Türkiye tütün sektöründeki gelişmeleri günümüzden onlarca
yıl önce öngörerek, “…Türkiye pazarına dışarıdan sürülen sigara
yalnız arz açığını kapatıp, bu yoldan gelir sağlamak amacına yönelik
değildir. Bu bir saldırıdır, bu Amerikan tütününün saldırısıdır ve
Türk tüketicisini Amerikan blendine alıştırma saldırısıdır…” ∗ diyen
Orhan ÖZET’i saygıyla anıyorum.
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1977 yılında Milli Prodüktivite Merkezi, Tütün İhracatçıları Birliği ve Tekel
Genel Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen seminerde yaptığı konuşmadan.

ÖZET

TÜRKİYE’DE TÜTÜN POLİTİKALARI,
PAZARLAMA SORUNLARI VE
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Türkiye’de üretici tütünlerinin pazarlamasındaki sorunların
saptanması ve alternatif pazarlama modellerinin incelenmesini
amaçlayan bu çalışmada; Türk tütüncülüğünün genel olarak analizi
yapılarak, uygulanan fiyat, üretim, pazarlama politikaları ve seçilmiş
bazı ülkelerde üretici tütünleri pazarlama yöntemleri incelenmiştir.
Araştırmanın makro verileri TAPDK, Tekel, TÜİK ve FAO
kayıtlarından derlenmiş, üretici yaklaşımları ise Samsun, Manisa ve
Denizli illerinde yapılan alan araştırması ile belirlenmiştir.
Çalışma sonunda yeni tütün yasası sonrası uygulamalardan
üreticilerin memnun olmadığı, sözleşmeli sistemin üreticileri bağımlı
hale getirdiği, açık artırmalı satış sisteminin işlemediği, çok uluslu bir
kaç sigara şirketinin tütün piyasası üzerinde belirleyici rol oynadığı,
üretici eline geçen reel fiyatların on yıl içerisinde yarı yarıya azaldığı,
tütün pazarlanmasında bazı mevzuat ve uygulama değişikliklerinin
gerektiği, üreticilerin örgütlü güçleri ile piyasa aktörü olmalarına ve
bunun için de kamusal desteğe ihtiyaç bulunduğu saptanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Tütün, Tütün Pazarlaması, Tütün Politikası,
Açık Artırmalı Tütün Satışı, Sözleşmeli Tarım, Tekel, Sigara.

ABSTRACT
TOBACCO POLICIES ON TURKEY
MARKETING PROBLEMS AND
SOLUTIONS - SUGGESTIONS
With this study which aims to determine the problems encountered in
marketing of producers’ tobacco in Turkey and to examine alternative
marketing models, implemented policies for price, production, marketing
and marketing methods of producers’ tobacco were analyzed in the selected
countries. Macro data regarding to study are compiled from the

resources of TAPDK, Tekel, TÜİK and FAO, on the other hand, the field
study was carried out in Samsun, Manisa and Denizli province in order to
determine producers’ approaches.
As a result of the study, those are determined that producers are not
satisfied with the praxises emerged after new Tobacco Law, they are
depended on buyers due to contractual system, auction system is not
working, some of the international cigarette companies have determinant
role on the tobacco market, real value of income of the producers halved in
last ten years, some changes on applications and amendment of the
legislation regarding to tobacco marketing should be carried out, producers
should become a market actor with their organized power, thus, there is a
need of public support.
Key words: Tobacco, Marketing of Tobacco, Tobacco Policy,
Contract Farming, Tobacco Auction, Cigarette, Tekel.
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1. GİRİŞ
Tütün insanlar tarafından tanınmasından günümüze kadar geçen
süre içinde çok farklı amaçlarla kullanılmıştır. Tütün ilk insanlar
tarafından ibadet amacı ile kullanılışından sonra sırası ile şifa bitkisi
olarak, pipo, puro, enfiye, çiğneme, nargile ve sigara şeklinde bir
keyif verici olarak kullanılmaya başlanmış, daha sonraları
yapraklarından nikotin, saplarından selüloz, tohumlarından yağ,
çiçeklerinden esans, küllerinden potasyum karbonat gibi maddeler
elde edilmek suretiyle kullanılış yerleri gittikçe artmıştır. Bu süreçte
giderek ülkelerin ekonomileri için vazgeçilmez bir gelir kaynağı
haline gelmiştir (Gür, 1986).
Tütün bitkisinin anavatanı Orta Amerika ve Antiller bölgesidir.
Buralarda yaşayan Maya ve Aztek kabilelerinin güneşe ve ateşe
taptıkları ve ayinler sırasında, keyif verici özelliğinden etkilenmek
üzere tütün yakarak, dumanında kuru sarhoşluğa eriştikleri
bilinmektedir. Dinsel amaçlı başlayan kullanım zamanla bu sınıfın
dışında, alışkanlık konusu olmuş ve Orta Kuzey Amerika’da
yaygınlaşmıştır. Amerikanın keşfi tütünün eski dünyaya gelişinin de
başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Önceleri süs bitkisi olarak ilgi
görmüş, sonraları tedavi amaçlı kullanımdan giderek keyif verici
özelliği ile kitlesel alışkanlıklar ve yaygın tüketime konu olmuştur.
16. yüzyılda Avrupa ülkelerinde giderek yaygınlaşmış aynı
asrın sonunda Osmanlı topraklarında da görülmüştür. 17. yüzyılda ise
devletlerin tütünden vergi almaya başladıkları dönem olarak ortaya
çıkmaktadır. Avrupa devletleri, maliyelerinde tütün gelirlerini ön
plana alırken Osmanlı’da IV. Murat zamanında ağır yasaklar
konulduğu ancak, diğer devletlerdeki üretim nedeniyle yasakların
etkinliğini yitirmesi üzerine IV.Mehmet zamanında yasakların
kaldırıldığı görülmektedir.
Tütünün, üretim, kullanım, iç ve dış ticaret açısından diğer
tarım ürünlerinden farklılık arz ettiği ve merkezi veya yerel
otoritelerce hemen her zaman bu hususları düzenleyen bazı kuralların
konulduğu bilinmektedir. Bu kuralların, çoğu zaman tüketimden
alınan yüksek miktarlardaki vergilerin toplanmasını garanti altına
almak amaçlı olduğu görülse de sağlık, emniyet, inanç gibi diğer bazı
faktörlerle de özellikle tüketimin kısıtlanmasına yönelik kararların
uygulamaya konulduğu görülmektedir.
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Türkiye gerek ürettiği tütünlerdeki yüksek nefasetli içim
karakteri ve ikinci dünya savaşının dışında kalmanın sağladığı olanak
ve gerekse devlet tekelinin üretim ve dışsatımda gerçekleştirdiği
disiplinle, uluslararası ticarette pazar payını artırarak ön sırada yer
almayı başarmıştır. 1930’lu yılların ortalarından itibaren yükselen
grafik, 1940’lı yılların ikinci yarısında doruk noktaya erişmiştir. Bu
yıllarda Avrupa’da tüketilen tütünlerin yaklaşık %90’ını Türk sigara
ve tütünlerinin oluşturduğu görülmektedir. Savaş yıllarında Avrupa
ülkelerinde sigara üretimi tümüyle durmuş, savaşan ABD’li askerlere
gönderilen sigaralar, Amerikan harmanlı 1 içim zevkinin tüketicilerce
tanınıp yayılmasının ilk adımını oluşturmuştur. Girişimler savaş
sonrası artarak devam etmiştir. ABD flue-cured ve burley
tütünlerinden yapılan sigaraların yayılmasını devlet politikası olarak
ele almış, savaş sonrası yenik ülkelere yapılan yardımlar bu amaçla
kullanılmıştır. 1948-53 yıllarını kapsayan beş yıllık yardım programı
(Marshal yardımları) çerçevesinde özellikle Avrupa ülkelerine verilen
yardımlar arasında, belli miktarlar tütün ve sigaralara ayrılarak, bu
ülkeler, o sigara ve tütünleri tüketmeye zorlanmıştır (Aral, 1986).
1.1. Konunun Önemi
Yaprak tütün üretimi ve ticareti dünya tarımsal üretimi ve
ticaretindeki yeri açısından, tarımsal ürünler arasında önemli bir yere
sahiptir. Dünyada 130’dan fazla ülkede her yıl yaklaşık 4 milyon
hektar alanda tütün tarımı yapılmakta ve 6-7 milyon ton yaprak tütün
elde edilmektedir.
Sağlık yönü her geçen gün daha fazla tartışılır olmakla birlikte,
gerek yarattığı istihdam olanakları gerekse ekonomiye sunduğu katma
değer açısından tütün, Türkiye için önemli bir tarımsal ürün olma
niteliğini korumaktadır. Dünya tütün üretiminde Çin, Brezilya,
Hindistan ve ABD’den sonra beşinci sırada yer alması ve ürettiği
tütünlerin önemli bir bölümünün dış satışa konu olması, Türkiye’ye
önemli bir üretici ülke kimliği kazandırmaktadır.
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Dünya sigara üretiminde yaygın olarak kullanılan bazı sigara harman tipleri
bulunmaktadır. Bunlar içerdikleri tütünlerin çeşidi, sigara yapımında tatlandırıcı
veya koku verici maddelerin kullanılma durumları gibi çeşitli kriterlere bağlı olarak
İngiliz harmanlı, Fransız harmanlı, Oriental harmanlı gibi adlarla anılmaktadırlar.
Amerikan harmanlı sigaraların temel özellikleri, tatlandırıcı ve koku verici
maddelerle takviye edilmeleri ve ağırlıklı olarak flue cured tütün kullanılmasıdır.
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Türkiye’de doğrudan tütün üretiminde ve tütünle ilgili diğer
işlerde (taşıma, depolama, ticareti, fabrikasyonu gibi) çalışanların
birlikte değerlendirilmesi halinde sektörde çalışan sayısı milyonu
bulmaktadır (Çakmak ve Kasnakoğlu, 2003).
TÜİK tarafından yayımlanan istatistiki göstergelerde,
Türkiye’de üretilip pazarlanan bitkisel üretim değeri içerisinde
tütünün payı 2006 yılı verilerine göre % 1,1 dir. 2005 yılında %1,4
olan aynı oranın 2002 yılında ise %2,2 olduğu görülmektedir. Son altı
yıllık (2002-2007 ürün yılları) veri ortalamalarına göre Türkiye’de
bir yılda 276 bin üretici, 175 bin hektar alanda, 119 bin ton tütün
üretimi gerçekleştirmiştir. Aynı dönem içerisinde yıllık ortalama 114
bin ton tütün ihracatı gerçekleştirilerek 404 milyon USD (ABD
doları) gelir elde edilmiştir (TAPDK Kayıtları).
Tütün ihracatının tarım ürünleri ihracatındaki payı
incelendiğinde, 2001 yılında %18 olan oranın izleyen yıllarda sürekli
azalma göstererek 2007 yılı sonunda %12,1 düzeyinde gerçekleştiği
görülmektedir. Bu dönem içerisinde tütün ihracat değerinde %27lik
artış yaşanmasına karşın tarım ürünleri ihracat değerinde %88’lik
artış gerçekleşmiş ve tütünün payı azalmıştır (TÜİK Kayıtları).
Türkiye’nin toplam ihracat gelirleri içerisinde tütün ihracatının payı,
genel ihracat düzeyindeki artış nedeniyle azalarak son yıllarda %1’in
altına inmiştir. Ancak ihracata konu mallar için, ithal girdilerden
arındırılarak yurt içinde yaratılmış katma değer hesabı yapılması
halinde, ihracat gelirleri içerisinde tütünün payının önemli ölçüde
artacağı düşünülmektedir.
Bütün bu rakamsal büyüklükler tütünün Türkiye ekonomisinde
önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Konuya talep
açısından bakılmasının dünyada ve Türkiye’de gelecekteki olası
gelişmeleri daha iyi değerlendirme fırsatı vereceği düşünüldüğünden,
özellikle tütün talebine yönelik yapılan araştırmalar da taranmıştır.
Karşılaşılan araştırma sonuçları tütünün Türkiye açısından öneminin
gelecekte de devam edeceğini öngörmektedir.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından
yaptırılan bir araştırmada dünya tütün talebinin 2010 yılında 7.1
milyon ton düzeyine ulaşacağı ve bunun 2 milyon tonunun gelişmiş
ülkelerde, 5.1 milyon tonunun ise gelişmekte olan ülkelerde
olmasının beklendiği ifade edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde tütün
ürünleri ve tütün destekleme politikaları yoğun baskı altında
bulunmakta ve işletme düzeyinde tütün üretiminin karlılığında azalma
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beklenmektedir. Buna karşılık gelişmekte olan ülkelerin çoğunda
tütün ve tütün ürünlerinin karlılığı diğer ürünlere göre daha yüksek
düzeyde bulunmaktadır. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerin dünya
tütün üretiminde payını daha fazla artıracağı öngörülmektedir. Dünya
tütün üretiminin yaklaşık %25’i uluslararası ticarete konu olmaktadır.
1970-1998 arası dönemde geleneksel tütün ihracatçıları pazar
paylarını kaybederken Brezilya, Zimbabve, Malavi gibi gelişmekte
olan ülkeler pazar paylarını artırarak ana ihracatçı ülkeler haline
gelmişlerdir (FAO, 2003).
Söz konusu araştırma sonuçlarına göre, gelişmiş ülkelerin tütün
ihraç miktarının azalması ve ithalat taleplerinin artması, buna karşılık
gelişmekte olan ülkelerin ihracat potansiyellerinin ithalat ihtiyaçlarına
göre daha fazla olması beklenmektedir. Gelişmiş ülkelerde tütün
üretimine yapılan desteklerdeki herhangi bir azalmanın, dünya tütün
üretiminin gelişmekte olan ülkelerden özellikle Brezilya, Zimbabwe,
Malawi ve muhtemelen Hindistan, Türkiye ve Çin’e kaymasına neden
olacağı öngörülmektedir.
Tütün talebini etkileyen faktörler arasında nüfus ve gelirdeki
artış, şehirleşmedeki gelişmeler, eğitim düzeyi ve tüketim
zevklerindeki değişimler önemli rol oynamaktadır. Ancak nüfus artışı
tütün tüketimindeki gelişmenin en büyük belirleyicisi olmaktadır.
Dünya Bankası tarafından yaptırılan bir başka çalışmada da,
tütün kullanımının mevcut yaygınlığında bir değişim olmaması
halinde, dünyadaki sigara içicilerin sayısının 1.3 milyardan 2025
yılında 1.7 milyara yükseleceği öngörülmektedir. Kısmen dünya
nüfusundaki artışa bağlı olarak yapılan bu tahminde sigara
tüketiminin yaygınlığında %1’lik düşüş olsa bile tüketici sayısının
1.46 milyara yükselmesi beklenmektedir (Guindon ve Boisclair,
2003).
Dünya sigara tüketimi 1990-1999 yılları arasında %4 oranında
azalmasına karşın, Türkiye sigara tüketimi %52 oranında artış
göstermiştir. Söz konusu dönemde sigara tüketimi 73,3 milyar adetten
111,5 milyar adete yükselen Türkiye, Pakistan ve Bulgaristan’ın
ardından dünyada sigara tüketiminin en hızlı artış gösterdiği üçüncü
ülke konumuna gelmiştir (Önder, 2002).
Sigara tüketimi doğrudan yetişkin nüfus tarafından
gerçekleştirildiğinden ülkedeki yetişkin (15 yaş ve üzeri) sayısı önem
kazanmaktadır. Türkiye’deki yetişkin nüfus oranının 2000 yılındaki

5
%70 oranından 2010 yılında %74’e yükseleceği tahmin edilmekte ve
bu artışın sigara tüketim miktarını da etkilemesi beklenmektedir.
Tütün tüketimini belirleyen ikinci önemli faktör gelirdeki artış
olmaktadır. Türkiye ekonomisindeki büyüme ve kişi başına düşen
gelir miktarında yaşanacak artışların da tütün tüketimi üzerine
etkisinin olması beklenmektedir.
Bütün bu araştırma sonuçları ve yapılan değerlendirmeler
21’inci yüzyılın en azından ilk çeyreğinde tütünün dünyadaki önemini
koruyacağına, hatta Türkiye için öneminin daha da artabileceğine
işaret etmektedir.
Ülke düzeyinde sigara tüketim alışkanlığının incelendiği bir
araştırmaya göre, Türkiye’de 15 yaşın üzerindeki yetişkin nüfusun
%43,6’sının sigara tiryakisi olduğu belirtilmektedir (Bilir, 1997). Bu
rakamın sektörle ilgili tüm çalışanlarla birlikte değerlendirilmesi
halinde Türkiye’de yetişkinlerin yarıya yakınının tütün politikası ile
doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olduğu ortaya çıkmaktadır.
Nüfusun bu kadar büyük bir kısmını ilgilendirmesi konuya başlı
başına bir önem kazandırmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye
tütüncülüğünün sorunlarının çözümlenmemiş olması ve bazı
belirsizliklerin devam etmesi önemli bir eksiklik olarak
değerlendirilmektedir.
1.2. Çalışmanın Önemi
Dünyada ve Türkiye’de tütün talebinde artış beklenmesine
karşın, Türkiye’de tütün üretimi ve pazarlamasında ciddi sıkıntıların
olduğu görülmektedir. Özellikle 1990’lı yıllar boyunca tütün üretim
ve fiyat politikalarında amaç, araç ve yöntem seçiminin iyi
yapılamaması, uygulamaların daha çok siyasal öncelikler
çerçevesinde yürütülmesi tütün politikasındaki başarıyı doğrudan
etkilemiş ve arz-talep dengesinin oluşması engellenmiştir.
Bir taraftan dünya tütüncülüğündeki gelişmelerin Türkiye’yi
pozitif yönde etkileyebileceği, iç ve dış gelişmelerle tütün talebinde
artış olacağı tahminleri yapılırken diğer taraftan da 2000’li yıllarda
uygulanan tütün politikasıyla, Türkiye’de 2000 yılında 583 bin olan
üretici sayısının 2007 yılında 180 bine düştüğü görülmektedir. Üretici
sayısındaki bu hızlı azalmanın nedenleri arasında, bir ailenin sahip
olduğu birden fazla tütün ekim cüzdanının tek bir isim altında
toplanmasının etkisi olmakla birlikte, sektörden tamamen ayrılan
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üretici sayısının da çok fazla olduğu, sektör çalışanlarının ve bazı
kamu yetkililerinin ifadelerinden anlaşılmaktadır. Özellikle,
sözleşmeli üretim uygulamasının ilk yıllarında Tekel’in üreticilerle
imzaladığı üretim sözleşmelerinin 200 kg. ile sınırlandırılması ve bu
miktarın üreticinin geçimini sağlamaktan uzak olması nedeniyle,
üreticilerin Tekel’den giderek uzaklaştığı ve diğer firmalarla
sözleşme imzalayamayan üreticilerin tütün üretiminden vazgeçtiği,
Tekel yetkilileri tarafından ifade edilmektedir. Ayrıca, tütün üretimini
gerçekleştiren üreticilerin yaş ortalamasının giderek yükseldiği, genç
nüfusun tütün üretimini çok zahmetli ve zor bir uğraş olarak
değerlendirerek başka alanlara yöneldiği de gerek Tekel gerekse özel
sektör temsilcilerince ifade edilmekte ve hatta gelecekte üretici
bulmanın zorlaşacağı beklenmektedir. Bu değerlendirmeler tütün
üretiminde
gelecekte
beklenen
olumlu
gelişmelerin
yaşanmayabileceğinin de göstergesi olarak kabul edilebilir.
Diğer yandan, Tekel sigara fabrikalarının özelleştirme
kapsamında satılması sonrası devletin tütün alımlarından tamamen
uzaklaşması ile ortaya çıkacak durum da tütün sektörünü doğrudan
etkileyebilecek bir görünüm arz etmektedir. Özellikle sigara
pazarında ortaya çıkacak oligopol yapının üretici tütün piyasaları
üzerinde de etkin olabileceği ve bu pazara hükmedenlerin çokuluslu
şirketler olması nedeniyle zaman zaman Türkiye’nin aleyhine kararlar
da alabileceklerinden endişe edilmektedir. Tekel’in piyasadan
çekilmesi sonrasında piyasa kontrolünün tamamen yabancıların eline
geçmesiyle tütün alım fiyatlarının düşürülebileceği, daha fazla
ithalatın tercih edilebileceği, yerli sigara markalarının pazar
paylarının geriletilerek şark tipi tütün ihtiyacının azaltılabileceği,
genel olarak Tekel’in özelleştirilmesi sonrasında tütün üreticileri
aleyhine sonuçların ortaya çıkabileceği belirtilmektedir (Özkaya,
2004).
4733 sayılı yeni tütün yasasının, tütün üretim ve pazarlamasına
getirdiği düzenlemeler açısından, yürürlükten kaldırılan 1177 sayılı
Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun ayrıntıları karşısında çok yüzeysel
kaldığı, 1177 sayılı Kanunda 23’ü tütün üretimi, 17’si üretici
tütünlerinin pazarlanmasına yönelik olmak üzere 40 düzenleyici
madde (ceza maddeleri hariç) bulunmasına karşın, 4733 sayılı
Kanunda tütün üretim ve pazarlamasını düzenlemeye yönelik
yalnızca bir madde bulunması yeni yasanın yetersizliğinin bir
göstergesi olarak değerlendirilmektedir (Gümüş, 2004). Yasa ile tütün
üretimi tamamen serbest hale getirilirken, üretici tütünlerinin
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pazarlanması için sözleşmeli üretim ve açık artırma ile satış olmak
üzere iki yöntem uygun görülmüştür.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Tütün Tarım Satış Kooperatifleri
gibi üretici örgütleri ve Tütün Eksperleri Derneği, Ziraat
Mühendisleri Odası gibi sektörle ilgili üyeleri bulunan meslek
kuruluşları ve hatta bazı milletvekilleri açık artırmalı sistemin
işletilememesinden duydukları rahatsızlıkları sık sık sözlü ve yazılı
olarak kamuoyuna duyurmuşlardır. Bunlar yeni tütün yasasının
öngördüğü açık artırma ile satış mekanizmasının işlemediği gerçeğini
ortaya koymaktadır.
Diğer yandan yasanın öngördüğü ikinci tütün üretim ve
pazarlama yöntemi olan “Yazılı Sözleşme Esası” ile üretim
modelinde de önemli sıkıntıların olduğu dikkati çekmektedir. Tütün
ticareti ile uğraşan firmaların bu yöntemi benimsedikleri ve 2002
ürün yılında Tütün İhracatçıları Birliği önderliğinde hazırlanan
“Tütün Alım-Satım Sözleşmesi” başlıklı tek tip sözleşme ile
üreticileri sözleşme yapmaya davet ederek, kısa sürede 2002 yılı
ürününden ihtiyaç duydukları miktarda tütüne satın alma taahhüdünde
bulundukları görülmektedir. Tekel ve özel sektörün aynı tip
sözleşmeyi kullandığı 2002 ürün yılında, üretici temsilcileri; bu
sözleşmelerin, üretici aleyhine ağır hükümler içerdiği, üreticileri
alıcılar karşısında koruyacak hükümlere yer verilmediği, tek taraflı
olarak hazırlandığı iddiaları ile iptal istemiyle Rekabet Kurumuna
başvurmuşlardır (Gümüş, 2004).
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun 1 (TAPDK)
kurulması sonrasında 2003 ürün yılında kullanılacak tip sözleşme
örneğinin Kurumca belirlenmesi ve 07 Şubat 2003 tarih ve 25017
sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasının üretici şikayetlerini kısmen
azalttığı ancak, bu sözleşme ile de tek taraflılığın devam ettiği,
sözleşmede yer alan kalite kriterleri, fiyat, miktar, anlaşmazlıkların
çözümlenmesi gibi hususların tamamen alıcı inisiyatifinde olduğu,
Kanunun öngördüğü “…Sözleşmeli üretim esasına göre üretilen
tütünlerin fiyatları, tütün mamulleri üreticileri ve/veya tüccarlar ile
üreticiler ve/veya temsilcileri arasında varılan mutabakata göre
belirlenir…” hükmünün yerine getirilmediği, alıcıların aralarında
anlaşarak tek bir fiyat uyguladıkları gibi gerekçelerle üretici
1

Başlangıçta Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme
Kurumu olarak belirlenen isim 15.04.2008 tarih ve 26848 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 5752 sayılı Kanunla değiştirilmiştir.
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temsilcilerinin rahatsızlıklarının devam ettiği, kamuoyuna yansıyan
mesajlardan ve üreticilerden alınan tepkilerden anlaşılmaktadır.
Tütüncülükte reform nitelemesi ile yürürlüğe konulan yeni
yasal düzenlemelere rağmen, üretici tütünlerinin pazarlanmasında
tüm tarafların kabullendiği sağlıklı işleyen bir sistemin henüz
kurulamamış olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmada; Türkiye için
geçmişteki kadar olmasa da halen önemini koruyan tütün sektöründe,
üretici tütünlerinin pazarlama sorununun bütün yönleriyle ortaya
konulması, tütün politikasının ekonomik ve sosyal boyutlarıyla
birlikte değerlendirilerek, tütün üreticilerinin ekonomik durumu ile
tütün üretim ve pazarlamasına yönelik yaklaşımlar ve çözüm
arayışlarına yer verilmiş olması da çalışmanın önemini artırmaktadır.
Ayrıca, 2002 yılında yeni tütün yasasının yürürlüğe
girmesinden sonra tütün politikasındaki değişim ve uygulama
sonuçlarının detaylı olarak incelenmiş olması ve çalışmanın özgün bir
araştırma olarak gerçekleştirilmiş olma niteliği de çalışmayı önemli
kılmaktadır.
1.3. Çalışmanın Amacı
Gerek üretimin yapıldığı bölgelerdeki kırsal nüfus gerekse ülke
ekonomisi açısından önemli bir gelir kaynağı olan tütünde varolan
pazarlama sorunlarının nedenlerinin saptanması, ortaya konulacak
yaklaşımlarla sorunların ortadan kaldırılması, şüphesiz Türkiye
tütüncülüğünün önünü açacaktır. Araştırma kapsamında, geçmiş
mevzuat uygulamaları incelenmiş, yeni yasal düzenlemeler ışığında
Türk tütüncülüğünün genel olarak analizi yapılarak, yeni yasa ile
getirilen sistemin etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bunun yanı
sıra, yeni yasa ile ortaya konulan politika değişikliklerinin orta ve
uzun vadede ülke ekonomisi açısından olumlu ve olumsuz etkilerinin
ortaya çıkarılması ve olası olumsuz etkilere karşı öneriler
geliştirilmesi de araştırmanın amaçları arasında yer almıştır.
Ancak araştırmanın asıl amacı; üretici tütünlerinin
pazarlamasında Türkiye’ye uygun, sağlıklı işleyebilecek bir modelin
belirlenmesidir. Bu kapsamda araştırmada;
• Sözleşmeli üretim modelinde piyasada rekabetin
oluşmadığı,
• Ürün fiyatlarının tek taraflı olarak alıcılar tarafından
belirlendiği,
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• Tütün üreticilerinin kendilerine alternatif ürün veya faaliyet
alanı bulamadıkları için üretime devam ettikleri,
• Üretimin planlanması ve üretici tütünlerinin açık artırma ile
pazarlanması halinde tütün üreticisinin eline geçen fiyatın
yükseleceği,
• Türkiye’den tütün ithal eden ve iç pazarda da sigara üreticisi
konumunda olan birkaç firmanın, üretici tütün piyasasındaki
fiyat oluşumunda etkin rol oynadığı,
hususları çalışmada test edilen başlıca hipotezlerdir. Bu hipotezlerin,
test edilmesi sırasında üreticilerden sağlanan verilerin yanı sıra,
özellikle dünyada önde gelen tütün üreticisi ve ihracatçısı olan ABD,
Brezilya, Zimbabve, Malavi, Yunanistan ve İtalya gibi çeşitli
ülkelerdeki tütün pazarlama mevzuat ve uygulamalarına ilişkin veri
ve bilgilerden de yararlanılmıştır.
Dünya tütün ticaretinde oynadığı rolle tütün sektöründe
belirleyici ülke konumunda bulunan ABD ile AB üyesi ve şark tipi
tütün üretim ve ihracatında en büyük rakip ülke olması nedeniyle
Yunanistan’daki uygulamalara özel önem verilmiş, ABD tütün
piyasası ile AB Tütün Ortak Piyasa Düzeni işleyiş mekanizmaları da
incelenmiştir. Türkiye’nin tütün politkalarına nasıl bir yaklaşım
içerisinde olması gerektiği sorusunun da yanıtı aranmıştır.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Materyal
Araştırmanın materyali üç farklı grupta değerlendirilebilecek
verilerin bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. Birinci grup
Üniversiteler, TAPDK, Tekel, Türkiye İstatistik Kurumu, Tütün
İhracatçılar Birliği, Tütün Eksperleri Derneği, Tütün Platformu gibi
çeşitli kurum ve kuruluşlardan sağlanan rapor ve dokümanlar, tütün
hakkında daha önce yapılmış çeşitli çalışmalar ve bunlarla ilgili
literatürden oluşmaktadır. Dünyadaki diğer önemli tütün üreticisi
ülkelerin pazarlama yöntemlerinin ortaya konulmasını sağlayan
materyaller de bu grupta yer almaktadır.
İkinci grupta yer alan ve araştırmanın temelini oluşturan
materyal ise, amaca uygun hazırlanmış soru formuyla, üreticilerle
yüz yüze yapılan görüşmelerden sağlanan verilerden oluşmaktadır.
Başta TAPDK ve Tekel yetkilileri olmak üzere, Tütün
İhracatçıları Birliği temsilcileri, özel sektör firmalarının sahipleri ve
yöneticileri, Tütün Eksperleri Derneği temsilcileri, sektörde görev
yapan uzmanlar, araştırma yörelerindeki yerel yöneticiler gibi değişik
gruplarda yer alan kişilerle yapılan yüz yüze görüşmelerden elde
edilen veriler ise araştırmanın üçüncü grup materyalini
oluşturmaktadır. Gidilen ilçe ve beldelerde gerçekleştirilen odak grup
çalışmalarından elde edilen veri ve bilgiler de bu grupta
değerlendirilmiştir.
2.2. Yöntem
2002 yılı başında 1969 yılından beri yürürlükte olan 1177 sayılı
Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu yürürlükten kaldırılarak, 4733 sayılı
Kanun yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yasa ile üretici tütünlerinin
pazarlamasında köklü değişiklikler yaşanmıştır. Bu nedenle
çalışmanın Türkiye’de tütün pazarlama politikalarının ele alındığı
bölümleri, 2002 öncesi ve sonrası olmak üzere ayrı ayrı
değerlendirilerek incelenmiştir.
Çalışmada literatürden yararlanarak AB, ABD, Malavi ve
Zimbabve’deki tütün pazarlama sistemleri de incelenmiştir. Dünya
tütün üretimi ve ticaretindeki konumları ile tütün pazarlama
mekanizmalarında son yıllarda ortaya çıkan değişimler ve Türkiye
tütün sektöründeki ilişkilerden yola çıkılarak bu ülkeler tespit
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edilmiştir. 1990’ların sonunda Türkiye dünya şark tipi tütün
ihracatında birinci iken, Malavi burley ihracatında birinci, Zimbabve
flue cured tütün ihracatında Brezilya’dan sonra ikinci, ABD ise
burley ve flue cured tütün ihracatında Malavi ve Zimbabve’yi
izlemekteydi. Türkiye’de dahil bu dört ülkede sözleşmeli üretimin
gündeme geldiği yıllarda, dünya yaprak tütün ihracatında Brezilya,
Yunanistan ve İtalya diğer önemli ülkeler konumunda bulunmaktadır.
Brezilya ve AB’ye üye ülkelerde zaten sözleşmeli üretim modeli
uygulanmakta olması ve Türkiye’yi yakından ilgilendirmesi nedeni
ile diğer üç ülkenin yanı sıra AB araştırma kapsamında seçilmiştir.
2.2.1. Verilerin toplanması sırasında izlenen yöntem
Çalışmada kullanılan temel istatistiki verilerin derlenmesinde
TAPDK, Tekel Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu gibi
kuruluşlara ait kayıtlardan yararlanılmıştır. Araştırmanın ana
materyalini oluşturan anket yöntemi ile toplanan veriler örnekleme
yöntemi ile veri toplanmasını zorunlu kılmıştır. Türkiye’de üretilen
Burley, Flue-cured, Tömbeki ve Hasankeyf 1 tütünleri araştırma
kapsamı dışında tutulduğu için bu çeşitler dışında kalan tütünler
menşeler bazında değerlendirilmiş, yerli ve yabancı sigara
harmanlarında özellikle ihtiyaç duyulan, ihracatı ve üretimi yüksek
miktarlarda olan tütünlerin üretim alanlarının örnekleme işlemi için
esas alınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, Ege Bölgesinde
Manisa ve Denizli, Karadeniz Bölgesinde de Samsun ilinin
örnekleme için uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu illerde ve
Türkiye’deki tütün üretim alanı, miktarı ve üretici sayısına ilişkin
veriler Çizelge 2.1’de görülmektedir. Çizelgedeki veriler araştırmanın
1

Tütünler kullanım amaçları (sigara, puro, pipo, çiğneme vb), üretim yerleri,
renkleri gibi çeşitli özelliklere göre tasnif edilebilmektedir. Ancak dünyada en çok
kabul gören ve değerlendirilen sınıflandırma, tütünlerin kurutma yöntemlerine
dayanmaktadır. Bu sınıflandırmada tütünler uygulanan kurutma metodlarına göre
isimlendirilmektedir. Buna göre Flue cured (sıcak hava akımında kurutulan
tütünler, örneğin Virginia), Air cured (havada gölgede kurutulan tütünler, örneğin
Burley, Maryland, puroluk çeşitler), Fire cured (ateşte kurutulmuş tütünler) ve Sun
cured (güneşte kurutulmuş tütünler, örneğin oriental, semi oriental tütünler) olmak
üzere dört ana gruba ayrılmaktadır. Türkiye’de yetiştirilen tütünlerin çoğunluğu sun
cured olup oriental ve semi oriental tütünler grubunda yer almaktadır. Türkiye’de
üretilen Hasankeyf ve Tömbeki tütünleri ile yurt içinde üretimi olmayan Perique ve
Black-Fat tütünleri de tasnif dışı olarak değerlendirilmektedir. Diğer yandan
yukarıda sayılan kurutma yöntemleri kendi içerisinde alt gruplara ayrılabilmektedir.
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projelendirildiği dönemdeki son veriler olan 2004 ürün yılı sözleşme
bildirimlerine dayanmaktadır.
Sektörde yer alan uzmanlarla yapılan görüşmeler sonucu,
üretim miktarı verilerinin, üretim alanı verilerinden daha sağlıklı ve
tutarlı olduğu kabul edilmiş ve değerlendirmelerin üretim miktarı
üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.
Araştırmanın projelendirme aşamasında, eldeki son verilere
göre seçilen bu üç ilin Türkiye tütün üretiminin %52,3’ünü
gerçekleştirdiği ve kendi bölgeleri içerisinde yapılacak bir
değerlendirmede ise Manisa ve Denizli’nin Ege Bölgesi üretiminin
% 68,2 sini, Samsun’un Karadeniz Bölgesi üretiminin 69,8’ini
gerçekleştirdiği Çizelge 2.1’de görülmektedir.
Araştırmanın sonuç raporunun hazırlandığı dönemde geçici
verileri yayınlanan 2007 ürün yılı alım sonuçlarına göre de seçilen
illerin Türkiye şark tipi tütün üretimi içerisindeki paylarının %50,6
olarak gerçekleştiği, anılan illerin kendi bölgeleri içerisindeki
ağırlıklarının da devam ettiği saptanmıştır.
Seçilen iller üretici sayısı ve üretim alanı bakımından da bazı
küçük farklılıklar olmakla birlikte bölge ve ülke tütüncülüğü
içerisinde benzer ağırlıklara sahiptirler. Türkiye’de 37 ilde tütün
üretimi yapıldığı dikkate alındığında, bu üç ilin seçilme nedeni daha
kolay anlaşılır hale gelmektedir. Gayeli örnekleme yönteminin
kullanıldığı araştırmada, araştırma kapsamına alınan her ilden iki ilçe
ve her ilçeden üç köy/belde olmak üzere, toplam 18 yerleşim
merkezinden veri derlenmiştir.
Seçilen illerdeki ilçelerin üretici sayısı ve üretim miktarları
incelenerek her ilin ağırlıklı ilçeleri tespit edilmiştir. İlke olarak il
içerisinde en fazla üretimin yapıldığı ilçelerin seçilmesi benimsenmiş
olmakla birlikte, seçilen ilçelerde hem Tekel hem de özel sektör
faaliyetinin olmasına özen gösterilmiş, Tekel ve özel sektör firmaları
ile sözleşme imzalayan üreticilerin ağırlıkları ölçüsünde örnek
kapsamında yer alması hedeflenmiştir. Bu kapsamda, seçilen illerdeki
tütün üretimi önce ilçeler bazında, daha sonra da seçilen ilçelerde
köyler bazında detaylı olarak incelenmiştir.
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Çizelge 2.1: Türkiye’de ve Bazı Önemli Üretici İllerde Tütün Üretim Durumu1
Üretici Sayısı
Üretim Miktarı
Üretim Alanı
Bölgede
Ülkede
Miktar
Bölgede
Ülkede
Alan
Bölgede
Ülkede
Kişi
Payı (%) Payı(%)
(ton)
Payı (%) Payı(%)
(ha)
Payı (%) Payı(%)
Denizli
33.432
24,1
10,6
15.911
24,0
14,9
28.752
22,7
15,9
Manisa
56.042
40,5
17,8
29.305
44,2
27,4
57.371
45,3
31,6
Diğer Bölge İlleri
49.049
35,4
15,6
21.119
31,8
19,7
40.553
32,0
22,4
Ege Bölgesi Toplamı
138.523
100
44,0
66.335
100
62,0
126.676
100
69,9
Samsun
33.206
64,0
10,5
10.753
69,8
10,0
17.914
70,8
9,9
Diğer Bölge İlleri
18.690
36,0
5,9
4.661
30,2
4,4
7.400
29,2
4,1
Karadeniz Bölgesi Toplamı
51.896
100
16,5
15.414
100
14,4
25.314
100
14,0
Diğer Bölgeler
124.421
100
39,5
25.279
100
23,6
29.321
100
16,2
Türkiye Toplamı
314.840
100
107.028
100
181.311
100
1
Araştırmanın projelendirildiği dönemdeki son veriler olan 2004 ürün yılı sözleşme bildirimleri esas alınarak düzenlenmiştir.
Burley, Flue-cured, Tömbeki ve Hasankeyf tütünleri kapsam dışındadır.
Kaynak: TAPDK Kayıtları
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Çizelge 2.2’de görüldüğü üzere Denizli ilinde tütün üretimi 11
ilçede gerçekleştirilmektedir. Bu ilçelerden Tavas üretim miktarı
açısından % 30,8’lik payla birinci sırada yer almaktadır. Bunu %22,5
oranıyla Kale ve %13,6 oranıyla da Acıpayam ilçeleri izlemektedir.
Buradan hareketle Tavas ilçesinin örneklemenin yapılacağı birinci
ilçe olarak seçilmesine karar verilmiştir. Denizli ilinden yapılacak
ikinci ilçenin seçiminde üretimdeki ağırlık bakımından ilk bakışta
Kale ilçesinin seçilmesi gerektiği düşünülse de Kale ilçesinin
seçilmesi halinde Tekel ile sözleşme imzalayan üreticilerin örnek
içerisine girme olasılığının azalacağı tespit edilmiştir.
Acıpayam ilçesinde Tekel’in üretimdeki payı %4,3 düzeyinde
iken Kale ilçesinde bu oranın %1,5 olduğu Çizelge 2.2’de
görülmektedir. Acıpayam ilçesindeki %4,3 oranının Tavas ilçesindeki
%2,5 oranıyla toplanması sonucu bulunan %6,8 oranı, il genelinde
Tekel için yapılan üretimin (Denizli toplam üretiminin %14,9’u)
%45,6’sını gerçekleştiren üreticilere örneğe girme şansı vermektedir.
Özel sektör için de benzer şekilde hesaplama yapıldığında (9,3 +
28,3 =37,6), özel sektör için üretilen tütünlerin %44,2’sini
[(37,6/85,1)*100] gerçekleştiren üreticilerin örneğe girme şansına
sahip olduğu görülmektedir. Tekel ve özel sektör açısından bu iki
oranın yakın olması da araştırma sonuçlarının daha sağlıklı olması
açısından önemli görülmüştür.
Kale ilçesinin seçilmesi halinde Tekel’e tütün satan üreticilerin
örneğe girme şansının azalacağı buna karşılık özel sektöre tütün satan
üreticilerin örneğe girme şansının artacağı görülmektedir. Ayrıca
Tekel ve özel sektör yetkilileri ile yapılan görüşmelerden elde edilen
bilgiler ile Kale ve Tavas ilçelerinin köylerinin birbirine olan
yakınlıkları ve il içerisindeki coğrafi durum dikkate alındığında ikinci
ilçe olarak Acıpayam ilçesinin seçilmesinin daha doğru olacağı
saptanmış ve çalışma bu kapsamda yürütülmüştür. Genel bir
yaklaşımla Denizli ilinde örnekleme için seçilen ilçelerdeki tütün
üretiminin il genelinin %44’ünü oluşturduğu ve iki ilçede üretilen
tütünlerin yaklaşık %8’inin Tekel, %92’sinin ise özel sektör için
gerçekleştirildiği söylenebilir.
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Çizelge 2.2: Denizli İlinde 2004 Ürün Yılında Sözleşmeli Tütün Üretim Bildirimi
TEKEL
ÜRETİCİ
SAYISI
ACIPAYAM

TÜCCAR

MİKTAR
(KG)

%

ÜRETİCİ
SAYISI

TOPLAM

MİKTAR
(KG)

%

ÜRETİCİ
SAYISI

MİKTAR
(KG)

%

2.753

1.114.965

4,3

2.406

2.389.850

9,3

5.159

3.504.815 13,6

BEKİLLİ

521

195.375

0,8

634

548.300

2,1

1.155

743.675

2,9

BEYAĞAÇ

526

197.250

0,8

849

961.200

3,7

1.375

1.158.450

4,5

BOZKURT

159

59.625

0,2

0

0

0,0

159

59.625

0,2

BULDAN

812

304.500

1,2

1.628

1.567.230

6,1

2.440

1.871.730

7,3

ÇİVRİL

451

169.125

0,7

542

403.500

1,6

993

572.625

2,2

DENİZLİ

264

99.000

0,4

1.006

763.100

3,0

1.270

862.100

3,4

GÜNEY

374

140.250

0,5

1.878

2.513.550

9,8

2.252

2.653.800 10,3

KALE

1.010

378.750

1,5

3.440

5.408.050 21,0

4.450

5.786.800 22,5

SERİNHİSAR

1.373

534.097

2,1

78

TAVAS

1.697

636.375

2,5

3.829.312 14,9

DENİZLİ TOP
9.940
Kaynak : TAPDK Kayıtları

52.800

0,2

1.451

5.491

7.286.850 28,3

7.188

17.952

21.894.430 85,1

27.892

586.897

2,3

7.923.225 30,8
25.723.742

100

16
Manisa ilinde ise 17 ayrı merkezde tütün üretimi yapıldığı
görülmektedir. Çizelge 2.3’de 2004 yılında bu ilçelerdeki üretici
sayısı ve sözleşmeli tütün üretim bildirimleri yer almaktadır.
İlçelerdeki üretim miktarlarına bakıldığında Akhisar ilçesinin tek
başına Manisa toplam üretiminin %23,7’sini gerçekleştirdiği ve diğer
ilçelerden açık ara ile önde olduğu görülmektedir. Bu nedenle
Akhisar ilçesi Manisa ilinden seçilecek birinci ilçe olarak kabul
edilmiştir.
Örneğe seçilecek ilçelerin Tekel ve özel sektör payları
açısından Denizli ilindeki yaklaşımla değerlendirme yapılarak,
Akhisar’dan sonraki ikinci ilçenin Kula olması gerektiği tespit
edilmiştir. Tekel için Akhisar’da üretilen tütünlerin toplam
içerisindeki payı (%0,5) ile Kula’nın %2,2’lik payı toplandığında
Manisa ili genelinde Tekel için üretilen tütünlerin %30’unu (toplamın
%9’u) gerçekleştiren üreticilere örneğe girme şansı tanınmış
olmaktadır.
Aynı şekilde özel sektör için hesaplama yapıldığında %27,5
oranı bulunmaktadır ki (23,2 + 4,3 = 27,5), bu da il genelinde özel
sektör için üretilen tütünlerin %30,2’sini (toplamın %91’i)
gerçekleştiren üreticilere örneğe girme şansı vermektedir. Üretimde
ağırlıklı paya sahip diğer ilçelerin hiçbirinde bu iki oran bu kadar
yaklaştırılamamaktadır. Buradan hareketle Kula’nın Manisa ilinden
örneğe alınacak ikinci ilçe olarak seçilmesine karar verilmiştir.
Manisa ilinde örnekleme için seçilen ilçelerdeki tütün
üretiminin il genelinin %30’unu oluşturduğu ve iki ilçede üretilen
tütünlerin yaklaşık %9’unun Tekel, %91’inin ise özel sektör için
gerçekleştirildiği Çizelge 2.3’den anlaşılmaktadır.
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Çizelge 2.3: Manisa İlinde 2004 Ürün Yılında Sözleşmeli Tütün Üretim Bildirimi
ÜRETİCİ
SAYISI
151
AHMETLİ
353
AKHİSAR
1.904
ALAŞEHİR
0
BORLU
555
DEMİRCİ
41
GÖLMARMARA
354
GÖRDES
362
KIRKAĞAÇ
515
KÖPRÜBAŞI
2.479
KULA
50
MANİSA
57
OSMANCALI
133
SALİHLİ
1.328
SARIGÖL
7
SARUHANLI
1.732
SELENDİ
75
SOMA
0
TURGUTLU
10.096
MANİSA TOP
Kaynak : TAPDK Kayıtları

TEKEL
MİKTAR
(KG)
50.500
223.560
672.100
0
168.780
20.160
123.200
193.720
165.000
968.400
15.300
20.850
46.550
467.550
2.500
706.425
38.580
0
3.883.175

%
0,1
0,5
1,6
0,0
0,4
0,0
0,3
0,5
0,4
2,2
0,0
0,0
0,1
1,1
0,1
1,6
0,1
0,0
9,0

ÜRETİCİ
SAYISI
730
9.649
1.013
2.134
760
1.376
4.528
3.622
1.658
2.339
1.194
287
1.886
1.641
3.673
2.029
1.983
158
40.660

TÜCCAR
MİKTAR
(KG)
910.850
9.977.870
529.650
2.137.250
637.300
1.676.050
3.680.350
3.995.160
1.344.300
1.863.200
1.154.910
158.100
1.848.050
1.269.050
3.960.940
1.745.750
2.082.150
135.200
39.106.130

%
2,1
23,2
1,2
5,0
1,5
3,9
8,6
9,3
3,1
4,3
2,7
0,4
4,3
3,0
9,2
4,1
4,8
0,3
91,0

TOPLAM
MİKTAR
ÜRETİCİ
SAYISI
(KG)
881
961.350
10.002
10.201.430
2.917
1.201.750
2.134
2.137.250
1.315
806.080
1.417
1.696.210
4.882
3.803.550
3.984
4.188.880
2.173
1.509.300
4.818
2.831.600
1.244
1.170.210
344
178.950
2.019
1.894.600
2.969
1.736.600
3.680
3.963.440
3.761
2.452.175
2.058
2.120.730
158
135.200
50.756
42.989.305

%
2,2
23,7
2,8
5,0
1,9
3,9
8,8
9,7
3,5
6,6
2,7
0,4
4,4
4,0
9,2
5,7
4,9
0,3
100

18
Samsun ilinde tütün üretiminin 6 ilçede yapıldığı Çizelge 2.4’de
görülmektedir. Bu ilçelerden Bafra üretimin %48,9’unu
gerçekleştirerek birinci sırada yer almaktadır. Örnek seçme
kriterlerine göre üretimdeki bu ağırlığı ile birinci ilçe olarak
seçilmiştir. Bafra’yı %21,8 oranıyla ikinci sırada Merkez ilçe ve
üçüncü sırada %19,3 oranıyla Alaçam ilçesi takip etmektedir.
Merkez ilçenin örnekleme işleminin yapılacağı ikinci ilçe
seçilmesi halinde, toplamda seçilen ilçelerin üretimdeki payı en
büyük olmanın yanı sıra Tekel ve özel sektör için tütün üreticilerine
de üretimdeki ağırlıkları ölçüsünde birbirine en yakın oranlarda
(sırasıyla % 66,6 ve %72,9) örneğe girme şansı tanınmış olmaktadır.
Üçüncü sıradaki Alaçam ilçesinin seçilmesi halinde örnek için
seçilecek ilçelerin genel üretimdeki payları, Merkez ilçenin seçilmesi
durumuna göre daha az olduğu gibi Samsun ili genelinde Tekel için
tütün üretenlerin örneğe seçilme şansı artarken (%76,2), özel sektör
için tütün üretenlerin örneğe girme şansı azalmaktadır (%63,7).
Birbirine yakın olması arzu edilen bu iki oran, Samsun ilinde
ikinci ilçe olarak Merkez ilçenin seçilmesinin tutarlı ve doğru
olacağını göstermiştir. Ayrıca Tekel’in yerel yöneticileri ve teknik
elemanları ile yapılan görüşmelerde, Alaçam ilçesi ile Bafra ilçesi
köylerinin bir kısmının iç içe olduğu ve Samsun ili için seçilecek
ikinci ilçenin mutlaka Merkez ilçe olması gerektiği şeklinde görüşler
de ortaya çıkmıştır.
Seçilen bu 6 ilçede tüm köyler üretici sayıları, üretim alanları ve
üretim miktarları açısından sıralanarak il ve ilçelerin belirlenmesinde
yararlanılan kriterler ışığında anket yapılacak köyler belirlenmiştir.
Bu kapsamda, seçilen ilçelerden Acıpayam’da 38, Tavas’ta 45,
Akhisar’da 122, Kula’da 58, Bafra’da 105 ve Samsun Merkez ilçede
140 köy ve beldede üretim yapıldığı tespit edilmiştir. Köyler
listelenerek ilçe içerisindeki oransal ağırlıkları ile birlikte, Tekel ve
özel sektörün tütün alımlarının da değerlendirilmesi sonucu, ilçelerde
en fazla üretimin yapıldığı 3 yerleşim birimi anket uygulaması için
seçilmiştir. Her ilçede seçilen 3 köyün, ilçe toplam üretimindeki
payları incelendiğinde Acıpayam’da %48, Tavas, Kula ve Samsun
merkez ilçede %22, Akhisar’da %14 ve Bafra’da %13 oranında
olduğu saptanmıştır.
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Çizelge 2.4: Samsun İlinde 2004 Ürün Yılında Sözleşmeli Tütün Üretim Bildirimi
TEKEL
ÜRETİCİ
SAYISI

TÜCCAR

MİKTAR
(KG)
892.500

%

ÜRETİCİ
SAYISI

ALAÇAM

2.579

BAFRA

7.009

HAVZA

1.016

210.400

1,4

190

MERKEZ

TOPLAM

MİKTAR
(KG)

%

ÜRETİCİ
SAYISI

MİKTAR
(KG)

%

6,1

2.273

1.941.300 13,2

4.852

2.833.800 19,3

3.080.000 20,9

4.404

4.119.930 28,0

11.413

7.199.930 48,9

67.250

0,5

1.206

2.815.462 19,1

5.357

277.650

1,9

1531

394.405

2,7

3.826

ONDOKUZ M.

110

27.000

0,2

311

283.880

1,9

421

310.880

2,1

VEZİRKÖPRÜ

3.020

605.200

4,1

726

277.000

1,9

3.746

882.200

6,0

5.209.505 35,4

11.730

9.504.822 64,6

26.995

14.714.327

100

SAMSUN TOPLAMI

Kaynak : TAPDK Kayıtları

15.265

3.209.867 21,8
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Samsun Merkez ilçeye bağlı köylerde tütün üretiminin oymak
olarak adlandırılan 3 ayrı köy grubunda gerçekleştirildiği
görülmektedir. Bu oymaklardaki köylerin ürettikleri tütün
tohumlarının farklı olduğu ve aynı ilçe sınırları içerisinde olmakla
birlikte üretilen tütünlerin birbirinden farklı özelliklerinin bulunduğu
ve Samsun Merkez ilçede tütün üretiminin oymak isimleri ile yasal
düzenlemelerde ve literatürde de yer aldığı görülmüştür. Bu
oymaklardan Evkaf’ta 60, Maden’de 38 ve Canik’te ise 42 köyde
tütün üretimi yapıldığı saptanmıştır. Bu veriler ışığında her oymakta
en fazla üretimin yapıldığı merkez anket için seçilmiştir.
Bafra ilçesinde ise tütün üretim alanlarının ve köylerin
Kızılırmak tarafından ikiye ayrıldığı ve ırmağın her iki yakasındaki
köyler arasında arazi özellikleri, üretilen tütün çeşitleri, üreticilerin
sosyo-kültürel yapısı, değişik etnik gruplardan oluşan köyler (Laz,
Kürt, Göçmen, Arnavut, Boşnak, Avşar vb.) gibi önemli farklar
bulunduğu yapılan inceleme ve görüşmelerden anlaşılmıştır. Söz
konusu farkları asgari düzeye indirebilmek ve seçilecek köylerin ilçe
genelini en iyi temsil edebilmesini sağlamak amacıyla ırmağın Doğu
yakası ve Batı yakası olmak üzere köylerin ikiye ayrılarak
incelenmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre ırmağın Batı yakasında yer
alan köylerde toplam üretimin %60’ı gerçekleştirilirken, Doğu
yakasındaki köylerin ilçe tütün üretiminde %40 paya sahip olduğu
tespit edilmiş ve üretimdeki bu ağırlık değerlendirilerek seçilecek üç
köyden ikisinin Batı, birinin Doğu yakasından olması kararlaştırılmış
ve en yüksek üretim değerlerine sahip köyler anket için seçilmiştir.
Samsun ilinde örnekleme için seçilen ilçelerdeki tütün üretiminin il
genelinin %71’ini oluşturduğu ve iki ilçede üretilen tütünlerin
%33’ünün Tekel, %67’sinin ise özel sektör için üretildiği Çizelge
2.4’den anlaşılmaktadır.
Seçilen 18 köyden her birinde sekiz anket olmak üzere toplam
144 işletme ile anket yapılması da gayeli olarak belirlenmiştir. Bütün
bu yaklaşımlar sonucunda belirlenen ve anketlerin yapıldığı
merkezler Çizelge 2.5’de toplu halde görülmektedir.
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Çizelge 2.5: Araştırma Anketlerinin Yapıldığı Merkezler
İli

İlçesi

Akhisar
Manisa
Kula

Tavas
Denizli
Acıpayam

Bafra
Samsun
Merkez İlçe
TOPLAM

Köy/Belde

A.Bozköy
Selçikli
Dağdere
Bebekli
Başıbüyük
Sandal
Konak
Karahisar
Sofular
Dedebağ
Alaattin
Akalan
İkizpınar
Müstecep
Gökçesu
Toybelen
A.Çinik
Büyüklü

Yapılan Anket Sayısı

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
144

Anketlerin yapılacağı işletmeler belirlenirken köy içerisinde
farklı ekonomik gelir düzeyine sahip üreticilerin görüşülen işletmeler
arasında yer alması gerektiği düşüncesinden hareketle, tütün
üreticileri, ekonomik açıdan durumu iyi olanlar, orta düzeyde olanlar
ve fakir olanlar şeklinde sınıflandırılarak köy içerisindeki
ağırlıklarının tespit edilmesi yoluna gidilmiştir. Bu oranların
belirlenmesi işlemleri her köyde muhtar, aza gibi öncelikle kamusal
görev sahibi olanlarla, bu kişilerle görüşülemeyen yerlerde ise
kahvede oturan vatandaşlarla yapılan görüşmeler yoluyla
saptanmıştır. Elde edilen oransal verilerden yararlanılarak ekonomik
gelir düzeyi farkını yansıtacak şekilde her merkezdeki sekiz
işletmenin dağılımı belirlenmiş ve anket yapılacak işletmeler buna
uygun şekilde gayeli olarak seçilmiştir.
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Araştırmada verilerin derlenmesi amacıyla üreticiler ve bazı
köy muhtarlarının da bulunduğu
ortamlarda ilçe ve belde
merkezlerinde odak grup çalışmaları da yapılmıştır. Yapılan bu
çalışmalarda katılımcılar kendi aralarında kontrollü olarak
tartıştırılarak özellikle tütün pazarlamasına yönelik sorunlar ve çözüm
yollarına ilişkin görüş ve öneriler derlenmiştir. Bu tartışmalar sonucu
elde edilen veriler ve bilgilerden de araştırma sonuç raporunun
yorumlanması ve yazılması sırasında yararlanılmıştır.
2.2.2. Verilerin Analizi Sırasında Uygulanan Yöntem
Araştırmada toplanan verilerin niteliğine göre farklı analız
yöntemleri uygulanmıştır. Öncelikle TEKEL, TAPDK, TÜİK gibi
çeşitli kamu kurumlarından temin edilen tütün üretim, kullanım ve
ticaretine ilişkin makro nitelikli verilerin analizinde daha çok
aritmetik ortalamalar, yüzde değerlerinin hesaplanması, basit indeks
yöntemleri kullanılmıştır.
Araştırma için seçilen merkezlerde yapılan anketlerin
değerlendirilmesi sırasında SPSS paket programı kullanılarak, yüzde
değerleri,
aritmetik
ortalamalar
hesaplanmış,
çizelgeler
oluşturulmuştur. İşletmelere ait veriler analiz edilirken ilçeler ve gelir
grupları bazında ayrı ayrı analiz ve değerlendirmeler yapılmıştır.
Gelir gruplarının bulunmasında, elde edilen verilerden yola çıkılarak,
işletme toplam brüt geliri yıllık 10 bin YTL nin altında olan
işletmeler düşük, 10 bin - 20 bin YTL arasında olanlar orta, 20 bin
YTL nin üzerinde olanlar ise yüksek gelirli işletmeler olarak kabul
edilmiştir.
Ayrıca hanede kişi başı gelire göre de gruplandırma yapılmıştır.
Hanede kişi başı gelire göre gruplar belirlenirken, hane bireylerinin
ortalama yıllık geliri 2 bin YTL nin altında olan işletmeler düşük, 2-4
bin YTL arasında olanlar orta ve 4 bin YTL den fazla olanlar ise
yüksek gelir grubundaki işletmeler olarak gruplanmıştır. Hane nüfusu
ortalamasının 4,9 olmasından hareketle bu rakamlar belirlenmiştir
(Bkz. Çizelge 3.1).
Her iki gruplandırma yöntemine göre işletmelerin dağılımı
incelenmiş ve çalışmada, hane halkı toplam geliri üzerinden
değerlendirmelerin
yapılmasına
karar
verilerek
analizler
gerçekleştirilmiştir.
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3. TÜRKİYE’DE TÜTÜN ÜRETİMİ, TİCARETİ VE
UYGULANAN POLİTİKALAR
3.1. Türkiye’de
Düzenlemeler

Tütün

Üretimine

Yönelik

Yasal

Tütün Anadolu’da üretilmeye başlandığı 17. yüzyıldan itibaren
üretiminden vazgeçilemeyen bir tarımsal ürün niteliği kazanmıştır.
1683 yılına kadar tütünün dış alım ve iç ticareti tamamen serbest
koşullarda sürerken, bu tarihten itibaren hazineye gelir sağlama
düzenine geçilmiştir. Osmanlı imparatorluğunda ilk mali müdahale
üretimin vergilendirilmesi ile başlatılmıştır. Sonraları kapsam
genişletilerek tütün ticareti de vergilendirilmiş ve satandan olduğu
gibi alandan da 3/4 oranında vergi tahsiline başlanmış, ancak sağlık
değerlendirmesi ile fiyatlar serbest bırakılmıştır. Bu durum, tütünün
Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde denenip, elverişli ekoloji koşullarda,
giderek Avrupa pazarlarında aranan üstün nitelikli Türk tütünlerinin
üretilmesini sağlamıştır. Özellikle 19.yüzyılda tütün üretim ve
ticaretinden daha fazla vergi toplama çalışmalarının yoğunlaştığı, sık
sık yeni düzenlemelere gidildiği görülmektedir. İmparatorlukta vergi
toplamakta bir türlü istenilen başarıya ulaşılamaması ve devletin ağır
borçlanması sonucu 1881 yılında vergi toplama işinin Düyun-u
Umumiye İdaresi eli ile yürütülmesi kararlaştırılmıştır. 1884 yılında
ise Reji Şirketi (Memalik-i Osmaniye Duhanları Müşterekü’l-Menfaa
Reji Şirketi), tütün ve tütün mamulleri üretim ve ticareti ile
denetiminin imtiyazını 30 yıl süreliğine, yıllığı 750 bin Osmanlı lirası
karşılığında devralmıştır (Aral,1986).
Reji silahlı kolcu birlikleri ile adeta devlet içinde yeni bir devlet
halini almıştır. Osmanlı dönemindeki uygulamaları sonucu oluşan
tepki ve yerel basının da konuyu sürekli gündemde tutması,
Cumhuriyet döneminde Tütün Rejisinin devletleştirilmesinde önemli
bir etken olmuştur. Bağımsızlık ve Ulusal Egemenlik temeline dayalı
yeni bir devlet kurma mücadelesinden zaferle çıkan Mustafa Kemal
(Atatürk) önderliğindeki hareket ekonomik bağımsızlığı siyasi
bağımsızlığın ayrılmaz parçası olarak görmüş ve Osmanlı
İmparatorluğunu yarı sömürge konuma düşüren yabancı sermayeli
kuruluşların devletleştirilmesini hedeflemiştir. Ulusal mücadelede
askeri zaferin ardından Türkiye’nin ekonomik açıdan izleyeceği
programın tartışıldığı 7 Şubat 1923 tarihli İzmir İktisat Kongresinde
oybirliği ile Rejinin ilgası kararlaştırılmıştır. Rejiden sonra tütün
işlerinde izlenecek yöntem 1924 yılında TBMM’de tartışılmış ve
devlet tekeline dönülmesinin daha kazançlı olacağı hesaplanmış ve
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Tütün Rejisi 1925 yılında dört milyon Türk Lirasına satın alınarak
devletleştirilmiştir (Gökdemir, 1994).
Reji idaresine son verilmesiyle tütün üretiminin takibi, gerekli
izinlerin verilmesi gibi her türlü düzenleme İnhisarlar İdaresinin
kontrol ve yetkisine bırakılmıştır. Bu amaca hizmet etmek üzere
1924, 1930 ve 1938 yıllarında yapılan yasal ve kurumsal
düzenlemeler dikkat çekmektedir. Üretim 2002 yılına kadar hemen
her zaman kontrol altında tutulmaya çalışılmış ve izine tabi olmuştur.
Zamanla Türk tütüncülüğünde üretim alanları, üretici sayısı ve
üretim miktarlarında görülen aşırı artış ile kalite sorunlarının
çözümlenmesi gereğinin bir sonucu olarak, tütün üretim ve ticaretinin
değişen koşullara uyum sağlayabilecek şekilde yeniden düzenlenmesi
zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu amaçla, 1969 yılında, 1177 sayılı
"Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu" yürürlüğe konulmuştur.
1938 tarihli ve 3437 sayılı "Tütün ve Tütün İnhisarı
Kanunu"nun yerine yürürlüğe konulan 1177 sayılı Tütün ve Tütün
Tekeli Kanununun gerekçesinde; “…halen yürürlükte bulunan 3437
sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu tütün işlerimize ait idari ve
kısmen teknik hususları kapsamakta ise de bunların yarım yüzyıl
evveline ait usul ve kuralların devamından başka bir şey
olmadığı,…Kanunun yürürlüğe girdiği 1938 yılından bu yana gerek
dünyada ve gerekse memleketimizde ekonomik, sosyal değişiklik ve
devrimlerin 3437 sayılı Kanunun yerini alacak yeni bir kanun
hazırlanmasını zorunlu kıldığı,…08/02/1963 gün ve 11329 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 5 Yıllık Kalkınma Planının 1963 yılı
programında 3437 sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun
bugünkü şartlara uydurulması için bir tasarı hazırlanacağı…”
ifadelerine yer verildiği görülmektedir.
Bu gerekçelerden anlaşıldığı üzere, tütün mevzuatının
güncelleştirilmesi amacıyla hazırlanan 1177 sayılı Kanun, 30 Mayıs
1969 tarih ve 13210 sayılı Resmi Gazetede 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
Bakanlıklararası Tütün Kurulu ile Milli Tütün Komitesine önemle yer
verildiği görülmektedir. Bunlardan Milli Tütün Komitesi
katılımcıları, Bakanlıklararası Tütün Kurulu ise karar ve yetkileri
açısından özellikle dikkati çekmektedir. 1177 sayılı Tütün ve Tütün
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Tekeli Kanununun tütün üretim ve ticareti açısından çok ayrıntılı
hükümler içerdiği hemen ilk bakışta göze çarpmaktadır. Kanunun
50’si cezalara ilişkin, 2’si geçici olmak üzere toplam 122 maddeden
oluştuğu dikkate alındığında, getirilen düzenlemelerin içerdiği
detayların fazlalığı ortaya çıkmaktadır.
Kanun, özellikle yurt içinde sigara üretim ve pazarlamasına
yönelik bazı maddeleri zaman içerisinde kaldırılmakla birlikte 2002
yılına kadar yürürlükte kalmıştır. Son olarak 2001 yılı ürünü için
uygulanan bu Kanun, tütün üretim ve ticareti açısından çok ayrıntılı
hükümler içermekte iken, yeni yürürlüğe giren 4733 sayılı Kanun pek
çok hususta herhangi bir düzenleme getirmeyerek piyasayı tam bir
serbesti içerisinde bırakmıştır.
Yürürlükten kalkan 1177 sayılı kanunda, tütün dikim alanlarına
ciddi bir kısıtlama getirilmiş, tütün üretimi için izin belgesi alınmadan
tütün ekilemeyeceği, Tekel İdaresinden alınacak “Taşıma Belgesi”
olmadan tütün taşınamayacağı, fidelik yerlerinin nerelerde, nasıl
hazırlanacağı ve her aşamada Tekel İdaresine bildirim yapılacağı gibi
hususlara ayrıntılı olarak yer verilmiştir (Gümüş, 2004).
Bu kanunda üretim planlaması öngörülmüş olmasına rağmen,
tütün üretimi için başvuranlara uzun yıllar hiç bir kısıtlama
getirilmemiş, üretime serbest alanlarda, üreticilerin istedikleri
miktarda tütün üretmelerine izin verilmiş, kota uygulamasına gerek
duyulmamıştır. Türkiye tütün üretiminin iç talep ve dış satış
olanaklarının çok üzerine çıkması ve stokların birkaç yıllık ihtiyacı
karşılayabilecek düzeye ulaşması sonucu 1994 yılında kota
uygulamasına geçilmiştir. 1997 yılı hariç olmak üzere, her yıl yeniden
düzenlenen Bakanlıklararası Tütün Kurulu kararları çerçevesinde,
1994-2001 döneminde üretim kontenjanı sistemi uygulanmıştır
(Gümüş, 2001).
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 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, denilebilir.
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1990’lı yıllarda özellikle destekleme alımlarına bağlı olarak
ortaya çıkan tütün stoklarının sık sık kamuoyunda tartışılması,
hükümeti daha radikal çözümler aramaya yönlendirmiştir. Bu tür
tartışmaların yaşandığı bir sürecin sonunda gündeme gelen hükümet
ile IMF arasında imzalanan 17.Stand-by anlaşması, radikal çözüm
arayışlarını güçlendirmiştir. Bu kapsamda, tütün konusunda yasa
değişikliğine gidileceği ve sektörün köklü bir reforma tabi tutulacağı,
IMF’ye verilen niyet mektuplarında değişik zamanlarda ifade
edilmiştir. Bu gelişmeler sonucunda kısaca tütün yasası olarak ifade
edilen ve tam adı “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” olarak belirlenen 4733 sayılı Kanun, 9
Ocak 2002 tarih ve 24635 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir 1. Söz konusu yasa 2001 yılı Haziran ayında
TBMM’de kabul edilerek onaya sunulmuş ancak, Cumhurbaşkanı
tarafından bir kez daha görüşülmek üzere TBMM’ne geri
gönderilmiştir.
Cumhurbaşkanı; “...üretimin sürdürülmesi ve üreticilerin gelir
kayıplarını giderme yöntem ve ilkelerinin gösterilmesi,… tütün
üretiminin düzenlenmesi, tütün kalitesinin iyileştirilmesi, Türk
tütününün niteliğinin ve türünün korunması, tütün ekimi yapılma
yöntemleri, tütün satış sözleşmelerinden doğacak uyuşmazlıkların
çözüm yolları, tütün satış merkezlerinin kurulacağı yerler,
satılamayan tütünün korunma yöntemleri, yaprak tütün ticareti
yapacaklarda aranacak koşullar…” gibi pek çok hususta düzenlemeye
ihtiyaç bulunduğu ve “kamu yararına, hukuka ve anayasal ilkelere
aykırılık” gerekçeleriyle yasayı veto etmiştir (Suiçmez, 2002). Yasa
taslağının ikinci görüşmelerinde herhangi bir değişiklik olmamış ve
ilk haliyle kabul edilerek yasalaşmıştır.
Bu kanunla kurulan TAPDK, sektörel düzenlemeleri yapmak ve
ikincil mevzuatın yürürlüğe konulması ile yetkili kılınmıştır 2. Halen
1

15 Nisan 2008 tarih ve 26848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5752 sayılı
Kanunla, 4733 sayılı Kanunun açık adı “Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme
Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.
2
1177 sayılı Kanunda yer verilen üst karar organı Bakanlıklararası Tütün Kurulu
olurken, 4733 sayılı Kanun döneminde Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler
Piyasası Düzenleme Kurulu tütün konusunda yetkilendirilerek, düzenlemeler ve
uygulamalar üzerinde siyasi iradenin etkisi azaltılmak istenmiştir. Bahsedilen her
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bu kanuna göre yürütülen uygulamalara ve tütün piyasasına getirilen
yeni düzenlemelere ilişkin açıklamalara, ileriki bölümlerde sırası
geldikçe detaylı olarak yer verilmiştir.
Tütün üretiminde destekleme alımlarının düzenlenmesini
sağlamak amacıyla hazırlanan ve 2 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe
giren “Ekici Tütün Satış Piyasalarının Desteklenmesine Dair Kanun”
da uzun yıllar Türkiye tütün sektörü için büyük önem taşımıştır. 2002
yılında 4733 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan bu Kanuna ilişkin
açıklamalar, Destekleme Politikası Uygulamaları başlığı altında
ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
3.2. Türkiye’de Tütün Üretim Durumu
2002 yılında yürürlüğe giren yeni tütün yasası ile yurt genelinde
tütün üretimi tamamen serbest hale gelmiştir. Ancak daha önceki
dönem uygulamalarına esas teşkil eden 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
(Tekel, 2000).
Türkiye’de tütün üretimi yıldan yıla dalgalanmalar
göstermektedir. Bu dalgalanmalar, başta üretim alanı ve hava şartları
olmak üzere pek çok faktörün etkisiyle gerçekleşmektedir. Üretim
üzerinde etken faktörlerin bir bütün olarak değerlendirilmesinin en
doğru yaklaşım olacağı düşünülmekle birlikte, tütün fiyatları, en
kuvvetli etken olarak görülmektedir (Güney,1986).
Tütün tarımının zahmetli olması, üretim ve pazarlama sürecinin
bir yılı aşması, sebze meyve gibi diğer tarım ürünlerinin üretim ve
ticaretinin daha cazip hale gelmesi, turizmin ve sanayileşmenin hızla
gelişmesi bazı yörelerde tütün üretiminin sona ermesine neden
olmuştur. Uzun dönem olarak ele alındığında Bodrum, Marmaris,
Datça gibi bazı sahil ilçelerinde turizm nedeniyle tütün tarımı
tamamen biterken, Marmara Bölgesi de sanayinin gelişiminden aşırı
etkilenmiş ve tütün üretimi hızla azalmıştır. Buna karşılık Ege

iki Kurul da sektörel düzenleme yapmak yetkisine sahip olmakla birlikte,
Bakanlıklararası Tütün Kurulunun tütün politikasını tespit etmek, üretim kontenjanı
belirlemek gibi daha geniş görev ve yetkilere sahip olduğu, her iki kanun
maddelerinden anlaşılmaktadır.
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Bölgesinin iç kesimlerinde,
Bölgelerinde üretim artmıştır.

Doğu

ve

Güneydoğu

Anadolu

Ürünün değer fiyatla avans ve kredi ile desteklenmesinin yanı
sıra ekici piyasalarında uygulanan fiyatların bazı yıllar genel
konjonktür düzeyini de aşarak hızlı bir artış kaydetmesi ve özellikle
alternatif tarım ürünlerine oranla tütünün daha yüksek karlılık
göstermesi, giderek üretim artışlarını da hızlandırmış ve Türkiye
tütüncülüğünü bir kısır döngü içerisine sokmuştur. Türkiye’de ilkeleri
önceden saptanmış, çok yönlü, planlı-programlı, geniş kapsamlı ve
ileride sorunlar çıkarmayacak sürekli nitelikteki politikalar yerine;
sorunlar ortaya çıktıkça – çoğu kez ağırlaştıkça – çözüm getirmeye
yönelik düzensiz, kısa süreli parça parça önlemleri içeren politikalar
oluşturulduğu ve uygulandığı görülmektedir.
Uygulanan fiyat politikaları nedeniyle üretici zaman zaman
kaliteden çok verime dayalı üretime yönelmiş, taban ve sulak
arazilerde de tütün yetiştirmeye başlamıştır. Bu durum nefasetiyle
ünlü Türk tütününün kalitesinin de bozulmasına neden olmuştur .
Çizelge 3.1’de Türkiye tütün üretimine ilişkin veriler uzun
dönem olarak gösterilmiştir. Buna göre Cumhuriyetin ilk yıllarından
günümüze kadar geçen süreç içerisinde üretici sayısı, üretim alanı ile
üretim miktarında büyük değişiklikler olduğu ve yedi katı aşan
artışların yaşandığı görülmektedir. Çizelgede yer verilen 83 yıllık
dönem içerisinde beş yıllık ortalamalar itibari ile yapılan
değerlendirmeye göre en yüksek üretim düzeylerine 1990-94 ve
1975-79 yıllarında ulaşıldığı, 1995-99 yıllarının da 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. 1999 ve 2007 yılları verilerine
oransal açıdan yaklaşıldığında üretici sayısının %69, üretim alanının
%49, üretim miktarının ise %71 oranında azaldığı Çizelgede
görülmektedir.
İncelenen dönemde verimde de büyük değişimler olduğu
dikkati çekmektedir. Üretim yöntemlerinde önemli bir değişiklik
olmamasına rağmen yıllar arasında büyük farklar bulunması, bazı
soru işaretlerini de beraberinde getirmektedir. Sektörde yer alan
uzmanlar ve Tekel yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucu, özellikle
1990’ların ortasına kadar üreticilere Ziraat Bankası kredi
ödemelerinin üretim alanı beyanlarına bağlı olarak yapıldığı ve bu
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nedenle de üreticilerin üretim alanını gerçeğin üzerinde bildirdikleri
anlaşılmıştır. Bu kapsamda, üretim alanı ve verime ilişkin verilerin
ihtiyatla değerlendirilmesinin yerinde olacağı düşünülmüştür.
Çizelge 3.1: Türkiye Tütün Üretim Durumu
Ürün
Yılı
1925-29
1930-34
1935-39
1940-44
1945-50
1955-59
1960-64
1965-69
1970-74
1975-79
1980-84
1985-89
1990-94
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Üretici
Sayısı
145.448
88.088
125.703
133.458
215.554
232.292
321.094
391.835
426.060
499.134
400.137
423.527
510.984
550.016
546.671
560.380
621.722
575.796
583.474
478.022
405.882
318.504
282.874
252.312
215.307
179.633

Üretim
Alanı (ha)
63.219
50.274
78.657
75.111
117.512
146.943
197.121
278.475
301.800
268.972
204.919
214.158
299.856
209.919
237.992
322.500
278.350
283.444
237.722
198.827
199.458
183.719
192.711
185.342
146.167
144.833

Üretim
Miktarı
(Ton)
54.403
39.370
61.955
60.328
88.874
98.791
131.278
159.092
171.225
254.470
203.096
198.935
279.549
204.440
230.949
302.008
258.811
259.478
208.001
152.571
159.521
112.158
133.913
135.247
98.137
74.585

Verim
(Kg/ha)
860
783
788
803
756
672
667
574
566
946
991
929
932
974
970
936
930
915
875
767
800
610
695
730
671
515

Kaynak: Tekel ve TAPDK Kayıtları.

Diğer yandan 2007 ürün yılındaki verim miktarının tarihsel
açıdan en düşük verim düzeyi olduğu görülmektedir. Hava şartlarının
aşırı sıcak ve kurak gitmesinin bu sonucu doğurduğu sektördeki tüm
kesimlerce kabul edilmektedir. Nitekim üretim alanında önemli
miktarda azalma olmadığı halde üretim miktarında büyük düşüş
yaşanması bunu teyit etmektedir. 2006 ürün yılında 98 bin ton olarak
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gerçekleşen üretimin 1955-59 dönemi ortalama üretim miktarına
eşitlendiği, 2007 yılındaki üretimin ise daha da azalarak 1930’lu
yıllardaki üretim düzeyine indiği çizelgeden anlaşılmaktadır.
Çalışmada Türkiye tütün üretiminin iller, bölgeler ve çeşitler
açısından dağılımına da yer verilmesi gerektiği düşünülmüş ve bu
amaçla Çizelge 3.2 hazırlanmıştır. Çizelgede 2007 yılı üretim miktarı
üzerinden hesaplanan bölge ve ülke payları incelendiğinde araştırma
kapsamında seçilen Manisa, Denizli ve Samsun illerinin üretimdeki
ağırlığının devam ettiği görülmektedir. Manisa ve Denizli Ege
Bölgesindeki, Samsun ise Karadeniz Bölgesindeki üretimin %69’dan
fazlasını gerçekleştirmektedir. Türkiye toplam tütün üretimi
içerisinde ise bu üç ilin payı yüzde olarak sırası ile 21, 15 ve 12’dir.
Türk Standardı dışı olarak tasnif edilen çeşitler hariç tutulduğunda bu
sayıların biraz daha artacağı da çizelgede görülmektedir.
Bölgeler açısından yaklaşıldığında da araştırma bölgesi olarak seçilen
Ege ve Karadeniz Bölgelerinin Türkiye toplam tütün üretimindeki
paylarının %69’u aştığı çizelgeden anlaşılmaktadır. Toplam üretimin
%51,7’sini gerçekleştiren Ege Bölgesinden sonra Türkiye tütün
üretiminde ağrılığı en fazla olan bölgenin %19,75 oranı ile
Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğu, bunu %17,64 oranı ile
Karadeniz ve %5,35 oranı ile de Doğu Anadolu Bölgelerinin izlediği,
Marmara Bölgesinin payının ise %1’in altında kaldığı çizelgede
görülmektedir. Araştırma kapsamına alınan illerden sonra, Türkiye
toplam tütün üretiminde sırası ile Batman (%6,4), Adıyaman (%6,1),
Hatay (%5,4), Tokat (%4,9), Balıkesir (%4,5), Uşak (%3,6), İzmir
(%3,4) ve Bitlis’in (%3,4) diğer önemli üretici iller olduğu
anlaşılmaktadır.
Bunun yanı sıra Çizelge 3.2’de dikkati çeken bir diğer husus da
Türkiye’de üretilen tütünlerden %4,6’sının Türk Standardlarında
belirlenen tütün çeşitlerinin dışında olmasıdır. Bunun ağırlıklı kısmını
oluşturan Flue cured ve burley tütünleri üretiminin 2008 yılında
yarıdan fazla oranda azaldığı (bir firmanın üretimi bırakması nedeni
ile) tahmin edilmektedir. Büyük yatırımları gerektiren bu tür tütün
üretiminin gelecekte artmasının oldukça güç olduğu ve bu kapsamda
TSE dışı tütünlerin payının izleyen yıllarda azalma göstereceği
söylenebilir.
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Çizelge 3.2: Türkiye Tütün Üretiminin İller ve Çeşitler İtibari ile Dağılımı
Üretici Sayısı
2006

Aydın
Balıkesir
Denizli
İzmir
Manisa
Muğla
Uşak
Ege B.
Trabzon
Samsun
Sinop
Tokat
Karadeniz B.
Bandırma
Bursa
İstanbul
Kocaeli
Marmara B.
Bitlis
Muş
Doğu A. B.
Adıyaman
Batman
Diyarbakır
Hatay
Burdur
Güneydoğu A. B.
Tüm Bölgeler
Tömbeki
Hasankeyf
Flue cured
Burley
TS Dışı Çeşitler
Genel Toplam

2007

Üretim
Alanı (ha)
2006

2007

2625
1750
4605
4718
6080
4980
6853
6998
16191 11159 22989 23888
5435
4404
6123
6214
32061 23298 44407 44222
4002
1616
4083
3181
3650
3331
6681
8037
70044 50538 95741 97258
2123
1522
1006
803
20810 16862 13988 12583
406
172
176
82
9206
7130
5937
5388
32545 25686 21107 18857
1380
963
718
528
1044
724
640
462
148
107
50
36
157
6
4
3
2581
1800
1412
1030
13009 12683
3776
4002
7956
7958
1637
1672
20965 20641
5413
5674
29043 26907
8785
8997
27954 24851
5850
5847
9459
7471
1895
1893
19473 19573
4006
3990
1038
822
135
108
86967 79624 20670 20835
213102 178289 144344 143653
256
241
51
49
49
56
49
54
1058
678
981
683
843
509
741
466
2206
1484
1823
1253
215308 179773 146167 144906

Üretim Miktarı (Ton)
2006

2685
3887
15060
3584
22342
2188
4074
53819
713
9820
84
4404
15021
469
352
38
41
861
3291
1781
5071
5737
6196
1978
4260
298
18469
93242
44
76
2785
1992
4897
98139

2007

1746
3361
11130
2567
15740
1315
2699
38557
407
9112
25
3615
13159
373
315
31
2
721
2564
1424
3988
4547
4781
1130
4013
259
14731
71157
32
84
1971
1341
3428
74585

Bölge

Ülke

Payı %

Payı %

4,53
8,72
28,87
6,66
40,82
3,41
7,00
100
0,00
69,24
0,19
27,47
100
0,05
0,04
0,00
0,25
100
64,29
35,71
100
30,87
32,46
0,01
27,24
0,00
100
100
0,00
0,00
57,49
39,13
100
100

2,34
4,51
14,92
3,44
21,10
1,76
3,62
51,70
0,00
12,22
0,03
4,85
17,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,97
3,44
1,91
5,35
6,10
6,41
0,00
5,38
0,00
19,75
95,40
0,00
0,00
2,64
1,80
4,60
100

Not: Çizelgenin son iki sütununda yer verilen oransal değerler 2007 üretim miktarı temel alınarak
düzenlenmiştir. Burdur ve Hatay illerine ait istatisk veriler, üretilen tütün çeşitleri açısından yapılan
değerlendirmelerle TAPDK tarafından Güneydoğu A. Bölgesinde izlenmektedir. Bu nedenle anılan bölge
içerisinde gösterilmiştir. Benzer yaklaşımla Bandırma ilçesi Marmara Bölgesinde gösterilirken, Balıkesir
iline Ege Bölgesinde yer verilmiştir. TS (Türk Standardı) dışı çeşitlerden Tömbeki Hatay ilinde, Hasankeyf
Gaziantep ilinde, Flue Cured ve Burley tütünler ise Düzce ve Sakarya illerinde üretilmiş olup bölge
toplamlarına dahil edilmemiştir. Ege, Marmara ve Karadeniz (Trabzon hariç) bölgelerinde üretilen tütünler
şark tipi, diğer illerdeki tütünler ise yarı şark tipte tütünler olarak kabul edilmektedir.
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Çizelge üretici sayıları açısından incelendiğinde illerin
sıralamasının değiştiği görülmektedir. Üretim miktarı açısından
birinci sıradaki Manisa’nın 2006 yılında üretici sayısı açısından da
birinci sırada olduğu, 2007 yılında ise üretici sayısındaki büyük
azalma sonucu Adıyaman ve Batman illerinin ilk iki sıradaki iller
haline geldiği ve Manisa’nın üçüncü sıraya gerilediği görülmektedir.
Manisa’nın yanı sıra Ege Bölgesindeki ikinci il konumunda olan
Denizli’de de 2007 yılında üreticilerin %30’dan fazlasının üretimden
ayrıldığı görülmektedir. Diğer önemli üretici il Samsun’da da
üreticilerin yaklaşık %20’sinin üretimi bıraktığı anlaşılmaktadır.
Türkiye toplam tütün üretici sayısı açısından değerlendirme yapılması
halinde 2006 yılında 215 bin olan üretici sayısının izleyen yıl yaklaşık
180 bine düştüğü görülmektedir. Üretici sayısındaki azalmayı
destekler şekilde üretim miktarında da büyük düşüş yaşandığı
çizelgede görülmektedir. 2007 yılı 1940’lı yıllardan bu yana
Türkiye’nin en düşük tütün rekoltesine sahip olduğu yıl konumunda
bulunmaktadır. Bu durum kısmen mevsim koşullarının etkisi ile
olmakla birlikte, üreticilerin, reel fiyatlar düzeyinde yaşanan azalma
karşısında (Bkz. Çizelge 3.11) tütünden uzaklaşmaları ile yakından
ilgili bulunmaktadır. Bunun nedenleri destekleme, fiyat ve pazarlama
politika uygulamalarının incelendiği bölüm 3.6 ve 3.7’de
değerlendirilmiştir.
Manisa, Denizli ve Samsun illerinde üretici sayısında büyük
azalma yaşanmasına karşın üretim alanlarında değişim olmadığı, hatta
Denizli’de üretim alanında 900 hektarlık artış gerçekleştiği
görülmektedir. Üreticilerin firmalardan daha fazla avans alabilmek
için üretim alanını yüksek bildirmelerine bağlı olarak bu sonucun
ortaya çıktığı ve çalışmada üretim alanı yerine üretim miktarı
verilerinin kullanılmasının temelinde yatan olgunun burada bir kez
daha kendini gösterdiği düşünülmektedir.
3.3.Türkiye’de Tütün Dış Ticareti
Türkiye tütün üretiminde olduğu gibi ticaretinde de dünyanın
önde gelen ülkeleri arasında yer almakta, yurt içinde sigara imalinde
kullanılan tütün miktarından daha fazlası dış ticarete konu olmaktadır.
Türkiye’de sigara tüketiminin giderek çoğalması ve sigara
tüketim trendinin Amerikan harmanlı sigaralar yönünde gelişme
göstermesi, tütün ithalatının her geçen yıl daha fazla artmasına neden
olmaktadır. Tütün ithalatındaki artış da, yurt içinde üretilen şark tipi
tütünlere olan ihtiyacın giderek azalması sonucunu doğurmaktadır.
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Grafik 3.1’de Türkiye tütün ithalatı görülmektedir. İthal edilen
tütünlerin tamamının flue-cured ve burley türü tütünlerden ve
bunlardan üretilmiş yarı mamullerden (şişirilmiş tütün, damar,
homojenize tütün vb.) oluştuğu dikkate alındığında, yurt içinde sigara
üretiminde kullanılan tütünlerde meydana gelen değişim de daha net
olarak ortaya çıkmaktadır.

Grafik 3.1. Türkiye Tütün İthalatı
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Kaynak: Tekel ve TAPDK kayıtları.

1990 yılında bin ton düzeyinde olan tütün ithalatı 1995 yılında
8 bin tona yaklaşmış, 2000 yılında ise 79 bin tona ulaşmıştır. Türkiye
tütün ithalatının 2002 yılı hariç olmak üzere son 7 yıl içerisinde ise
64-70 bin ton aralığında seyrettiği görülmektedir. 2002 yılında
ithalatta yaşanan gerileme dikkati çekmektedir. Bu gerilemenin
altında yatan temel nedenin 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz
sonrasında tüketicilerin sigara tercihlerinde yaşanan değişimlerin
etkili olduğu sektör temsilcilerince genel kabul görmektedir. Grafikte
görülmemekle birlikte benzer bir gelişmenin 5 Nisan kararları adı
altında ifade edilen 1994 ekonomik krizi sonrasında da yaşandığı
tespit edilmiştir. 1990’ların başında hızla artan ithalatın 1995 yılında,

Milyon USD

300

60
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1994 yılına göre daha düşük gerçekleştiği kayıtlardan anlaşılmaktadır.
Ekonomik krizlerde geliri azalan sigara tüketicilerinin önemli bir
kısmı, fiyatı daha ucuz olan tamamı şark tipi tütünlerden mamul
sigaralara yönelmekte ve buna bağlı olarak tütün ithalatında gerileme
yaşanmaktadır (Gümüş ve Güler, 2000).
Genel olarak, 1989 yılında başlayan Türkiye tütün ithalatının
2007 yılına kadar geçen 19 yıl içerisinde hızla arttığı ve yurt
içerisinde sigara yapımında kullanılan tütünlerin büyük çoğunluğunu
teşkil eder hale geldiği, buna karşılık ithalatın 2000’li yıllarda daha
stabil olduğu görülmektedir. Tüketicilerin sigara talebindeki
değişiminin bir sonucu olarak ortaya çıkan tütün ithalatının, aynı
miktarda şark tipi tütünün iç kullanımdan uzaklaştırılması sonucunu
doğurduğu da, söylenebilir.
Hızla artan tütün ithalatının 2000 yılında zirveye ulaştıktan
sonra izleyen yıllarda daha stabil bir seyir izlediği de grafikten
anlaşılmaktadır. Tütün ithalatının 1990’lı yıllarda hızla artarak
2000’li yıllarda durağanlaşmasının altında yatan temel nedenin de
yurt içinde sigara tüketiminde yaşanan gelişmelerle doğrudan ilişkili
olduğu düşünülmektedir. Dünya sigara tüketimi 1990-1999 yılları
arasında %4 oranında azalmasına karşın, Türkiye sigara tüketimi %52
oranında artış göstermiştir (Önder, 2002). Söz konusu dönemde sigara
tüketiminin 73,27 milyar adetten 111,5 milyar adete yükselmesi ve
tüketim alışkanlıklarının da Amerikan harmanlı sigaralar lehine
gelişme göstermesinin ithalattaki artışın temel nedeni olduğu
düşünülmektedir. 2000’li yıllarda sigara tüketiminin sabitlendiği ve
105-110 milyar adet arasında gerçekleştiği dikkate alındığında bu
yıllarda tütün ithalatındaki artışın duraklamasının nedeni de ortaya
çıkmaktadır (TAPDK Kayıtları).
Sigara tüketimindeki bu artış, çok uluslu sigara şirketlerinin
Türkiye’de sigara üretimine başlamaları ile ilişkilendirilmektedir.
1992 yılında başlayan üretimle birlikte sigara reklamlarının ve
tüketimi özendirici politikaların da uygulamaya konulduğu
görülmektedir. Tekel, tarihi boyunca hiçbir zaman sigara reklamı
yaparak tüketimi özendirici davranışlar içerisine girmemiş iken
piyasanın yeni aktörleri tanıtım ve reklam konusunda hayli agresif
uygulamalar içerisine girmişlerdir. Sigara tanıtımlarının kısıtlanması
ancak 1996 yılında yayımlanan ve bir yıl sonra yürürlüğe giren 4207
sayılı yasa ile mümkün olabilmiştir. Sigara reklamlarını yasaklayan
bir yasa tasarısı TBMM de kabul edilmiş olmasına rağmen 1991 yılı
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Ocak ayında dönemin Cumhurbaşkanı tarafından veto edilerek bir kez
daha görüşülmek üzere Meclis’e geri gönderilmiştir.
Dünya tütün üretiminde uzun yıllardır ilk sıralarda yer alan ve
son yıllarda ithalatta da ön sıralara yerleşen Türkiye, tütün ihracatında
da dünyanın önde gelen ülkeleri arasındadır. Uzun yıllar dünyanın
ikinci büyük tütün ihracatçı ülkesi durumunda olan Türkiye, diğer
ülkelerdeki gelişmelere bağlı olarak 1970’li yıllarda birkaç sıra geriye
kaymış fakat halen Brezilya, Çin, ABD ve Hindistan’ın ardından
beşinci sıradaki yerini korumaktadır.
Son yıllarda tamamen kendi haline bırakılmış görünen özel
sektör tütün ihracatının geliştirilebilmesi için de geçmiş yıllarda çaba
harcandığı görülmektedir. Özellikle 1960-70’li yıllarda bir yandan
ekici tütün piyasaları desteklenirken, olası stok birikimlerini
engellemek ya da mevcut stokları eritmek amacıyla ihracatı geliştirici
bazı önlemlere de başvurulmuştur. İç fiyatların ihracatı engelleyici
etkilerini hafifletebilmek amacıyla zaman zaman vergi iadesi, prim
uygulamaları yapılmış, kambiyo döviz alış fiyatlarında ihracatçılar
yararına önlemler uygulanmıştır. Hatta, ihraç olanağı kalmamış tüccar
elindeki tütünlerin Tekel tarafından satın alınması suretiyle iç
piyasanın ve dolaylı yoldan ihracatın geliştirilmesine çalışılmıştır.
Türkiye tütün ihracatına ilişkin veriler incelendiğinde, Tekel ve
özel sektör firmaları tarafından yapılan ihracat miktarları ve değerleri
arasında önemli farklılıklar olduğu dikkat çekmektedir. Çizelge
3.3’de görülen veriler ışığında, özel sektör yıllık tütün ihracat
miktarının bazı yıllar daha düşük gerçekleşmekle birlikte genel olarak
70-80 bin ton civarında olduğu, buna karşılık Tekel’in yıllık tütün
ihracatının ise 15-91 bin ton arasında çok değişken miktarlarda
gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte, Tekel ile özel sektör
arasındaki asıl önemli farklılık ihraç edilen tütünlerin fiyatında ortaya
çıkmaktadır. Tekel’in tütün ihracatındaki Kg başına ortalama fiyatın
yalnızca 1990 yılında 3 USD'ın üstünde gerçekleştiği görülmektedir.
1994 ve 1995 yılları haricinde 2-3 USD aralığında gerçekleşen
ortalama ihraç fiyatının, 2000 yılından itibaren hızla düşmeye
başladığı ve 2007 yılında 0,98 USD’lık değerle incelenen dönemin en
düşük ihracat birim fiyatı olarak tarihe geçtiği görülmektedir.
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Çizelge 3.3 : Türkiye Tütün İhracatı
TEKEL
YILI

Miktarı
Ton

Değeri
Bin $

ÖZEL SEKTÖR
OrtF Miktarı
$/Kg
Ton

Değeri
Bin $

1990 14.897 52.138 3,50 81.782
1991 53.797 131.971 2,45 83.568
1992 34.115 98.986 2,90 44.853
1993 22.265 48.937 2,20 73.294
1994 26.129 42.029 1,61 85.808
1995 79.032 147.426 1,87 57.360
1996 91.216 246.632 2,70 77.922
1997 82.846 198.111 2,39 77.515
1998 50.404 130.485 2,59 78.393
1999 34.715 94.274 2,72 80.625
2000 33.433 98.121 2,93 66.761
2001 41.892 113.086 2,70 53.808
2002 38.056 73.845 1,94 50.794
2003 42.076 71.667 1,70 70.354
2004 32.908 48.434 1,47 74.080
2005 63.137 82.778 1,31 71.396
2006 50.401 55.375 1,10 77.574
2007 48.741 47.600 0,98 65.202
Kaynak :Tekel ve TAPDK kayıtları.

377.601
433.791
214.007
361.508
362.335
207.038
317.407
377.805
376.186
375.347
274.787
227.308
206.026
258.615
340.033
393.599
441.668
402.153

TOPLAM

OrtF Miktarı
$/Kg
Ton
4,62
5,19
4,77
4,93
4,22
3,61
4,07
4,87
4,80
4,66
4,12
4,22
4,06
3,68
4,59
5,51
5,69
6,17

96.679
137.365
78.968
95.559
111.937
136.392
169.138
160.361
128.797
115.340
100.194
95.700
88.850
112.430
106.988
134.533
127.975
113.943

Değeri
Bin $

OrtF
$/Kg

429.739
565.762
312.993
410.445
404.364
354.464
564.039
575.916
506.671
469.621
372.908
340.394
279.871
330.282
388.467
476.377
497.043
449.753

4,45
4,12
3,96
4,30
3,61
2,60
3,33
3,59
3,93
4,07
3,72
3,56
3,15
2,94
3,63
3,54
3,88
3,95

Tekel ve özel sektör arasında ortaya çıkan büyük fiyat farkında;
tütünlerin işlenmesinde standartlara uygunluk, yabancı alıcıların
taleplerinin yerine getirilmesi, ihraç edilen tütünlerin menşe, nevi ve
ürün yıllarındaki farklılıklar gibi çeşitli hususların yer aldığı,
depolarda tütün stoklarının çok yüksek düzeylere ulaşmasının
Tekel’in pazarlama olanakları üzerinde büyük etken olduğu ve
stokların eritilmesi amacıyla daha düşük fiyatlardan tütün satışı
yoluna gidildiği, 1994, 1995 ve 2000’li yıllarda Tekel tütün ihraç
fiyatlarının diğer yıllara oranla daha düşük olma nedeninin de
stokların eritilmesi amacıyla fiyatların olabildiğince ucuz
tutulmasından kaynaklandığı, Tekel yetkilileri tarafından ifade
edilmektedir.
Özel sektörün ortalama ihraç fiyatının ise 1995 ve 2003
yıllarında 4 USD’ın altına düştüğü, ancak genel olarak 4-5 USD
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arasında değişim gösterdiği Çizelge 3.3’de görülmektedir. Bu iki yılın
da ekonomik krizin arkasından gelen ve aşırı yükselmiş dolar
kurlarının yaşandığı yıllar olduğu bilinmektedir. 1991 yılında 5
USD'ın üzerinde gerçekleşen, 2005 ve 2006 yıllarında tekrar 5
USD’ın üzerine çıktığı görülen özel sektör ortalama ihraç fiyatının
son 4 yıl itibari ile ciddi bir artış trendi içerisine girdiği,
görülmektedir. 2007 ortalama ihraç fiyatı, 2003 yılı ortalama fiyatına
göre %67 oranında artış göstererek 6,17 USD’a ulaşmıştır. İhraç
fiyatlarındaki gelişmeleri daha doğru olarak değerlendirebilmek için
şüphesiz ihraç edilen tütünlerin menşe, nevi 1, ürün yılı gibi diğer bazı
verilerinin de incelenmesi gereklidir. Ancak, özel sektörün zorunlu
kalmadıkça stok tutmadığı, genel olarak satış bağlantıları ile uyumlu
şekilde ekici piyasalarından tütün satın aldığı ve tütünleri işledikten
sonra ihraç etme uygulamaları birlikte değerlendirildiğinde, özel
sektör yıllık ortalama ihraç fiyatlarındaki değişimin pazar
fiyatlarındaki değişimi gösterdiği, ifade edilebilir.
Son yıllarda döviz kurunda yaşanan gelişmelerin de, tütün ihraç
fiyatlarının yukarı yönde seyretmesinde önemli rol oynadığı genel
kabul görmektedir. Geçmişe göre artış hızı yavaşlasa da halen etkisini
hissettiren enflasyon nedeniyle üretim maliyetlerinde yaşanan artışlar
ve buna bağlı olarak üreticiden satın alma fiyatlarının yükselmesine
karşılık dolar kurunun 5 yıl önceki düzeyinin de altına inmesi, özel
sektör firmalarını, dış satış fiyatlarını daha yüksek düzeyde
belirlemeye zorlamaktadır. Son 4 yıl içerisinde özel sektör ortalama
ihraç fiyatının 3,68 USD dan 6,17 USD’a çıkması bunun en büyük
göstergesi olarak kabul edilmektedir. Çizelge 3.4’de görülen son beş
yıl içerisindeki azami ihraç fiyatlarının seyri de bu genel kabulü
doğrulamaktadır. Azami satış fiyatı, 2003 yılında İzmir menşeinde
6,47 USD, Samsun menşeinde 7,03 USD olduğu halde, beş yıl
boyunca sürekli artarak, 2007 yılında sırasıyla 10,88 ve 11,85 USD
düzeyine yükselmiştir. Her ne kadar azami ihraç fiyatlarının tek
başına bir gösterge olamayacağı bilinse de, Türkiye tütün ihraç
fiyatlarının son yıllarda yükseldiğini net olarak göstermesi açısından
anlamlı bulunmuştur.

1

Çeşit, tür gibi anlamlara gelen “nevi” sözcüğü, sektörde, tütünlerin kalitelerine
göre tasnif edilmesi sonucu ortaya çıkan grupları ifade etmek için kullanılmaktadır.
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Çizelge 3.4: Bazı Menşelerde Azami İhraç Fiyatları (USD)
Menşe
2003
2004
2005
2006
İzmir
6,47
6,95
7,43
7,76
Samsun
7,03
7,47
8,01
8,40

2007
10,88
11,85

Kaynak: TAPDK kayıtları

Türkiye tütün ihracatını Tekel ve özel sektör açısından bu
şekilde inceledikten sonra, bu ihracatın bölgelere göre dağılımının da
incelenmesi, Türkiye tütüncülüğü hakkında daha net fikir sahibi
olmayı kolaylaştıracağı düşüncesiyle yararlı görülmüştür. Bu amaçla
hazırlanan Çizelge 3.5’de, Türkiye tütün ihracatının bölgelere
dağılımı ve ihracatın bölge tütün üretimi içindeki payına ilişkin
veriler yer almaktadır.
İhraç edilen tütün miktarının üretimdeki payı yıllar itibariyle
önemli farklar göstermektedir. 1992 yılında üretimin %24’ ü ihraç
edilirken, bu oran 1995’de %67’ye kadar yükselmiş, izleyen yıllarda
ise yeniden azalarak 2000 yılında %47 olarak gerçekleşmiştir. İzleyen
yıllarda üretimdeki sert düşüşle birlikte 2003 yılında ihracat
miktarının üretimden daha fazla hale geldiği görülmektedir. 2004
yılında üretimin %82’si kadar tütün ihraç edilirken, 2005 yılında
üretim ve ihracat değerleri birbirine çok yakın hale gelmiştir. 2006 ve
2007 yıllarında ise ihracat miktarının sırası ile %34 ve %53 oranında
üretimden daha fazla olduğu Çizelge 3.5’de görülmektedir. Çizelgede
iç kullanım ile tütün işleme ve bakım süreçlerinde yaşanan firelerin
hiç dikkate alınmadığı düşünüldüğünde Türkiye tütün bilançosunun
son yıllarda ciddi ölçüde açık verdiği ortaya çıkmaktadır. Ancak
Tekel’in sahip olduğu aşırı stoklar sayesinde, 5 yıl üst üste tütün
bilançosu açık vermiş olmasına rağmen büyük sıkıntı yaşanmamıştır,
denilebilir.
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Çizelge 3.5: Türkiye Tütün İhracatının Dağılımı ve Üretime Oranı* (Ton)
1992
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
İhracat (İ)
54718 101796
68714
81446
63691
88801
89746
98486
Ege
Üretim (Ü)
186063 111491 114171
92302 104190
66289
82131
83442
(İ /Ü)*100
29
91
74
88
61
133
109
118
İhracat (İ)
663
3010
828
516
1666
1121
982
1315
Marmara
Üretim (Ü)
5763
3333
4031
3650
2312
1282
1768
1597
(İ /Ü)*100
12
90
20
14
72
87
56
82
İhracat (İ)
4157
9735
8727
4415
10185
10294
8419
14192
Karadeniz Üretim (Ü)
33097
26950
32523
24700
24235
15422
16271
17624
(İ /Ü)*100
13
36
27
18
42
66
52
80
İhracat (İ)
716
11879
12746
3641
5112
8910
7290
17597
Doğu +
Üretim (Ü)
108715
57848
48934
34270
22402
24406
26983
26508
Gdoğu
(İ /Ü)*100
1
21
26
11
23
36
27
66
İhracat (İ)
399
25
706
786
505
591
169
593
Virginia +
Üretim (Ü)
683
4818
7612
7010
6379
4759
6760
6076
Burley
(İ /Ü)*100
58
1
9
11
8
12
3
10
Diğer**
İhracat
18315
9947
9033
4896
8186
5312
3675
3966
İhracat (İ)
78968 136392 100754
95700
89345 115029 110281 136149
Toplam
Üretim (Ü)
334321 204440 207271 161932 159518 112158 133913 135247
(İ /Ü)*100
24
67
47
59
56
102
82
100
* İhracatın bölgelere göre dağılımı istatistik veri olarak 1992 yılından itibaren düzenlenmeye başlanmıştır.
** Kırık, toz, döküntü gibi vb. tütünler.
Kaynak: Tekel ve TAPDK Kayıtları.

2006
96183
53850
178
1549
861
179
12487
15020
83
15357
23537
65
638
4777
13
5946
132160
98045
134

2007
71898
38557
186
815
721
113
9695
13159
74
24996
18811
133
657
3311
20
5882
113943
74585
153
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Diğer yandan ihracatın üretime oranı bölgeler bazında
incelendiğinde, Ege Bölgesinin, üretime göre en fazla oranda tütün
ihracatı gerçekleştirilen bölge olduğu görülmektedir. 1992 yılında
üretimin %29’ u kadar tütünün ihracatı gerçekleştirilirken, bu oranın
1995 de %91 düzeyine ulaştığı 2000-2002 yıllarında biraz azalmakla
birlikte son 5 yıldır üretim miktarından daha fazla ihracat
gerçekleştirildiği, 2007 yılında ise bölge üretim miktarından %86
oranında daha fazla tütünün ihraç edildiği, görülmektedir. Tamamen
Tekel stokları sayesinde gerçekleşen bu durumun orta ve uzun vadede
devam etme olanağı bulunmamaktadır. Bununla birlikte son beş yıl
içerisinde ihraç edilen bölge tütünlerinin miktarı önce artmış, 2007
yılında ise %25 oranında azalmıştır. Buna karşın üretimdeki aşırı
azalma ihracat/üretim dengesinin daha da bozulmasına neden
olmuştur. Üretimdeki bu azalmanın izleyen yıl ihracatını olumsuz
olarak etkilemesi ve bölge tütünleri ihracat miktarının daha da
azalması beklenmektedir.
Çizelgede Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ihracat
miktarı ikinci sırada görünse de bu bölgelerdeki ihracat Tekel’in
stoklarını boşaltmasından kaynaklanmakta ve geçici olarak
değerlendirilmektedir. Ege Bölgesinden sonra uzun yıllar boyunca
ihracatı düzenli olan ikinci bölge Karadeniz Bölgesidir. Özel sektör
faaliyetlerinin yoğunlaşması ve üretilen tütünlerin eskimeden ihraç
edilmesi bunu doğrulamaktadır. Bu bölgede de son 5 yıldır üretimin
yarıdan fazlasının ihraç edildiği, ihracatın üretime oranının 2006
yılında %83’e kadar yükseldiği görülmektedir.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde başlangıçta yok
denecek kadar az olan ihracatın, son üç yıl içerisinde artarak %66, 65
ve 133 düzeyine yükselmesi dikkat çekici bulunmuş, konunun
incelenmesinden bunun Tekel’in çok ucuz fiyatlı tütün satışlarından
kaynaklandığı tespit edilmiştir. Genel olarak yıllar itibari ile ihracat
miktarlarında değişim olmakla birlikte, oransal değişimlerin
temelinde üretimdeki aşırı dalgalanmaların bulunduğu, söylenebilir.
Marmara Bölgesi tütünleri ile yabancı menşeler olarak kabul
edilen flue-cured ve burley tütünlerinin de az da olsa düzenli ihraç
edildiği ancak, üretime oranı açısından bakıldığında yıllar itibari ile
önemli dalgalanmaların ortaya çıktığı görülmektedir.
Marmara bölgesinde genel olarak ihracat üretimin yarısından
daha az olarak gerçekleşmekle birlikte, 1995’de %90, 2007’de %113
ve 2006 yılındaki %179 oranları dikkat çekmektedir. Ancak,
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Marmara bölgesi üretim ve ihracatının genel ihracat içerisindeki
payının son derece az olduğu rakamlardan anlaşılmaktadır. Bu
bölgede üretilmekle birlikte ayrı bir satırda gösterilen yabancı menşeli
tütünlerde de üretimin büyük çoğunluğunun iç piyasada kullanıldığı
görülmektedir. Deneme üretiminden yaygın üretime geçişin henüz
başlangıcı sayılabilecek 1992 yılında, üretimin %58’i ihraç edilmiş
iken bu oranın 1995 yılında sıfıra yaklaştığı, 2004 yılı dışarıda
tutulacak olursa, 2000’li yıllarda üretimin yaklaşık %10’unun ihraç
edildiği söylenebilir.
İhracat üretim karşılaştırmalarının dışında, Türkiye tütün dış
ticaret bilançosunun net olarak görülebilmesi için Grafik 4.2
hazırlanmıştır. Bu grafikten de görüldüğü üzere Türkiye tütün dış
ticaretinde henüz pozitif değere sahiptir. 2000 yılında ihracat ve
ithalat değerleri birbirine çok yaklaşmış ancak pozitif görünüm
değişmemiştir. Tütün üretiminin azalması ve iç piyasada tüketici
tercihlerinde yaşanacak değişimler bu bilançonun da negatif görünüm
arz etmesine neden olacaktır. Tekel sigara fabrikalarının
özelleştirilmesinin de, uzun dönemde tütün dış ticaret dengesi
üzerinde olumsuz etkide bulunacağı düşünülmektedir.

Grafik 3.2. Türkiye Tütün Dış Ticareti
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Buraya kadar yapılan değerlendirmeler ışığında; sektörün
geleceği açısından üretimin iç ve dış taleple dengeli düzeye
çekilmesine ihtiyaç bulunduğu, aksi takdirde birkaç yıl içerisinde
tütün dış ticaret bilançosunun açık verir hale geleceği, söylenebilir.
3.4. Türkiye’de Tütün Kullanımı
Türkiye’de tütün kullanımı uzun yıllar yalnızca yurt içinde
üretilmiş oriental tütün çeşitleri ile sınırlı kalmıştır. 1989’da başlayan
yurt içi Amerikan harmanlı sigara üretimi beraberinde tütün ithalatını
da başlatmış ve bir önceki bölümde incelendiği üzere sigara
pazarındaki gelişmeler ithalat miktarının giderek artmasına neden
olmuştur. Ancak 2000’li yıllarda ithalat giderek stabil bir görünüm
kazanmıştır.
Türkiye’de tütün kullanımına ilişkin değerler Çizelge 3.6’da
son 5 yıl itibari ile gösterilmiştir 1. Daha eski yıllara ait veriler sadece
Tekel kayıtlarını içeren şekilde derlendiği için ayrıca Çizelge 3.7
hazırlanmıştır. Çizelge 3.6’da görüldüğü üzere tütün kullanımı yurt
içinde üretilenler (yerli) ve ithal edilenler olmak üzere 2 ayrı gruba
1

Türkiye tütün kullanımından bahsedildiğinde kaçak sigara ve geleneksel olarak
kullanılan kıyılmış sarmalık tütünden de bahsetmek gerekmektedir. Ancak bu
şekilde tüketilen ürün miktarını ve pazar paylarını gösterir veriler mevcut değildir.
Kamu kurumları görevlilerince hazırlanmış çeşitli raporlarda çok farklı oranların
kullanıldığı görülmekle birlikte bu oranlara dayanak oluşturacak bilimsel yönteme
uygun olarak yapılmış bir araştırma bulunmadığı görülmektedir. IX. Kalkınma
Planı İçki, Tütün ve Tütün Ürünleri Sanayi Özel İhtisas Komisyonu raporunda
Türkiye sigara pazarındaki boyutları tam olarak bilinmemekle beraber %10-15
oranında kaçak ve özellikle de sahte ürünlerin piyasada yer bulduğu ifade
edilmektedir. Diğer yandan 2007 yılı içerisinde güvenlik güçlerince (Jandarma,
Emniyet ve Gümrük Muhafaza birimleri) yakalanan kaçak tütün mamulü miktarı
yaklaşık 24 milyon pakettir. Bu miktar Türkiye sigara tüketimi açısından
değerlendirildiğinde yaklaşık %0,5’lik bir orana isabet etmektedir. Yakalanan
miktarın bu kadar büyük olması sigara pazarında kaçak ve sahte ürünlerin önemli
bir pay sahibi olduğunun kanıtı olarak kabul edilmektedir.
Kıyılmış tütün tüketiminin ise özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgelerinde yaygın olduğu görülmektedir. Büyük şehirlerde de bu yörelerden göç
eden kişilerin sayısına bağlı olarak tüketim yaygınlığının değiştiği kabul
edilmektedir. Piyasada kaçak olarak bilinmesine rağmen semt pazarlarında dahi
açıkça ticareti yapılan bir ürün olan kıyılmış sarmalık tütün tüketimi konusunda da
doğruluğu kabul edilebilecek bir veri bulunmamakla birlikte, pazarda yüzde olarak
ifade edilecek bir miktarın tüketildiği sektördeki yetkililerce genel kabul
görmektedir.
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ayrılmış, yurt içinde üretilen tütünler ise bölgeler, yabancı çeşitler ve
diğerleri şeklinde ayrılarak değerlendirilmiştir.
Türkiye’de sigara üretiminde kullanılan tütün miktarının 100110 bin ton civarında olduğu çizelgeden görülmektedir. 2005 yılı 98
bin ton ile en düşük değere sahip iken 2006 yılı 111 bin tonluk
kullanımla en yüksek değere ulaşılan yıl olarak gerçekleşmiştir. Beş
yıl ortalaması ise 105 bin ton olarak saptanmıştır.
Çizelgede dikkati çeken en önemli husus ithal ve yerli tütün
kullanım miktarlarındaki değişimin ithal tütün lehine olmasıdır. 2004
yılı hariç tutulduğunda yerli tütün kullanımının azalan bir trend
içerisinde olduğu açık olarak görülmektedir. 2004 yılında kullanılan
toplam tütün miktarında azalma yaşanmasına karşın, yerli tütün
kullanımında bir önceki yıla göre %11’lik artış gerçekleşmiştir. Bu
artışın altında yatan temel nedenin Maliye Bakanlığının sigara
üretiminden alınan Özel Tüketim Vergisini (ÖTV) yerli tütün
kullanımı ile ilişkilendirerek, şark tipi tütün kullanımında daha düşük
vergi tahakkuku ortaya çıkaran düzenlemeleri yürürlüğe koymuş
olması ve izleyen yılda bu düzenlemenin yürürlükten kaldırılmış
olmasına bağlanmaktadır. Oransal olarak bakıldığında da 2004 yılı
son beş yıl içerisinde en fazla yerli tütünün kullanıldığı yıl olurken,
2007 yılı ithal tütün kullanım oranının en yüksek olduğu yıl olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Sigara yapımında kullanılan yurt içinde üretilmiş tütünler
bölgeler açısından ele alındığında, azalmanın tüm çeşit ve bölgelerde
yaşandığı görülmektedir. Fakat en büyük azalmanın yurt içinde
üretilmiş yabancı menşe kabul edilen Flue cured ve Burley
tütünlerinde olduğu (%68,6), bunu sırası ile %56,8 ile Güneydoğu
Anadolu Bölgesi, %41,1 ile de Karadeniz Bölgesinin izlediği
çizelgeden anlaşılmaktadır. Marmara, Doğu Anadolu ve Ege
Bölgeleri tütünlerinin kullanımında da %30 civarında azalma
yaşandığı görülmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki büyük
azalmanın bir kısmının bu bölge tütünlerinden artan miktarda
homojenize 1 tütün yapılması ile de ilişkili olduğu düşünülmektedir.

1

Tütün yaprakları, kırık tütünler veya tütün toz ve döküntülerinin kağıt hamuru
haline getirilerek yeniden katılaştırılması sureti ile kağıt tabakalarına benzer şekilde
homojen birimler halinde elde edilen ve sigara harmanlarında kullanılan ara ürün.
Yeniden tertip edilmiş tütün, recon tütün (Fransızca orijinli reconstitue
sözcüğünden türetilmiştir.) gibi değişik adlarla da anılmaktadır.
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Çizelge 3.6: Türkiye Sigara Sanayinde Tütün Kullanım Durumu (Ton)
Y E R L İ T Ü T Ü N
YIL
Ege

*

Marmara

Karadeniz

Doğu

G.Doğu

Virgn.Burley

Diğer*

Toplam

İTHAL
TÜTÜN

GENEL
TOPLAM

2003

11.560

5.290

9.085

2.009

14.456

3.591

-

45.991

63.338

109.329

2004

11.901

2.409

10.409

2.164

12.745

5.165

6.240

51.033

54.711

105.744

2005

11.201

2.458

6.923

2.626

4.731

1.905

11.350

41.194

56.953

98.147

2006

9.318

3.990

6.471

3.560

5.820

2.085

7.772

39.016

72.259

111.275

2007
2003-2007
Değişim (%)

8.347

3.697

5.349

1.411

6.239

1.126

6.520

32.689

69.014

101.703

-27,8

-30,1

-41,1

-29,8

-56,8

-68,6

4,5

-28,9

9,0

-7,0

Yurt içinde üretilmiş tütünlerden mamul damar, homojenize ve şişirilmiş tütün, diğer adı altında gösterilmiştir. 2003
yılı verileri ilgili bölgelerin içerisinde yer aldığından Değişim satırında 2004 kullanımı ile karşılaştırma yapılmıştır.
Kaynak: TAPDK verileri.
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Bütün bu değerlendirmelerin yanı sıra Tekel’in
sigara
pazarındaki payının, ele alınan dönem içerisinde önemli miktarda
daralmasının da ithal tütün kullanımını artıran, yerli tütün kullanımını
azaltan bir gelişme olduğu kabul edilmektedir. Genel bir bakış ile, beş
yıllık dönem içerisinde yerli tütün kullanımı %28,9 oranında
azalırken, ithal tütün kullanımının %9 oranında arttığı, toplam tütün
kullanımının ise %7 oranında azaldığı anlaşılmaktadır.
Çizelge 3.7’de Tekel’in yurt içinde üretilen tütün kullanım
miktarları verilmiştir. Özel sektör firmalarının tütün kullanımına dair
sağlıklı verilere ulaşılamaması nedeni ile sadece Tekel verileri ile
yetinilmiştir. Ele alınan dönem içerisinde, Tekel’in, Türkiye sigara
pazarının başlangıçta tamamına sonraki yıllarda ise çoğunluğuna
hakim olduğu düşünülerek bir fikir vermesi ve isteyenlere 2000’li
yıllar ile 1990’lı yıllar arasında karşılaştırma yapma fırsatı sunma
amacı ile bu çizelge oluşturulmuştur.
Çizelge 3.7: Tekel’in Yurt İçinde Üretilmiş Tütün Kullanımı (Ton)
Yıl
Miktar
Yıl
Miktar

1990
68.920
1997
52.196

1991
80.824
1998
53.519

1992
70.789
1999
42.095

1993
68.162
2000
43.246

1994
80.194
2001
43.111

1995
66.506
2002
41.780

1996
55.102
2003
33.213

Kaynak: Tekel Kayıtları

Çizelgenin incelenmesinden anlaşılacağı üzere, 1991 yılında 81
bin tona ulaşan Tekel’in yurt içinde üretilmiş tütün kullanımı giderek
azalmış ve 2003 yılında 33 bin tona kadar düşmüştür. Tekel’in sigara
piyasasındaki payında yaşanan gelişmelere bağlı olarak izleyen
yıllarda da bu trend devam etmiştir. Ancak son yıllara ait verilerin
firma bazlı verilmemesi nedeni ile çizelge 2003 yılında
sonlandırılmıştır. Çizelgede 1994 yılında yaşanan artış dikkati
çekmektedir. Bu artış temelde “5 Nisan Ekonomik Kararları” ile alım
gücü düşen tüketicilerin, göreceli olarak daha ucuz olan yerli
tütünlerle harmanlanmış sigaralara yönelmeleri ve oriental harmanlı
sigara tüketiminin artmasından kaynaklanmaktadır (Gümüş ve Güler,
2000).
Diğer yandan Çizelge 3.6’da detaylı verileri sunulan son beş yıl
içerisinde üretim, ihracat ve yurt içi kullanımın topluca
değerlendirilmesi ve Türkiye tütün üretim ihtiyacının genel olarak
ortaya konulması için Çizelge 3.8 hazırlanmıştır.
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Çizelge 3.8: Türkiye Yurt İçi Tütün Üretim İhtiyacı (Ton)
Üretim (A)
2003
112.158
2004
133.913
2005
135.247
2006
98.137
2007
74.585
Kaynak: TAPDK kayıtları

Yurt İçinde
Üretilmiş
Tütün
Kullanımı (B)
45.991
51.033
41.194
39.016
32.689

İhracat (C)

Tütün
İhtiyacı
(D=B+C)

Fark
(E=A-D)

112.430
106.988
134.533
127.975
113.943

158.421
158.021
175.727
166.991
146.632

-46.263
-24.108
-40.480
-68.854
-72.047

Çizelgede, yurt içinde üretilen tütün kullanımı ihracat ile
toplanmış ve ortaya çıkan yeni değer tütün ihtiyacı olarak
tanımlanmıştır. Bu şekilde bulunan değerin tütün üretimi ile
karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan fark sütununda net olarak
görüldüğü üzere, Türkiye tütün üretimi son beş yıldır aralıksız (-)
bakiye vermektedir. Özellikle 2006 ve 2007 yıllarında fark miktarının
70 bin ton düzeyine ulaşması ve 2007 yılı üretimi ile nerede ise eşit
hale gelmiş olması dikkati çekmektedir. Üstelik üretim değerlerinin
işlenmemiş tütünlere, kullanım ve ihracat miktarlarının ise işlenmiş
tütünlere ait olduğu bilinmektedir. Bu durumda üretilen tütünlerin
yarı mamul hale gelinceye kadar olan aşamalardaki tüm firelerinin de
hesaba katılması gerektiği açıktır. Firelerin eklenmesi halinde ise
işlenmiş tütün olarak üretim miktarı daha da azalacağı için, tütün
ihtiyacı ile arasındaki fark miktarı daha da büyüyecektir.
Genel bir değerlendirme ile, negatif sonuçlu “üretim-ihtiyaç”
dengesinin Tekel stokları sayesinde beş yıldır sürdürülebildiği ve bu
durumun sonuna yaklaşıldığı söylenebilir. Tekel’in tamamen
piyasadan çekilmesinin, Türk tütüncülüğü üzerine orta ve uzun
dönemde çok farklı açılardan etkide bulunacağı burada da
görülmektedir.
3.5. Türkiye’de Tütün Stok Durumu ve Tütün İmhası
Türkiye’de tütün politikası uygulamalarında tütün stokları
bazen uygulanan politikaların sonucu, bazen de politika
değişikliklerinin nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradan
hareketle tütün stoklarını ve aşırı stok oluşması nedeni ile başvurulan
tütün imhalarının iki ayrı alt başlıkta incelenmesinde yarar
görülmüştür.
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3.5.1. Türkiye’de tütün stok durumu
Türkiye tütün üretiminin çeşitli dönemlerde aşırı artış gösterdiği
ve bu artışa bağlı olarak ta ekonomik olmayan stokların ortaya çıktığı
görülmektedir. Uygulanan destekleme ve fiyat politikaları sonucunda
üretim miktarının sık sık arz talep dengesini aştığı ve aşırı üretimin
stok artışına neden olduğu görülmektedir. Stokların özellikle 1960’lı
yıllardan itibaren tartışma konusu haline geldiği, düzenlenmiş
seminer, kongre, sempozyum gibi etkinliklerde sunulan bildiriler ve
tartışmalar ile yayınlanmış makalelerden anlaşılmaktadır. Ancak stok
sorununun en fazla tartışıldığı yılların 1970’lerin ikinci yarısı ile
1990’lı yıllar olduğu görülmektedir.
Tütünde izlenen destekleme ve fiyat politikalarının zaman
zaman siyasal yaklaşımların etkisi altında kalması ve üretici
piyasalarında ilan edilen fiyatların beklenen düzeylerin çok üzerine
çıkmasının, üretimde aşırı artışlara neden olduğu, sektörde genel
kabul görmektedir. Özellikle yüksek fiyat nedeniyle alternatif tarım
ürünlerine göre getirinin arttığı dönemlerde tütüne hızlı bir yöneliş
olmaktadır. Bunun en iyi kanıtlarından biri 1974 yılında tütün için
verilen yüksek başfiyat sonucu, 1975 ürününde üretici sayısının 110
bin kişi birden artarak rekor üretim düzeyine (324 bin ton) yol
açılmasıdır. Fiyatlar yüksek olunca büyük üretim merkezlerinde
oturan berber, avukat, doktor gibi çok değişik kesimlerden insanların
tütün üretimine yöneldiği görülmektedir. Benzer şekilde 1991 yılı
milletvekili genel seçimlerinde de bir siyasi parti liderinin “…ne
verirlerse 5 fazlası…” söyleminin ortaya çıkardığı fiyat artışı (bir
önceki yıla göre %134) 1992 ve 1993 ürün yıllarında yeniden rekor
üretim düzeylerinin görülmesine (334 bin ve 339 bin ton) neden
olmuştur. Daha önceki yıllarda gelen artışla birlikte üst üste gelen bu
iki yıldaki üretim artışı 1994 ürün yılında “üretim kontenjanı” (kota)
uygulamasını da kaçınılmaz hale getirmiştir. Kota uygulaması
kapsamında planlı üretim devam ederken yine iktidardaki siyasi parti
liderinin 1996 yılında “...kota, mota yok. Ne ektiyseniz hepsini
alacağız…” ifadeleri ve sonucunda da kota belirlenmemesi, 1997
ürün yılında üretimin yeniden 300 bin tonun üzerine çıkmasına neden
olmuştur.
Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere 1970’lerin ikinci
yarısında ve 1990’lı yıllarda Türkiye tütün üretiminde ciddi
fazlalıklar ortaya çıkmıştır. 1970’lerde oluşan stoklar 1980’lerin
başında kısmen de olsa azalmış ve katlanılabilir düzeye inmiştir,
denilebilir. Ancak 1990’lı yıllarda izlenen politikalar sonuçta köklü
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değişikliklerin yapılmasını da gündeme taşımıştır. Üretim-kullanım
dengesini olumsuz etkileyen bu süreç sonucunda fazlalıklar Tekel’e
stok olarak yansımıştır. Popülist fiyat uygulamaları ve destekleme
alımı kapsamında, üretilen tütünleri son yaprağına kadar satın alma
politikası bu sonucu doğurmuştur. Üretim artışını kontrol edebilmek
amacıyla kaliteli tütüne iyi fiyat, kötü tütüne düşük fiyat politikası
uygulanmaya çalışılsa da tütün bitkisinin doğasından kaynaklanan
kalite ve verim arasındaki ters yönlü ilişki, uygulamanın başarılı
olmasını engellemiştir. Düşük vasıflı tütün üreten ancak, dekar
verimi, kaliteli tütün yetiştiren üreticilere göre çok daha yüksek
miktarlarda olan ekicilerin brüt gelirinin daha fazla olması sıkça
karşılaşılan bir durum olmuştur. Bu durumun kalite-fiyat arasında
oluşturulan pariteyle üretimin kontrol altında tutulmasına yönelik
çabaları engellediği ve destekleme alımlarını sorunlu hale getirdiği
söylenebilir.
Tekel stoklar altında ezilirken özel sektörde ürünün satışında
sıkıntı yaşanan bazı istisna yıllar dışında böyle bir sorun olmadığı
görülmektedir. Çünkü aldıkları siparişlere göre çalışan özel sektörün
tütün alımları yıldan yıla büyük farklar göstermemektedir. Ayrıca,
özel sektör firmaları her ne kadar yıl sonlarında depolarında stok
olarak görülen tütünler bulunsa da, bunların hemen tamamını yıl
içerisinde ihracat veya iç satış yoluyla elden çıkarmaktadırlar. Ancak
çok az miktardaki tütünün satılamayarak ertesi yıla devri söz konusu
olabilmektedir. Grafik 4.3’de görüldüğü üzere özel sektör tütün
stokları hiçbir zaman 100 bin tonu geçmemiştir.
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Grafik 3.3. Türkiye Yıl Sonu Tütün Stok Durumu
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Kaynak: Tekel ve TAPDK Kayıtları.
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Özel sektörde stok oluşmamasının temelinde, sipariş
yöntemiyle çalışılması ve dış satış bağlantısı kurulduktan sonra
ihtiyaç duyulan miktarda tütünün piyasalardan satın alınması ve
alınan tütünlerin işlendikten sonra izleyen dönem içerisinde
ihracatının gerçekleştirilmesi yatmaktadır, denilebilir. Bu nedenle
Türkiye tütün stokları incelenirken özel sektör stoklarından ziyade
Tekel stokları büyük önem arz etmektedir.
Yıl sonları itibariyle Tekel ve özel sektöre ait tütün stoklarına
yer verilen grafik 4.3’de, Tekel tütün stok düzeyinin 1994 yılı
sonunda rekor düzeye ulaşarak 507.176 ton olarak gerçekleştiği
görülmektedir. Kota uygulaması, ihracattaki artış ve imha gibi
etkenlerle Tekel stok miktarı 1995-1997 yıllarında önemli ölçüde
azalmıştır. Ancak, 1998 yılında satın alınan 1997 ürününde kotanın
uygulanmaması ve 300 bin tonu aşan üretimle birlikte stoklarda tekrar
artış yaşandığı ve izleyen yıllarda gelen talep fazlası üretimle birlikte
2000 yılında Tekel tütün stoklarının yeniden 500 bin ton sınırına
dayandığı görülmektedir.
İdare ihtiyacı dışında, Hazine adına destekleme kapsamında
satın alınan tütünler dış satış şansı yaratılabildiği ölçüde ihraç edilmiş,
önemli bir bölümü ise ihraç edilemeyerek Tekel depolarında stok
olarak kalmıştır. Bu durum sadece Tekel açısından değil özel sektör
açısından da olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Tekel tütün
stoklarındaki aşırı artışın, Tekel’i yurt dışı piyasalarda fiyat
düşürmeye zorladığı, bunun sonucunda da özel sektörün tütün ihracat
miktarının etkilendiği ifade edilmektedir. Özellikle tütün ihracatının
incelendiği Çizelge 3.3’deki 2000-2002 yılı arası dönem verilerinde
görülen ihracat azalmasının altında yatan temel nedenin Tekel tütün
satışları olduğu, gerek özel sektör temsilcileri gerekse sektörde yer
alan uzmanlarca ifade edilmektedir.
3.5.2. Türkiye’de tütün imhası
Tekel, stoklarından kurtulabilmek için ihracat şansı olmayan
büyük miktarda tütünün yakılarak imha edilmesi yoluna gitmiştir.
1990’lı yılların ilk yarısında artan stoklar sonucu gündeme gelen
üretim kontenjanı uygulamasında kota miktarları Türkiye’nin yıllık
tütün ihtiyacına göre belirlenmiş olmakla birlikte, eldeki mevcut
stokların azaltılması için tek başına yeterli bir çare olamamıştır.
Benzer yaklaşımın 2000’li yıllarda yeniden gündeme geldiği ve
uygulandığı Tekel kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmaktadır.
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Bu amaçla hazırlanan Çizelge 3.9’da, 1987-2007 yılları arası
dönemde Tekel tarafından imha edilen tütün miktar ve değerleri
görülmektedir. Buna göre, söz konusu zaman dilimi içerisinde
Tekel’in yaklaşık olarak 175 milyon Kg. tütünü imha ettiği
anlaşılmaktadır. Bu tütünlere ait bedelin de yaklaşık 278 milyon
USD’a karşılık geldiği görülmektedir. Çizelgenin incelenmesinden
tütün imhasının 1989’dan 1996’ya kadar olan dönemde ve 2005-2007
yılları arasında sıklıkla uygulanan bir yöntem olduğu anlaşılmaktadır.
Özellikle 1989, 1992, 1994, 1995, 2006 ve 2007 yılları, yıl içerisinde
10 milyon Kg’dan daha fazla miktarda tütün imhasının
gerçekleştirildiği yıllar olarak dikkati çekmektedir. Genel olarak
bakıldığında çizelgede gösterilen 21 yıllık dönem içerisinde yılda
ortalama 13,2 milyon dolar değerinde 8,3 milyon Kg tütünün imha
edildiği anlaşılmaktadır.
İmha edilen tütünlerin değerinin saptanmasında Tekel
tarafından üreticilere ödenen ürün bedeli miktarının esas alındığı,
Tekel’in bu tütünleri işlemek ve depolamak için yaptığı masrafların
bu rakamlara dahil edilmediği, Tekel yetkilileri ile yapılan
görüşmelerden öğrenilmiştir. İmha edilen tütünlerin büyük
bölümünün eski mahsul olarak depolarda çok uzun süre beklemiş,
düşük nevili ve ihraç şansı olmayan tütünler olduğu belirtilmektedir.
Depolama, işçilik, nakliye, bakım vb. giderler dikkate alındığında ve
bu tütünlerin uzun yıllar Tekel depolarında kaldığı kabul edildiğinde,
imha edilen tütünlerin maliyetinin çok daha yüksek meblağlara
ulaştığı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, bu tütünlerin içerisinde işlenmiş
tütünlerin de bulunması nedeniyle, Tekelin tütünleri işleme
maliyetinin de eklenmesi ile, imha edilen tütünlerin Tekel’e
maliyetinin bilinenin çok üzerinde olduğu, söylenebilir.
Üstelik tütünlerin imha edilmesi kararını uygulamak dahi başlı
başına bir maliyeti gerektirmektedir. Tekel yetkilileri, fazla
miktarlarda tütün imhasının, uygulanacak imha yöntemleri açısından
da büyük sıkıntılar yarattığını, son yıllarda artan çevre duyarlılığı
nedeniyle pek çok yerleşim merkezinde, belediyelerin kendi sınırları
içerisinde tütün imhasına izin vermediğini, hatta bazı yörelerde
belediyelerin izin vermemesi nedeniyle istedikleri halde ellerinde
bulunan tütünleri tasfiye edemediklerini ve imha işleminin bile büyük
bir problem haline geldiğini, ifade etmektedirler. İmha yerinin
genellikle mücavir alanların dışında olması da ciddi bir nakliye ve
işçilik masrafını ortaya çıkarmakta ve imha için yapılan harcamalar
dahi büyük meblağlara ulaşmaktadır.
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Çizelge 3.9: Tekel Tarafından İmha Edilen Tütünlerin Miktar ve Değerleri
DEĞERİ
YILLAR
MİKTARI (Kg)
TL – YTL 1
1987
2.327.939
1.192.781.143
1988
2.376.456
2.544.496.550
1989
18.225.212
42.351.123.867
1990
2.991.429
11.483.842.195
1991
8.165.475
48.373.967.462
1992
19.401.081
315.803.929.539
1993
5.190.324
115.531.094.047
1994
70.196.170
2.596.154.347.406
1995
16.742.452
681.372.782.803
1996
1.751.840
151.739.699.044
1997
74.930
11.633.918.994
1998
0
0
1999
301.476
255.682.218.528
2000
0
0
2001
284.082
265.557.884.000
2002
274.388
979.592.388.000
2003
0
0
2004
89.288
119.352.570.000
2005
4.990.375
19.357.996
2006
10.592.381
37.501.617
2007
10.565.524
46.344.218
Toplam
174.540.822 108.802.198.043.578
1
2005-2007 değerleri YTL olarak gösterilmiştir.
2
DPT yıllık ortalama döviz kuruna göre hesaplanmıştır.
Kaynak : Tekel Kayıtları, İstanbul.

USD 2
1.393.941
1.790.940
19.969.580
4.403.955
11.600.889
45.977.316
10.516.249
87.399.862
14.907.918
1.870.163
76.828
0
612.286
0
217.588
650.985
0
83.972
14.447.678
26.222.688
35.632.897
277.775.735

Tekel tarafından imha edilen tütünlerin bölgeler itibariyle
dağılımı incelendiğinde, imha edilen tütünlerde Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgesinin başı çektiği görülmektedir. Tekel’in ağırlıklı
olarak imha işlemini yaptığı 1990’lı yıllarda, bu iki bölgede üretilmiş
tütünlerin imha edilen tütünler içerisindeki payı %98’e kadar
yükselmektedir. Ege, Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde üretilmiş
tütünlerin imha edilme oranı ise anılan yıllar itibariyle ancak %1-2
civarındadır.70 bin tonluk miktarla en fazla tütün imhasının yapıldığı
1994 yılında, imha edilen tütünlerin %87’sinin Güneydoğu Anadolu,
%9’unun Doğu Anadolu, %2’sinin Ege ve %1’inin Karadeniz Bölgesi
tütünlerinden, kalan %1’lik kısmın da kırık tütünler ile Marmara
Bölgesi tütünlerinden oluştuğu Tekel kayıtlarından anlaşılmaktadır.
Yaklaşık 17 bin ton tütün imhasının gerçekleştirildiği 1995
yılında da bu oranların çok değişmediği, sırası ile Güneydoğu
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Anadolu %88, Doğu Anadolu %10, Ege Bölgesi ve kırık tütünlerin de
%1’lik paya sahip olduğu tespit edilmiştir. 1990’lı yıllarda Tekel
Enformasyon Bültenlerinde kamuoyuna açıklanan imha edilen
tütünlerin bölgelere göre dağılımına ilişkin değerlerin son yıllarda
açıklanmaması nedeni ile imha edilen tütünlerin bölgelere göre
dağılımına ilişkin verilere uzun yıllar serisi olarak çizelgede yer
verilememiştir. Ancak genel eğilimde büyük bir değişim olmadığı
düşünülmektedir. Bölgeler arasında bu kadar büyük oransal değişiklik
olmasının temelinde üretilen tütünlerin dış satış imkanlarının farklı
olması yatmaktadır.
Bu açıklamaların sonucu olarak, Türkiye genelinde ve bölgeler
bazında tütün üretim-kullanım veya arz-talep dengesi sağlanmadan
tütün politikasının sürdürülmesinin ekonomik etkileri, hesaplanan
değerlerin çok üzerinde olmuştur, denilebilir.
3.6. Tütünde Uygulanan Destekleme ve Fiyat Politikaları
Türkiye’de tütün politikası uygulama araçları arasında önemli
bir yeri bulunan destekleme ve fiyat politikası ile ilgili karar ve
uygulamaların da araştırma kapsamında incelenmesinde yarar
görülmüştür. Her iki politika aracının birbiri ile ilişkisi olsa da iki ayrı
başlıkta
ele
alınmasının
doğru
bir
yaklaşım
olacağı
değerlendirilmiştir.
3.6.1. Destekleme politikası uygulamaları
Türkiye’de tarım ürünlerine yönelik desteklemeler 1929 dünya
ekonomik bunalımı ile beliren gıda maddesi ihtiyacına cevap vermek
amacıyla, 1933 yılında Buğday Koruma Kanununa dayalı olarak
buğdayın desteklenmesi ile başlamıştır. 1938 yılında Toprak
Mahsulleri Ofisinin kurulması ile tahıl grubu ürünlerde destekleme bu
kurum kanalı ile yapılmaya başlamıştır. Planlı dönemin başlaması ile
1963 yılından itibaren tarım ürünlerine yönelik destekleme
politikaları da bu planlar çerçevesinde ele alınmıştır. Desteklemeler
genel olarak fiyat yolu ile, ucuz girdi ve kredi temini şeklinde kendini
göstermiştir. Çoğunlukla iktidarda bulunan siyasi güçlere bağımlı
olarak sürekli değişkenlik gösteren desteklemeler, seçim öncesi
yıllarda da seçim ekonomisi olarak adlandırılabilen bir yöntemle
yürütülmüştür (Olgun ve Işın, 1999).
Türkiye’de tütün destekleme alımları yapılması ihtiyacı 1940
yılında hissedilmiştir. II.Dünya savaşı başlangıcında Türk tütünlerine
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talep artmış fakat bir süre sonra ortaya çıkan ticaret ve taşıma
zorlukları yüzünden arz talep dengesi bozulmuş ve bunun üzerine
Ziraat Bankası’nın “Yerli Ürünler Türk A.Ş.”ne müdahale alımları
yapma görevi verilmiştir. Destekleme alımları, 1947 yılına kadar bu
şirket tarafından yürütülmüş ancak, bu şirketin alım yapma imkanını
kaybetmesi üzerine 1948 yılında, Tekel ve iştirakli olduğu “Türk
Tütün Ltd. Şti.” tarafından yapılması kararlaştırılmıştır. Şirket 1956
yılına kadar belli bir hacimle piyasaya girerek faaliyetine devam
etmiş fakat, 1956 yılında tasfiyeye gitmiştir. Bu tarihten itibaren de
Tekel tek başına destekleme alımlarına devam etmiştir (Özet, 1992).
Tütünde yapılan destekleme alımlarında genel olarak üç genel
hedefin göz önünde tutulduğu görülmektedir. Bunlar sırasıyla;
• Üretim miktarlarının fazla olması halinde üretimle, iç
tüketim ve ihracat imkanları arasında meydana gelen
dengesizliği gidermek ve dolayısı ile üretici eline yeterli bir
fiyatın geçmesi için fazla miktarı piyasadan çekmek,
• Üretim miktarı ile iç tüketim ve ihraç imkanlarının dengeli
olması halinde, fiyatların belirli bir asgari düzeyden aşağıya
inmesini önlemek,
• Tütünlerin kalitelerine uygun fiyatla satılmasını sağlamak,
şeklinde ifade edilmektedir (Özet, 1992).
Tekel’in destekleme alımları başlangıçta, Milli Korunma
Kanununa dayanılarak her yıl çıkarılan Kararnamelerle
yürütülmüştür. 1961 yılına gelindiğinde ise sadece bu amaca yönelik
196 sayılı “Ekici Tütünleri Satış Piyasalarının Desteklenmesine Dair
Kanun”un yayımlanarak yürürlüğe girdiği görülmektedir. Kanunun
birinci maddesinde “Ekici tütünleri satış piyasalarını desteklemek
üzere Devlet nam ve hesabına lüzum görülen yıl ve yerlerde
mubayaalar yaptırmağa ve mubayaalar için uygun göreceği
müesseselere vazife vermeye Bakanlar Kurulu yetkilidir” hükmüne
yer verilmiştir. Ayrıca, bu Kanuna uygun olarak satın alınan
tütünlerin alımından satışına kadar gerekli masraflar ile bu işlerde
çalışacak olanlara ödenecek hizmet ücretleri gibi her türlü ödemeler
için gerekli mali kaynakların Bakanlar Kurulunca belirleneceği ve bu
amaçla ortaya çıkacak zararların izleyen yılda Maliye Bakanlığı
bütçesine konulacak tahsisattan karşılanacağının hükme bağlandığı
görülmektedir.
Bu kanuna dayanarak destekleme alımları yapılması için,
yasanın yürürlükte olduğu süre boyunca her yıl için yeniden
düzenlenen Bakanlar Kurulu Kararları ile, Tekel Genel Müdürlüğü

55
görevlendirilmiş ve Tekel’in bu amaçla yapacağı destekleme alımları
için gerekli finansman hazine tarafından sağlanmıştır. Son kez 2001
ürünü tütünlerin alınması sırasında uygulanan bu Kanun 4733 sayılı
Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır.
Yerli ve yabancı alıcılarla Tekel’in kendi ihtiyacı için piyasadan
satın aldığı tütünler dışında kalan ekici tütünlerinin Destekleme
alımları kapsamında devlet adına satın alınması, piyasada fiyat
dalgalanmalarını ve özellikle dış alıcıların baskı ve spekülatif
eğilimlerini önlemiş, ürünün değer fiyatı ile satışının garanti edilmesi
suretiyle, tütün ekicisi büyük ölçüde korunmuştur.
Tütün destekleme alımlarının Hükümet ve IMF arasında Standby anlaşmasının ön görüşmelerinde gündeme geldiği verilen niyet
mektuplarından anlaşılmaktadır. Bu anlaşma çerçevesinde IMF’ye
verilen 22 Haziran 2000 tarihli niyet mektubunda; “…2000 yılı içinde
TEKEL’i reforma tabi tutmak ve tütün destekleme fiyat
mekanizmasını kaldırmak için gerekli üç yeni kanun
çıkarılacaktır…”, 18 Aralık 2000 tarihli niyet mektubunda ise,
“…Tütün için destekleme alım politikalarını ortadan kaldıran, tütün
alımlarında ihale mekanizmasını oluşturacak Tütün Kanunu 2001
Ocak ayı sonuna kadar çıkarılacaktır…” ifadelerine yer verildiği
görülmektedir. Ocak ayı sonuna gelindiğinde anılan yasal düzenleme
gerçekleştirilememiş olmakla birlikte, gerek IMF’nin talebindeki
gerekse Hükümet’in buna uymaktaki kararlılığının yansıması 30
Ocak 2001 tarihli ek niyet mektubunda ortaya çıkmaktadır. Buna
göre; “…Tütün sektörü için reform stratejisi ve tarım politikası
reformunun ve özelleştirme sürecinin ana unsurlarından biri olan
Tekel’in yeniden yapılandırılması 18 Aralık tarihli niyet
mektubundaki ifadelere kıyasla daha da güçlendirilmektedir. Kamu
Kuruluşu olan Tekel’in kendisi, sadece tütün işleme üniteleri yerine,
Özelleştirme İdaresine devredilecektir. Bu bağlamda, diğer unsurların
yanı sıra tütün sektörünü yeniden yapılandıran ve tütün destekleme
alımlarını kademeli olarak kaldıran bir kanun Şubat ayı sonuna kadar
yürürlüğe alınacaktır…” ifadesi yer almaktadır. Kanunun
Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesi sonrası 31 Temmuz 2001
tarihli niyet mektubunda da, “… Hükümet, Haziran ayında Meclis
tarafından kabul edilen Tütün Kanunu’nu, Meclis tekrar
toplandığında, en kısa süre içinde yeniden Meclis’e sunacaktır…”
ifadesiyle, Hükümet kararlılık gösterisini tekrarlamaktadır
(www.hazine.gov.tr).
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Nitekim izleyen dönem içerisinde gelişmeler niyet
mektuplarında ifade edilen doğrultuda seyretmiş ve 9 Ocak 2002
tarihinde yürürlüğe giren yeni tütün yasası ile 2 Ocak 1961 tarih ve
196 sayılı “Ekici Tütünleri Satış Piyasalarının Desteklenmesine Dair
Kanun” yürürlükten kaldırılarak, tütünde destekleme alımları
uygulanmasına son verilmiştir.
Uygulandığı dönem içerisinde tütünde “destekleme alımı”
kavramının bazı istisna yıllar hariç, üreticilerin desteklenmesi
amacıyla bir prim şeklinde değil, üretilen ve alıcısı çıkmayan
tütünlerin son yaprağına kadar devlet adına Tekel tarafından satın
alınması şeklinde gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu nedenle, Tekel,
tütün alımında İdare ve Destekleme adı altında bir ayrıma giderek
alımları gerçekleştirmiştir. Kendi sigara fabrikalarının harman
ihtiyacı için satın alınan tütünlerin “idare partisi”, ihracata konu olan
ve ihtiyaç fazlası olarak hazine adına satın alınan tütünlerin ise
“destekleme partisi” adı altında ayrıldığı görülmektedir. Türkiye’de
ortaya çıkan ve zaman zaman kamuoyunda tartışmalara neden olan
tütün stoklarının da, destekleme kapsamında satın alınan bu
tütünlerden oluştuğu, Tekel kayıtlarından ve yetkililerin ifadelerinden
anlaşılmaktadır.
Destekleme alımlarının uygulandığı yıllarda, bu alımların
Tekel’in amaçları ile çeliştiği ve Tekel’in kanunlarla verilmiş diğer
görevleri yerine getirmesine engel oluşturduğuna ilişkin tartışmanın
uzun yıllar devam ettiği görülmektedir (Özet,1992). Tekel’in esas
amacının faaliyetlerinden kar elde ederek devlet bütçesine gelir
sağlamak olduğu, buna karşılık destekleme fonksiyonunun sosyal ve
ekonomik nedenlerle gelecekte elde edilecek faydalar uğruna önceden
bazı zararların göze alınmasını zorunlu kıldığı, sigara üreticisi olan
bir kuruluşun dünyanın hiçbir yerinde destekleme ile
görevlendirilerek böyle bir duruma mahkum edilmediği, bu nedenle
destekleme görevinin Tekel’den alınması gerektiği ifade edilmektedir
(Tütün Platformu, 1998).
Destekleme ve İdare ayrımı ile Tekel tarafından satın alınan
tütünlerin miktarlarını ve oranlarını göstermek üzere Çizelge 3.10
hazırlanmıştır. Çizelge incelendiğinde dikkati çeken ilk hususlardan
biri Tekel tütün alımlarının önemli bir bölümünün destekleme
alımlarından oluştuğudur. Destekleme alımlarının kaldırıldığı 2001
ürün yılı ile 1990 yılı arası dönemde Tekel’in idare ihtiyacı tütün
alımlarının, toplam tütün alımları içerisindeki payı, 1995 yılı
haricinde, %50’nin altında kalmaktadır.
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Çizelge 3.10:Tekel’in İdare ve Destekleme Alımlarının Dağılımı (Ton)
Ürün
Yılı

Ege
Miktar %
İdare
20000 10
1990 Destek 56687 29
Toplam 76687 39
İdare
20000 13
1991 Destek 29899 20
Toplam 49899 33
İdare
10000 4
1992 Destek 87998 38
Toplam 97998 42
İdare
9000 4
1993 Destek 109662 40
Toplam 118662 44
İdare
10000 10
1994 Destek 38133 34
Toplam 48133 44
İdare
16164 15
1995 Destek 15437 15
Toplam 31601 30
İdare
16000 13
1996 Destek 27181 22
Toplam 43181 35
İdare
10000 5
1997 Destek 74180 37
Toplam 84180 42
İdare
17500 9
1998 Destek 64443 35
Toplam 81943 44
İdare
4055 2
1999 Destek 72932 41
Toplam 76987 43
İdare
5000 4
2000 Destek 55292 42
Toplam 60292 46
İdare
0 0
2001 Destek 26636 42
Toplam 26636 42
Kaynak : Tekel Kayıtları.

Karadeniz
Miktar %
20000 10
17271 9
37271 19
12000 8
11148 7
23148 15
10500 5
13368 6
23868 11
6000 2
30127 11
36127 13
12020 11
3835 3
15855 14
16555 16
1091 1
17646 17
20640 17
0 0
20640 17
10800 5
17121 9
27921 14
13001 7
14418 8
27419 15
8235 5
21575 12
29810 17
2907 2
492 0
3399 2
1609 3
78 0
1687 3

Marmara
Miktar %
5000 3
940 0
5940 3
1500 1
403 0
1903 1
2000 1
3113 1
5113 2
1000 0
4830 2
5830 2
1421 1
0 0
1421 1
779 1
42 0
821 1
1653 1
0 0
1653 1
2121 1
1913 1
4034 2
1500 1
1731 1
3231 2
1373 1
1983 1
3356 2
5000 4
15237 12
20237 16
7914 13
2716 4
10630 17

Doğu
Miktar %
500 0
8972 5
9472 5
1500 1
9025 6
10525 7
2500 1
11443 5
13943 6
0 0
18098 7
18098 7
0 0
6704 6
6704 6
3600 3
3628 3
7228 6
5000 4
4044 3
9044 7
1060 1
10566 5
11626 6
2000 1
7206 4
9206 5
3299 2
6398 4
9697 6
1400 1
5162 4
6562 5
3756 6
0 0
3756 6

Güneydoğu
Miktar %
14500 8
49458 26
63958 34
15000 10
51325 34
66325 44
10000 4
81922 35
91922 39
25000 9
67948 25
92948 34
25000 23
13816 12
38816 35
23495 23
23903 23
47398 46
16845 14
32589 26
49434 40
15348 8
56805 28
72153 36
14600 8
49183 26
63783 34
11923 6
45778 26
57701 32
24547 19
15200 12
39747 31
16039 24
4511 8
20550 32

Toplam
Miktar %
60000 31
133328 69
193328 100
50000 33
101800 67
151800 100
35000 15
197844 85
232844 100
41000 15
230665 85
271665 100
48441 44
62488 56
110929 100
60593 58
44101 42
104694 100
60138 49
63814 51
123952 100
39329 20
160585 80
199914 100
48601 26
136981 74
185582 100
28885 16
148666 84
177551 100
38854 30
91383 70
130237 100
29318 46
33941 54
63259 100
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Bazı yıllar destekleme amacıyla satın alınan tütün miktarının
Tekel ihtiyacının 5-6 katına kadar ulaştığı söylenebilir. Özellikle
1992, 1993, 1997 ve 1999 yılları dikkati çekmektedir. 1990 yılında
Tekel tütün alımlarının %69’u destekleme alımı olarak
gerçekleştirilirken, 1992 ve 1993 yıllarında bu oranın %85 olarak
gerçekleştiği çizelgeden görülmektedir. Kota uygulaması sonucu
rekoltedeki düşüşle birlikte 1994, 1995 ve 1996 yıllarında %50
civarında seyreden destekleme alımının 1997 ve 1999 yılında yeniden
%80’ler düzeyine yükseldiği görülmektedir. 2000 ve 2001 yıllarında
rekoltedeki düşüşe bağlı olarak Tekel alımlarının içerisinde
destekleme alımlarının payının yeniden azaldığı ve son uygulama
yılında %54 oranına kadar gerilediği görülmektedir. Kota
uygulamasının 1997 yılından sonra yeniden başlatılmasının bu
sonuçta etkili olduğu, söylenebilir.
Destekleme alımlarının bölgeler itibariyle dağılımı
incelendiğinde ise, Ege Bölgesinin oransal olarak birinci sırada yer
aldığı, bunu sırasıyla Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu
ve Marmara Bölgelerinin izlediği görülmektedir. 1991, 1995 ve 1996
yıllarında Güneydoğu Anadolu Bölgesinin birinci, Ege Bölgesinin ise
ikinci sıraya yerleştiği yine Çizelge 3.10’dan anlaşılmaktadır. Doğu
ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri birlikte düşünüldüğünde, 1990 ve
1992 yıllarında, Ege Bölgesinden daha fazla miktarda destekleme
alımı gerçekleştirildiği görülmektedir.
Ege Bölgesinde destekleme alımı miktarının bazı yıllarda,
Tekel’in idare ihtiyacı tütün alımlarının 10 katını da aştığı, buna
karşın Güneydoğu Anadolu Bölgesinde aynı durumun birkaç kat
fazlasıyla sınırlı kaldığı yine çizelgeden anlaşılmaktadır. Bu
kapsamda, Ege Bölgesindeki üretim fazlalığına bağlı destekleme
alımlarının daha büyük bir sorun olduğu söylenebilir. Ancak, Ege
Bölgesi tütünlerinin ihracat şansının yüksek olması ve Tekel tütün
satışlarının büyük çoğunluğunun bu bölge tütünlerinden olması
nedeniyle, destekleme alımlarında Ege Bölgesinin kısmen de olsa
ikinci derece sorun teşkil ettiği, buna karşın üretilen tütünlerin dış
satış şansının son derece az olması nedeniyle Güneydoğu ve Doğu
Anadolu Bölgelerindeki üretim fazlasının birinci sorun olarak
gündeme geldiği, Tekel yetkililerince ifade edilmektedir.
Çizelgede dikkati çeken hususlardan bir diğeri de, 1993 ve 1994
yıllarında Doğu Anadolu Bölgesindeki tütün alımlarının tamamının
destekleme kapsamında yapılmış olmasıdır. Bu yıllarda Tekel’in
elindeki stoklar nedeniyle bu bölgede üretilen tütünlere ihtiyaç
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duymadığı, buna karşılık 1994 yılında Marmara, 1996 yılında ise,
Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde üretilen tütünlerde destekleme
alımı hiç yapılmadığı, anlaşılmaktadır.
2002 yılında destekleme alımlarının kaldırılması ile tütün
üreticilerinin bir anda hiç beklemedikleri bir durumla karşılaştıkları
ve Cumhuriyet tarihinde ilk kez, ürettikleri tütünü satamayan çok
fazla sayıda üreticinin bulunduğu görülmektedir. Destekleme alımı
kapsamında ürettiği tütünlerin son yaprağına kadar devlet tarafından
satın alınmasına alışkın binlerce üretici, sözleşmesiz veya sözleşmede
yazılı miktardan fazla olarak ürettiği tütünlerini satabilmek için
aylarca çaba harcamış, lobi faaliyetleri ile siyasi irade üzerinde
oluşturulan baskılar sonucu Kanun değişikliğine gidilmiş ve üretici
elinde bulunan tütünlerin satın alınması için Tekel görevlendirilmiştir
(Gümüş, 2004).
30 Temmuz 2003 tarihli ve 25184 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren ve 4733 sayılı Tütün Kanununa yeni bir
geçici madde ekleyen, yürütme ve yürürlük maddeleri dışında tek
maddesi bulunan 4955 sayılı Kanunda; “2002 yılı ürünü ekici
tütünlerinden, bu Kanunun 6ncı maddesi çerçevesinde yazılı sözleşme
yapılmaksızın üretilip, açık artırma merkezlerinde alıcısı çıkmadığı
için açık artırma yöntemiyle satılma imkânı da bulunamayan tütünler,
bir defaya mahsus olmak üzere ve Kurul tarafından belirlenip tebliğ
edilmiş açık artırma başlangıç fiyatlarının %50'sinden aşağı olmamak
kaydıyla Genel Müdürlükçe satın alınabilir.” hükmü bulunmaktadır.
Anılan Kanun gereği, Tekel’in Ağustos ayı içerisinde 22.204
üreticiye ait 6.663.143 kg. tütünü, Kurum tarafından belirlenen açık
artırma başlangıç fiyatlarının %50 eksiği ile satın aldığı, Tekel ve
Kurum kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmaktadır. Üretici
tütünlerinin pazarlanması başlığı altında bu husus daha detaylı olarak
ele alınmıştır. Ancak burada ifade edilmesi gereken, destekleme
alımlarının hiçbir geçiş süreci öngörülmeden sert bir şekilde
kaldırılmasının çok sayıda üreticiyi sıkıntıya soktuğu ve yeniden bir
düzenleme yapılmasını zorunluluk haline getirdiğidir. Bu kapsamda,
destekleme alımının 2002 ürün yılında da uygulandığı ancak, geçmiş
destekleme alımlarında ürün bedelleri hazine tarafından karşılanırken
bu kez doğrudan Tekel tarafından finansman sağlandığı ve kendi
idare ihtiyacı olmadığı halde bu tütünleri satın almak zorunda kaldığı,
söylenebilir.
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2002 ürün yılında ağırlıklı olarak Ege Bölgesinde ortaya çıkan
satılamayan tütünler olgusunun, 2003 ürün yılında ise özellikle Doğu
ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ortaya çıktığı TAPDK
kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmaktadır. Sözleşmesiz veya
sözleşme fazlası olarak üretilmiş ve satılamayarak üretici elinde
kalmış tütünler için üreticiler ve temsilcilerinin siyasi irade üzerinde
yine yoğun lobi faaliyetleri gerçekleştirdikleri ve bunun sonucunda da
4733 sayılı Kanuna yeniden bir geçici madde eklendiği TAPDK ve
Tekel yetkilileri tarafından ifade edilmektedir. Nitekim, 31 Aralık
2004 tarih ve 25687 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan
“Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 42nci maddesi ile 4733
sayılı tütün Kanununa yeni bir geçici madde eklendiği görülmektedir.
Söz konusu maddede, “2003 yılı ürünü ekici tütünlerinden, bu
Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca sözleşme yapılmaksızın veya yazılı
sözleşmede öngörülen miktarın üzerinde üretilip, açık artırma
merkezlerinde alıcısı çıkmadığı için açık artırma yöntemiyle satılma
imkânı da bulunamayan tütünler, Kurul tarafından belirlenip tebliğ
edilmiş açık artırma başlangıç fiyatları esas alınarak yapılacak
ekspertiz çerçevesinde Genel Müdürlükçe satın alınabilir.” hükmüne
yer verildiği görülmektedir.
Kanuna yapılan birbirine benzer bu 2 geçici madde ilavesi ile
ilgili olarak 2 husus dikkati çekmektedir. Birincisi, bir yıl önceki
düzenlemede Kurul tarafından belirlenip üreticilere tebliğ edilmiş
açık artırma başlangıç fiyatlarının %50 eksiği üzerinden işlem
yapılması esas alınmış iken, 2003 ürünü için yapılan düzenlemede bu
fiyatların aynen geçerli kılınmasının hedeflendiği görülmektedir. Her
iki geçici madde eklenmesine ilişkin Kanun değişikliklerinin yapılış
tarihlerindeki farklılık ise dikkati çeken ikinci husus olarak karşımıza
çıkmaktadır. Birincisinde Temmuz ayında Resmi Gazetede
yayımlanan değişikliğin, ikincisinde ancak 31 Aralık tarihinde
yayımlandığı görülmektedir. TAPDK ve Tekel yetkilileri, 2003
ürünündeki değişikliğin daha az sayıda üreticiyi ilgilendirmesi ve bu
kapsamda satın alınması beklenen tütün miktarının daha az olması
nedeniyle üretici baskılarının daha geç sonuç verdiğini ancak, ikinci
kez yapılan düzenlemenin uygulanmadığını ve bu şekilde satılamayan
tütünlerin izleyen yılda üretilen tütünlerle birlikte pazarlandığını,
ifade etmektedirler.
Diğer yandan 2002 yılında destekleme alımları kaldırılmış
olmasına rağmen Tekel’in özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgelerinde ihtiyacı olmadığı halde sözleşmeli olarak tütün
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alımlarına devam ettiği, birden bire pazarı terk edemediği, bunun
sosyal politika gereği yürütülen bir faaliyet olduğu ve bir nevi
destekleme alımı olarak kabul edilmesi gerektiği, sektörle ilgili
uzmanlarca ifade edilmektedir. Gerçekten de, Tekel’in elinde 8-10
yıllık ihtiyacını karşılayacak ölçüde stok bulunan menşelerde dahi
sözleşmeli üretimin devam ettirilmesinin ekonomik bir açıklaması
bulunmamaktadır.
Tekel’in ticari karlılık hedefi ile de bağdaşmayan bu
uygulamalar ışığında yapılacak bir değerlendirme ile, 4733 sayılı
Kanunun yayınlanmasından sonra destekleme alımları kaldırılmış
olmakla birlikte, Tekel kendi kaynaklarından az miktarda da olsa
destekleme alımlarına devam etmektedir, denilebilir. Tekel’in kendi
idari kararlarından ziyade, bir kamu kuruluşu olması nedeniyle siyasi
iradenin tercihleri doğrultusunda bu faaliyetini sürdürdüğü, sektörde
genel kabul görmektedir.
3.6.2. Fiyat politikası uygulamaları
Türkiye’de tütünde uygulanan destekleme alımları her ne kadar
üreticinin elindeki tütünün son yaprağına kadar Devlet adına Tekel
tarafından satın alınması şeklinde gerçekleştirilmiş olsa da, fiyat
politikasının da bir destekleme politikası aracı olarak sürekli
kullanıldığı görülmektedir. Tekel’in destekleme alımlarına devam
ettiği dönem içerisinde, piyasada fiyatların belirli bir düzeyden
aşağıya inmesini önleme ve tütünlerin kalitelerine uygun fiyatlardan
satılmasını sağlama amaçlarının, fiyat politikasında belirleyici temel
yaklaşım olduğu söylenebilir. Ekici piyasalarında uygulanacak
fiyatlar tespit edilirken, dikkate alınan faktörler; ekici maliyeti,
müşteri siparişleri ve piyasaya ilgi derecesi, rakip ülkelerin tütün
rekoltesi ve fiyatları, rakip ülkeler ve dünya tütün stokları, toptan eşya
fiyat endeksi (TEFE), alternatif tarım ürünlerine uygulanan fiyatlar,
bir dekardan elde edilen üretici karı ve ihraç fiyatları şeklinde
sıralanmaktadır (Gür vd., 1986). Ancak tütünün destekleme
alımlarına konu olması nedeni ile, fiyatların oluşumunda objektif
kriterler dışında bazı güdümlü etkenler de rol oynamaktadır. Bu
nedenle iç fiyatların saptanmasında ve yürütülen uygulamada büyük
ölçüde politik etkenlerin rol oynadığı yolundaki iddialar yaygındır.
Nitekim, Tekel aracılığıyla uygulanan fiyat politikasının sık sık
eleştirildiği ve tartışmalara neden olduğu görülmektedir. Özel sektör
temsilcileri, uygulanan yüksek fiyat politikalarına ve fiyatlandırma
yöntemlerine karşı çıkarak, ekicinin eline geçecek fiyatın sadece
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yüksek fiyat politikası ile değil üretim maliyetlerini düşürerek
sağlanması, üreticiye yapılacak sosyal yardımın da doğrudan prim
ödemeleri şeklinde gerçekleştirilmesinin daha doğru olacağına vurgu
yapmaktadırlar. İç piyasada oluşan fiyatların yükselmesi, ihraç
fiyatlarının da yükselmesine neden olmakta ve dünya piyasalarına
göre Türk tütününü pahalı hale getirmektedir. Bu da tütün
ihracatçısını olumsuz etkilemektedir. Ayrıca iç fiyatların yüksekliğine
bağlı olarak ortaya çıkan stoklar da ihracatçı üzerinde baskı
oluşturmaktadır.
Türkiye’de uygulanan fiyat destekleme politikalarının kırsal
kesimin gelirini artırma yönünde büyük etkileri olmuştur. Geçmiş
yıllarda destekleme alımlarının özellikle politikacılar açısından cazip
olmasının nedeni yatırım ve kamu hizmetlerinin etkilerinin daha uzun
bir sürede ortaya çıkmasına karşı, destekleme alımlarının çok hızlı ve
görülür bir şekilde gelir artışı doğurmalarıdır (Özkaya ve ark., 2001).
Destekleme politikalarının üreticinin eline geçen fiyatı ve ihraç
fiyatlarını artırdığı kabul görmekte ve bunun ülke açısından olumlu
olduğu da kabul edilmektedir. Aynı gerçeğin bakış açılarına bağlı
olarak farklı algılandığı söylenebilir.
VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu
raporunda da tütün fiyatlarının tespitinde o yılki maliyetler, alternatif
tarım ürünlerine uygulanan fiyatlar, TEFE ve ihraç fiyatlarının
dikkate alındığı vurgulanmaktadır. Her bölgede birinci grup Grad
fiyatları belirlenerek piyasa açılışında ilan edilmektedir. 1985 yılında
uygulanan randıman sistemi ve başfiyat sınırlaması kaldırılarak
üreticiyi daha kaliteli tütün yetiştirmeye teşvik edici Grad sistemine
geçilmiştir (DPT, 1990).
Diğer yandan, tütünde destekleme alımı fiyatlarının ürün hasat
edildikten sonra değil, tütünün üretimine hazırlık aşamasında ilan
edilmesi ve üretim alanı ile birlikte miktar kontrolü yapılması
gerektiği uzun yıllar tartışılmış, Tekel ve özel sektör yetkililerince
genel kabul görmüş olmasına rağmen uygulamaya geçirilemediği
görülmektedir.
Tütünde fiyat politikası uygulamalarında dikkati çeken bir diğer
husus da “Endikatif İhraç Fiyatı” uygulamalarıdır. Tütünde dış
fiyatlar önceleri alıcı ile ihracatçı arasında varılan anlaşmaya göre
belirlenirken, 1972 yılından itibaren fiyatlar Ticaret Bakanlığınca
belirlenmeye başlamıştır. Bakanlık özel sektörün görüşünü de alarak
dış satış fiyatını belirleyerek ilan etmekte ve bu fiyat dış satışlarda
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bağlayıcı rol oynamaktadır. Bu uygulamanın Bakanlığın kendi
düşünce ve görüşleri doğrultusunda fiyat oluşturduğu, fiyatlar düşük
belirlendiğinde zarara neden olduğu, yüksek belirlendiğinde ise
ihracatı azaltıcı etkide bulunduğu gerekçeleri ile özel sektör
temsilcileri tarafından sık sık eleştirildiği, saptanmıştır. 1994 yılında,
endikatif ihraç fiyatı uygulamasına son verilerek tütün ihraç
fiyatlarının tamamen serbest bırakıldığı görülmektedir.
Tütün üreticilerine doğrudan etkisi olmayan endikatif ihraç
fiyatı uygulamasının bazı yıllarda ekici tütün piyasalarına olumsuz
etkide bulunduğu görülmektedir. İlan edilen fiyatı düşük bulan özel
sektör işletmelerinin piyasaya çekingen olarak girdiği ve az miktarda
tütün satın aldığı yılların bulunması, uygulamanın bazı yıllar
üreticileri de etkilediğini göstermektedir.
Tütündeki ortalama fiyat artışlarını üreticiler açısından
değerlendirmek amacıyla toplam ortalama fiyat artışlarının TEFE ile
karşılaştırması yapıldığında, yıllar itibariyle dalgalı bir seyir söz
konusu olmaktadır. Özellikle, 1987 ve 1991 yıllarında ortalama fiyat
artışının TEFE'nin çok üzerinde gerçekleşmesi, 1990’lı yıllarda tütün
üretiminde yaşanan olumsuz gelişmelere zemin hazırlamıştır (Gümüş,
2001). Her iki yılın da Türkiye’de genel seçimlerin yapıldığı yıllar
olması, tütünde uygulanan fiyat politikasının, siyasal popülist
yaklaşımların etkisi altında kaldığını kanıtlar nitelikte bulunmuştur.
Diğer yandan özellikle son yıllarda uygulanan tütün fiyat
politikalarına ışık tutması ve yeni dönem ile eski dönem arasında
karşılaştırma imkanı sağlaması amacı ile Çizelge 3.11 hazırlanmıştır.
Bu amaçla Tekel ortalama alım fiyatları, özel sektör ortalama alım
fiyatlarına oranlanarak, piyasadaki gelişmelerin değerlendirilmesi
yoluna gidilmiştir. Türkiye genelinde ortaya çıkan fiyatların yanısıra,
Ege Bölgesi ayrıca ele alınmıştır. Özel sektörün faaliyet yoğunluğu
nedeni ile Türkiye geneli yerine Ege Bölgesinde gerçekleşen alım
ortalama fiyatlarından yola çıkarak değerlendirmelerin yapılmasının
daha doğru olacağı düşünülmüştür.
Ayrıca üreticilerin tütün gelirlerindeki reel değişimin
belirlenmesi amacı ile TÜİK 1994 Temel Yıllı Toptan Eşya Fiyat
Endeksi rakamlarından yararlanılarak reel fiyatlar hesaplanmıştır.
Hesaplanan reel fiyatlar, tütün üreticilerinin gelirinde yaşanan
azalmayı çarpıcı bir şekilde ortaya çıkarmıştır. Çizelgede görüldüğü
üzere gerek Ege Bölgesinde gerekse Türkiye genelinde 1994 – 2007
yılları arasında reel fiyatlar yarı yarıya azalmıştır. Fiyatlardaki bu
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gelişme üreticilerin tütün üretimine karşı ilgilerinin giderek
azalmasını ve firmaların son yıllarda üretici bulmakta yaşadıkları
sıkıntıların nedenlerini de açıklar niteliktedir. Reel fiyatların en düşük
olduğu yılın 2005 ürünü fiyatlarında ortaya çıktığı görülmektedir.
1996 ürün yılı ile karşılaştırma yapıldığında aradan geçen dokuz yılda
reel fiyatların %66 oranında azaldığı anlaşılmaktadır. Bu reel fiyatlar,
üreticileri tütün üretiminden koparmaya devam etmiş ve nitekim 2006
ve 2007 ürün yıllarında Türkiye tütün rekoltesi son 60 yılın en düşük
düzeyi olarak gerçekleşmiştir (Bkz. Çizelge 3.1). Bu konudaki
açıklamalara çalışmanın çeşitli bölümlerinde yer verilmiştir.
Tütün fiyatlarının bu dönemde diğer tarımsal ürün fiyatlarına
göre de oldukça geride kaldığı görülmektedir. 1995-2004 yılları
arasında buğday, arpa, soya, mısır, çay, pamuk, kuruüzüm, zeytinyağı
vb. seçilmiş 15 tarım ürününün fiyat değişimleri incelenmiş, ürünler
arasında üç kattan daha fazla fiyat değişimlerinin olduğu ve tütünün
en düşük fiyat değişiminin yaşandığı ürün olarak son sırada yer aldığı
saptanmıştır (Uysal, 2006).
Çizelge Ege Bölgesi açısından incelendiğinde ilk dikkati çeken
husus, 1994-2000 yılları arasında Tekel ortalama alım fiyatları ile
özel sektör ortalama alım fiyatlarının birbirine oldukça yakın
olmasıdır. İzleyen yıllarda ise dalgalı bir seyir görülmektedir. 1998,
2000 ve 2005 ürün yılları haricinde bölge genelinde Tekel ortalama
fiyatları daha düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2005 ürün yılında özel
sektör ortalama fiyatlarının 70 yenikuruşluk azalma ile 5,02 YTL’den
4,32 YTL’ye gerilemesi ve aynı yıl Tekel’in alım ortalama fiyatının,
özel sektörün %12 fazlası olarak gerçekleşmesi, reel fiyatların seyri
dışında
çizelgedeki
en
dikkat
çekici
husus
olarak
değerlendirilmektedir. Üretim miktarlarına bakıldığında sözkonusu
gelişmenin tütün arzındaki artıştan kaynaklandığı ve 2005 ürün
yılında talebi aşan miktarda üretim olduğu anlaşılmaktadır. Genel
olarak özel sektörün Tekel’den daha yüksek fiyatlarla tütün satın
aldığı söylenebilir. Fiyat farkının en üst düzeye çıktığı yılların ise
2002 ve 2007 ürün yılları olduğu görülmektedir. Bu yıllardan birincisi
geçiş yılı olması ve üreticilerin sözleşmeli üretim için ikna edilmesine
duyulan ihtiyaç nedeni ile, ikincisi ise beklenenin çok altında
gerçekleşen rekolte dolayısı ile fiyat düzeyinin yükseldiği yıllar
olarak kabul edilmektedir. Nitekim 2007 ürün yılında Ege Bölgesinde
özel sektör ortalama fiyatının iki yıl öncesine göre %60’tan fazla
arttığı görülmektedir.
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Çizelge 3.11: Ege Bölgesinde ve Türkiye’de Tütün Alım Ortalama Fiyatları (TL - YTL)
Ege Bölgesi
Türkiye Toplamı
Özel
Özel
Kamu /
Tekel /
Kamu
Bölge Geneli
Kamu
Türkiye Geneli
Sektör
Sektör
Ö.Sektör
Ö.Sektör
Oranı
Oranı
Cari Fiyatlar
Cari F.
Reel F.
Cari Fiyatlar
Cari F.
Reel F.
1994
120.761
123.750
0,98
122.467 122.467
110.452
122.548
0,90
115.303 115.303
1995
217.450
239.087
0,91
232.930 125.214
189.171
234.746
0,81
210.930 113.388
1996
473.122
489.894
0,97
484.198 147.945
410.619
477.017
0,86
440.752 134.670
1997
795.063
833.252
0,95
812.900 136.620
696.387
798.928
0,87
729.197 122.552
1998 1.276.963 1.256.471
1,02
1.269.259 124.143 1.108.385 1.198.210
0,93
1.129.234 110.448
1999 1.543.610 1.553.039
0,99
1.547.432
98.882 1.336.309 1.491.222
0,90
1.378.857
88.110
2000 2.021.879 1.978.209
1,02
2.001.421
84.453 1.757.485 1.939.681
0,91
1.823.572
76.949
2001 2.556.672 2.913.143
0,88
2.810.323
73.370 2.326.162 2.857.536
0,81
2.633.825
68.762
2002 2.760.772 3.734.180
0,74
3.516.386
61.159 2.797.251 3.694.930
0,76
3.368.070
58.579
2003 3.977.774 4.671.005
0,85
4.599.485
63.710 3.307.371 4.564.416
0,72
4.159.130
57.611
2004
4,80
5,02
0,96
5,00
62.343
4,15
4,90
0,85
4,69
58.478
2005
4,84
4,32
1,12
4,39
50.572
4,48
4,35
1,03
4,39
50.572
2006
4,57
5,63
0,81
5,50
57.722
4,33
5,46
0,79
5,07
53.209
2007
5,30
6,93
0,76
6,93
68.413
4,57
6,64
0,69
6,05
59.726
* 2004 ürünü tütünlerin alım işlemleri 2005 yılında gerçekleştirildiği için, cari fiyatlarda 2004 yılı da YTL olarak görünmektedir.
** Reel fiyatların hesaplanmasında TÜİK 1994 Temel Yıllı Toptan Eşya Fiyatları Endeksi rakamlarından yararlanılmış ve reel
fiyatlar karşılaştırma kolaylığı sağlaması açısından TL cinsinden gösterilmiştir.
Kaynak: Tekel ve TAPDK kayıtlarından türetilmiştir.
Ürün
Yılı
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Tekel ortalama alım fiyatlarının, 2006 ürün yılında bir önceki
yıla göre azalması çizelgede dikkati çeken bir diğer husustur. Üstelik
bu azalma ile Tekel’in Ege Bölgesinde ortalama fiyatının 2004
ürünündeki fiyat düzeyinin de altında gerçekleştiği çizelgeden
anlaşılmaktadır.
Diğer yandan fiyat düzeyindeki karşılaştırmalar üzerine kurulu
bu çizelgenin satın alınan tütünlerin kalite düzeyi gözardı edilerek,
birim kg’a ödenen bedel açısından yapıldığı ifade edilmelidir. Ürün
yılındaki hava şartlarına bağlı olarak üretilen tütünlerin kalitesinde
değişimler olabileceği açıktır. Bununla birlikte, özel sektörün alımını
yaptığı tütünlerin kalitesinin, Tekel’in satın aldığı tütünlerden daha
yüksek olduğu kabul edildiğinde fiyat farkının Tekel lehine azalacağı,
tersi durumda ise gerçek farkın daha da yüksek olacağı söylenebilir.
Çizelgedeki veriler yurt geneli olarak değerlendirildiğinde
Tekel ortalama alım fiyatlarının yalnızca 2005 ürün yılında özel
sektör fiyat düzeyini aştığı görülmektedir. Ülke genelinde ortalama
fiyat düzeyinde Tekel fiyatlarının daha düşük olmasının temel nedeni,
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Tekel’in genellikle tek
alıcı konumunda bulunması ve fiyatların Ege Bölgesinden daha düşük
olmasından kaynaklanmaktadır.
Çizelgedeki bütün bu veriler ışığında uzun dönem
ortalamalarına bakarak özel sektörün Tekel’den daha yüksek
fiyatlarla tütün satın aldığı, ancak piyasa koşullarına bağlı olarak
uygulanan fiyat düzeyinde dalgalanmaların görüldüğü, söylenebilir.
3.7. Türkiye’de Üretici Tütünleri Pazarlama Politikaları
Türkiye’de üretici tütünlerinin pazarlanmasında uzun yıllar
herhangi bir değişiklik olmamıştır. Ancak 2002 yılında yürürlüğe
giren yeni tütün yasası ile köklü bir değişim yaşanmıştır. Bu nedenle
üretici tütünlerinin pazarlanması konusu iki ayrı dönem olarak ele
alınmış ve farklı başlıklar altında incelenmiştir.
3.7.1. 2002 Yılı öncesi üretici tütünlerinin pazarlanması
1924 yılında Reji’nin faaliyetine son verilerek tütün üretim ve
ticareti devlet kontrolüne alınmış ancak, özel sektörün yurt dışına
ihraç etmek kaydı ile piyasadan tütün satın alması serbest
bırakılmıştır. 1940’lı yıllara kadar taleple dengeli olarak gelişen
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üretim, pazarlamada önemli bir sıkıntıya yol açmamıştır. II.Dünya
savaşı öncesi ve başlangıç yıllarında artan talep sonucu üretimde
görülen artış beraberinde alıcısı çıkmayan tütünleri de ortaya çıkarmış
ve destekleme alımları gündeme gelmiştir.
Üretici tütünlerinin pazarlanmasında uygulanan tespit sistemi
ile piyasa açılışını takiben alım-satım sözleşmesinin imzalanması
daha sonra da tesellüm ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi
şeklinde cereyan eden ekici tütün piyasaları, üreticilerden gelen
şikayet ve sızlanmalara karşın 2002 yılında yeni tütün yasası
yürürlüğe girinceye kadar geçen uzun yıllar boyunca hiçbir
değişikliğe
uğramaksızın
uygulanagelmiştir.
Üreticiler
ve
temsilcilerinin en çok serzenişte bulundukları konular arasında
piyasaların geç açılması, tütün bedellerinin geç ödenmesi, ekspertiz
muayenelerinin sağlıksız yapılması, üreticinin tüccar karşısında
çaresiz kalması gibi hususların bulunduğu görülmektedir. Yapılan
incelemelerde bu sorunların 1940’lı yıllardan 2000’li yıllara kadar
içeriği değişmeksizin süregeldiği anlaşılmaktadır.
1950 yılında toplanan Türkiye Tütün Kongresine katılan
delegelerin konuşmaları ve komisyonlarda hazırlanan raporlar
özellikle dikkati çekmektedir. Tütün Kongresi İç Pazarları Düzenleme
Komisyonu tarafından hazırlanan raporda yer verilen; “…Her
bölgede kendi hususiyet ve imkanlarına göre teamül halini alan
bugünkü satış şekillerinin aynen devamı zaruri görülmüştür. Bu arada
borsa mevzu üzerinde duruldu ise de standartlaşma, geniş tesisat ve
teşkilat pek büyük ve hatta bugün için tahakkuku gayrı kabil işlere
yol açan bu hususun fiili sahada tatbikine imkan tasavvur
edilemedi…” ifadesi, üretici tütünlerinin pazarlanması konusundaki
tartışmaların kökeninin oldukça eskilere dayandığını göstermektedir.
Yine aynı komisyon raporundaki; “…Bazı mıntıkalarda piyasaların
açılışından evvel alivre satışına benzeyen ve karaborsacılık adı
verilen alım ve satımlardan müstahsillerin aldandığı ve tabiatiyle
zarar gördüğü bir vakıa olarak kabul edilmiştir. Bu vaziyeti önlemek
için kredi müesseselerinin ekicinin denkleme ve satışa hazırlama
devresini nazarı dikkate almak suretiyle para dağıtım işini ayarlaması
ve bir de piyasaların geç bırakılmayıp öne alınması en esaslı iki çare
olarak mütalaa olunmuştur…” ifadesinde dile getirilen hususlar da,
üretici tütün piyasalarında yaşanan sıkıntıların o yıllardan bugüne çok
değişmediğini göstermektedir (Anonim, 1950). Üreticilerin tütün
piyasası ile ilgili görüş ve değerlendirmelerine dördüncü bölümde
detaylı olarak yer verildiği için burada detaya girilmemiştir.
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9 Mayıs 1969 tarihinde yürürlüğe giren Tütün ve Tütün Tekeli
Kanununda da, Türkiye’de tütün pazarlama sistemindeki
aksaklıkların giderilmesi amacıyla detaylı hükümlere yer verildiği
görülmektedir. Kanun, gerek üreticileri, gerekse tütün ticareti ile
uğraşan firmaları sıkı kontrol altında tutan pek çok hüküm
içermektedir. Her aşamada Tekel idaresinin kontrol ve iznini ön
planda tutan bir yaklaşımla hazırlanmıştır, denilebilir. Kanunun
gerekçeleri arasında; “…Bugünkü satış usullerinin ilkelliği sebebi ile
ekici tütün satışlarında meydana gelen ve çok defa ekicilerin zararına
sebep olan anormal fiyat iniş ve çıkışlarını önleyecek bir tedbir olarak
tütünlerin satış yerlerinde artırma ile satılmasına imkan veren yeni
hükümler konmuştur. Tütün satışlarında ekicilerin aldatılmasına engel
olacak yeni hükümler konulmuştur…” ifadesi, oldukça dikkat
çekicidir.
1177 sayılı Kanunun 20nci maddesinde; “Ekici tütünleri satış
piyasalarının açılış tarihleri, tütün bölgelerinin özelliklerine göre her
yıl Bakanlıklararası Tütün Kurulu tarafından tespit ve ilan olunur.
İlan olunan piyasa açılış tarihlerinden önce o yıl ürünü ekici
tütünlerinin alım satımı yasaktır.” hükmü bulunmaktadır. Ancak,
1986 yılında 3291 sayılı Kanunla 1177 sayılı yasanın yürürlükten
kaldırılan 5 maddesi arasında bu maddenin de yer aldığı
görülmektedir 1.
sözlü
1

Yasal durum böyle olduğu halde henüz piyasalar açılmadan
anlaşmalarla sözleşmeye bağlanmadan yapılan satışlar

TBMM Genel Kurulunda Merkez Bankası Kanunu ve Bankalar Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun görüşmeleri sonuçlanmak üzere iken,
Kanun tasarısının yürürlük maddesi öncesindeki son maddesi için verilen değişiklik
önergesi ile 1177 sayılı Kanunun 5 maddesi yürürlükten kaldırılmıştır (TBMM,
1986). Bu 5 madde içerisinde tütünde devlet tekeline son veren 38inci maddenin de
bulunması, söz konusu yasa değişikliğinin kanun yapma tekniğine aykırı olarak
gerçekleştirilmesi ve zamanın Başbakanının olayı “muhalefete gol attık” şeklinde
değerlendirmesi, sonradan kamuoyunda büyük tartışmalar yaşanmasına neden
olmuştur. Meclis tutanakları üzerinde yapılan incelemede olayın önceden
planlandığı anlaşılmaktadır. Gece yarısından sonraki görüşmeler sırasında Meclisin
kapanmasından hemen önce ve Genel Kurul salonunda az sayıda milletvekilinin
bulunduğu bir saatte gündeme getirilen ve önerinin içeriğinden neyin kastedildiği
muhalefet milletvekilleri tarafından ısrarla sorulmuş olmasına rağmen önerge
sahiplerince açıklamada bulunulmamış olması, olayın önceden planlandığını
kanıtlar niteliktedir. Tütünde devlet tekelinin kaldırılması konusunun, kendi parti
grubunda da muhalefetle karşılaşabileceğini düşünen iktidarın böylesi bir yöntem
izlemiş olabileceği, düşünülmektedir.
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yüzünden ve rekabet şartları oluşmadan ekici tütünlerinin
satılmasının, piyasada destekleyici rol oynayan Tekel’in görevini
engellediği ve bu uygulamanın Tekel’in kaliteli tütün almasını büyük
ölçüde güçleştirdiği dikkate alınarak 3291 sayılı Kanunla, ekici
tütünleri satışlarının piyasa açılış tarihleri ile kısıtlanması
uygulamasına son verilmiştir. Ekici tütünlerinin denklenmesini
müteakip alınıp satılması serbest hale getirilmiştir. Bu suretle piyasa
öncesi sözlü anlaşmalarla yapılmakta olan ve yasal imkansızlıklar
nedeni ile mukaveleye bağlanamayan gayrı resmi tütün alım ve
satımlarının sözleşmeye bağlanması sırasındaki anlaşmazlıkların
önlenmesi, ekici yakınmalarına neden olan indirim ve diğer isimlerle
ekici fiyatlarından indirimler yapılmasına son verilmesi
amaçlanmıştır (Gür ve ark., 1986).
Dönemin Tekel yetkililerince bu amaçlarla yürürlüğüne son
verildiği ifade edilen 20nci maddenin yürürlükten kaldırılmasının,
aslında Tekel’den ziyade özel sektörü rahatlatmayı amaçladığı
uzmanlarca ifade edilmektedir. Çünkü, Tekel’in piyasadan tütün satın
alabilmek için her ne şekilde olursa olsun piyasa açılışını beklemek
zorunda olduğu, piyasa öncesi alım yapmasının mümkün olmadığı ve
bu nedenle de böylesi bir değişiklikle kaliteli tütün almasının
sağlanamayacağı belirtilmektedir.
1177 sayılı Kanun, üretici tütünlerinin daha iyi koşullarda
pazarlanabilmesini sağlamak amacıyla satış merkezlerinin
kurulmasını öngörerek, satış merkezlerinin kurulduğu yerlerde üretici
tütünlerinin alım-satımının bu merkezlerde yapılmasına zorunluluk
getirmiştir (Md. 28). Ancak, yasanın yürürlükte kaldığı 1969 – 2002
yılları arasında tütün satış merkezlerinin kurulması zaman zaman
çeşitli tartışma ortamlarında gündeme gelse de hiçbir üretim ve alım
noktasında satış merkezi kurulamamıştır. Bu boyutuyla üretici
tütünlerinin pazarlanması için öngörülen “Tütün Satış Merkezleri”nin
kurulması konusunda başarısız kalındığı, söylenebilir. 1994 yılında
toplanan 12. Milli Tütün Komitesi toplantısında “Kataloga Dayalı
Arttırmalı Satış Sistemi” adı altında gündeme gelen “Geçici tütün
Satış Merkezleri”nin kurulması önerisi, incelenmek ve görüş
bildirilmek üzere alt komisyona gönderilmiş, o tarihten sonra da Milli
Tütün Komitesi toplantısı yapılmadığı için bir gelişme olmamıştır
(Milli Tütün Komitesi, 1995).
Diğer yandan, üretici tütünlerinin pazarlanmasına yönelik
sıkıntıların aşılabilmesine katkısı olacağı düşüncesiyle, tütün
üreticilerinin daha geniş ve etkin bir biçimde örgütlenmelerini
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sağlamak amacıyla hazırlanarak 6 Ocak 1970 tarihinde yürürlüğe
giren “Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle
Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Genel Birliği Kanunu”nun
birinci maddesi gereğince çıkarılan Tütün Tarım Satış Kooperatifleri
Anasözleşmesi de (21 Temmuz 1974) uygulama alanı bulamamıştır.
Türkiye’de üretici tütünlerinin pazarlama yöntemi uzun yıllar
boyunca dünyanın önemli tütün üreticisi ülkelerine göre farklılıklar
göstermiştir. Önemli ihracatçı ülkeler arasında yer alan ABD,
Zimbabve ve Malavi’de üretici tütünleri müzayede merkezlerinde
(auction) açık arttırma yöntemi ile, en yüksek fiyatı veren alıcıya
satılırken, diğer önemli ihracatçılardan Brezilya ile AB üyesi
Yunanistan ve İtalya’da sözleşmeli üretim esas alınmıştır. Ancak
2000’li yıllarda bu ülkelerde de tütün üretim ve pazarlamasında
önemli değişiklikler olduğu tespit edilmiş ve çalışmanın beşinci
bölümünde seçilmiş bazı ülkelerdeki tütün pazarlama yöntem ve
uygulamaları detaylı olarak incelenmiştir. Türkiye’de de, 2002
yılında yaşanan yasa değişikliği ile birlikte, pek çok tarımsal üründe
giderek yaygınlaşan sözleşmeli üretim modeli, tütün üretim ve
pazarlaması için de yaygın kullanılır hale gelmiştir.
Yasa değişikliği öncesi üretici tütünlerinin pazarlama yöntemi,
bölgelere göre farklılıklar göstermektedir. Ege, Marmara ve
Karadeniz Bölgelerinde “köy tespit sistemi” uygulanırken Doğu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde “depo alımı” (ambar alımı) adı
verilen bir sistemle üretici tütünlerinin pazarlandığı görülmektedir.
Köy tespit sistemi daha ziyade özel sektör firmalarının tütün
alımı için piyasaya girdiği yerlerde yapılması açısından dikkat
çekmektedir. Ancak, 1990’lı yıllarda tüccar ilgisinin olmadığı bazı
merkezler de siyasal yaklaşımlarla köy tespit sistemine dahil
edilmiştir (Gümüş, 2001). Bu sistemde üretici tütünleri, alıcı
tarafından (Tekel ve tüccar) henüz daha piyasa açılmadan önce
ekspertiz işleminden geçirilmektedir. Eksperlerin bütün köyleri ev ev
dolaşarak yaptıkları bu işlem sonrası her üreticiye ait tütünlerin
randımanı, henüz piyasa açılmadan, tütün üreticinin evinde iken
saptanmış olmaktadır. Piyasa açıldığında ise, bu randımanlara karşılık
gelen fiyatlarla Tekel tarafından fiyatlandırılmaktadır. Özel sektör
firmaları da aynı şekilde kendi eksperleri tarafından saptanan
randımanlara bakarak üreticilere fiyat vermektedir.
Diğer yöntem olan depo alımında ise, tütünler üretici tarafından
doğrudan Tekel deposuna getirilmekte ve burada alıcı eksperleri
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tarafından randımanları saptanarak fiyatlandırılmaktadır. Üretici ile
alıcı arasında satış sözleşmesi imzalanıncaya kadar tütünlerin
bulunduğu Tekel deposu, “emanet ambarı” olarak kabul edilmektedir.
Üretici tütünlerini depoya getirdikten sonra, tütün satın alma yetkisine
sahip dilediği alıcıya tütünlerini gösterebilmekte ve daha sonra
dilediğine satabilmektedir. Eğer bir firmaya satış gerçekleşirse, firma
bu tütünleri kendi deposuna taşımaktadır. Sistemin teorik işleyişi
böyle olmakla birlikte, 1990’lı yıllarda tüccar faaliyeti olan bütün
merkezlerin köy tespit sistemine geçirilmesi nedeniyle, depo alımı
uygulaması yalnızca tüccar faaliyetinin bulunmadığı alım noktalarıyla
sınırlı olarak uygulanmıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgelerinde bulunan bütün alım noktaları bu kapsamda yer almakta
ve Tekel, tek alıcı olarak tütünleri satın almaktadır (Gümüş, 2001).
1177 sayılı yasa döneminde uygulanmış olan her iki sistemin de
üretici yakınmalarına engel olamadığı görülmektedir. Milli Tütün
Komitesi toplantıları da dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda önceleri
Tütün Eksperleri Derneği temsilcileri tarafından dile getirilen, 1996
yılında Tütün Platformunun kurulması ile de platform tarafından
tütüncü çevrelerin gündemine taşındığı görülen tütün satış
merkezlerinin kurulmasına yönelik çabalar sonuç vermemiştir. Tütün
üreticilerinden ve üretici temsilcilerinden yeterli desteği alamayan bu
talepler, 1177 sayılı Kanunda hüküm bulunmasına rağmen satış
merkezlerinin kurulmasını sağlayamamıştır. İhracatçı özel sektörün
olumsuz yaklaşım sergilemesi, Tekel bürokrasisinin de ilgisiz
davranması ve ilgili olunduğu zamanlarda da siyasi otoritenin
tercihleri sonucu, tütün satış merkezlerinin kurulması için gerekli
adımların, yasanın yürürlükte kaldığı 33 yıl boyunca hiçbir zaman
atılmadığı, sektörde yer alan uzmanlar tarafından ifade edilmektedir.
Tütünün borsada alınıp satılması yoluyla üretici şikayetlerinin
ortadan kaldırılabileceği önerisinin gündeme getirildiği ve bu amaçla
İzmir Ticaret Borsasınca da bir çalışma yapıldığı tespit edilmiştir.
1986 yılında yapılan çalışma sonucunda ortaya konulan rapor, 1177
ve 1196 sayılı Kanunlarda değişiklikler yapılarak yasal engeller
ortadan kaldırılsa dahi, borsa düzenini tütünde uygulama şansı
olmadığı, ancak ticaret borsalarına bağlı müzayede merkezleri
açılarak buralarda koçan (tütün ekim cüzdanı) üzerinden alım-satım
yapılabileceği ancak, bu tür işlemlerin soyut muamele şekli olacağı,
sonuçta yine anlaşmazlıklar ve tahkime varan olayların devam
edeceği yargısını içermektedir (Anonim, 1986).
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IMF ye sunulan 22 Haziran ve 18 Aralık 2000 tarihli niyet
mektuplarında üretici tütünlerinin pazarlama sisteminde değişiklik
yapılacağı ve
“tütün
alımlarında
ihale
mekanizmasının
oluşturulacağı” na vurgu yapılırken, 30 Ocak 2001 tarihli niyet
mektubunda bu hususa yer verilmediği görülmektedir. Bu durum,
kanun tasarısı ortaya çıkıncaya kadar gündeme gelmeyen sözleşmeli
üretim uygulamasının bu dönemde gündeme getirildiğini ve iktidar
çevrelerince de kabul gördüğünün bir ifadesi olarak kabul edilebilir.
3.7.2. 2002 Yılı ve sonrası dönemde sonrası üretici
tütünlerinin pazarlanması
09 Ocak 2002 tarih ve 24635 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 4733 sayılı yeni tütün yasası, tütün
üretim ve pazarlamasına getirdiği düzenlemeler açısından,
yürürlükten kaldırılan 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun
ayrıntıları karşısında çok yüzeysel kalmaktadır. 4733 sayılı Kanunun
1’i geçici toplam 13 maddeden oluştuğu değerlendirildiğinde 1177
sayılı Kanunla arasında çok fark olduğu izlenimi ilk bakışta ortaya
çıkmaktadır.
Nitekim, 1177 sayılı Kanunda 23’ü tütün üretimi, 17’si üretici
tütünlerinin pazarlamasına yönelik, 32’si de diğer hususlarda olmak
üzere toplam 72 düzenleyici madde (ceza maddeleri hariç)
bulunmasına karşın, 4733 sayılı Kanunda tütün üretim ve
pazarlamasını düzenlemeye yönelik yalnızca 1 madde bulunduğu
dikkati çekmektedir.
Üretici tütünlerinin yazılı sözleşme esası veya açık artırma
yöntemi ile alınıp, satılması, açık artırma başlangıç fiyatının teknik
olarak saptanması ve bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer usul ve
esasların Kurum tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenleneceği
hükmüne de Kanunun 9’uncu maddesinde yer verilmiştir.
Buna bağlı olarak, Kurum tarafından hazırlanan Tütün Üretimi,
Üretici Tütünlerinin Pazarlanması, İç ve Dış Ticareti, Denetimi ve
Tütün Eksperliği İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 04
Aralık 2002 tarih 24956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelikle, Kanunda tek maddeye
sığdırılan ilkeler çerçevesinde tütün üretimi ve ticaretinin
düzenlendiği görülmektedir.
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Kanunda, tütün üretimi ile ilgili detaylı hükümlere yer verilmez
ve tütün üretimine yurt düzeyinde bir serbesti öngörülürken,
Yönetmelik düzenlemesinde Türk Standardları Enstitüsü’nün
17/03/1971 tarihli Teknik Kurul Kararı ile kabul edilen Türk
Tütünleri Standardından büyük ölçüde yararlanıldığı, Standardlarda
yer alan menşelerin üretim alanlarında gerçekleştirilecek tütün
üretiminin tamamen serbest olduğu ve üreticilerin ister sözleşmeli
isterse açık artırmalı sistemde satış yapmak üzere tütün
üretebilecekleri hükmüne yer verildiği, Türk Standardında
tanımlanmayan menşeler için ise sözleşmeli üretim ve pazarlamanın
esas olarak görüldüğü, ifade edilebilir. Yönetmelikte;
¾ Üreticilerin yazılı sözleşme usulü veya satış merkezlerinde

açık artırma usulü ile satış yapmak üzere üretim
yapabilecekleri, yalnızca bu yöntemler ile tütünlerin alınıp
satılabileceği,
¾ Üretici tütünlerinin yazılı sözleşme esasına göre alım ve
satımının, Kurum tarafından tütün ticareti yetki belgesine
sahip alıcıya bedeli karşılığında verilen tütün üretim ve
alım-satım sözleşmesine göre yapılacağı ve bu şekilde
üretilen tütünlerin fiyatlarının üretici ve alıcı arasında
varılan anlaşmaya göre belirleneceği,
¾ Yazılı sözleşme yapılarak üretilen tütünler dışında kalan
üretici tütünlerinin, tütün satış merkezlerinde açık artırma
yöntemiyle alınıp satılacağı,
¾ Tütün satış merkezlerinin ziraat odaları, tütün tarım satış
kooperatifleri, her türlü üretici birlik, dernek ve
kooperatifleri, ticaret borsaları ile diğer gerçek ve tüzel
kişiler tarafından Kurumun gözetim ve koordinasyonu
altında kurulup işletileceği,
¾ Tütün satış merkezlerinin kurulması için gerekli şartların
oluşmaması ve ihtiyaç duyulması halinde, gerekli görülen
yerlerde Kataloğa Dayalı Açık Artırmalı Satış yönteminin
uygulanabileceği, bunların dışında hiçbir şekilde alım-satım
yapılamayacağı,
gibi hususlarda düzenlemeler yer almıştır.
4733 sayılı yasanın 6’ncı maddesinde, “Üretici tütünleri yazılı
sözleşme esası veya açık artırma yöntemiyle alınır ve satılır.” ifadesi
bulunmaktadır. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra sözleşmeli
üretim modeli süratle yaygınlaşmış, 2002 ürün yılında Türkiye tütün
üretiminin %94’ü, üretim öncesi imzalanan alım-satım sözleşmesi ile
gerçekleştirilmiştir. Kalan %6’lık (yaklaşık 10 bin ton) bölüm ise
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yasanın öngördüğü ikinci yöntem olan açık artırma merkezlerinde
satılmak üzere sözleşmesiz olarak üretilmiştir. Bu amaçla üretilen
tütünlerden yalnızca %10’u (bin tonu) bir özel firma tarafından açık
artırma başlangıç fiyatlarından hiç artırma yapılmaksızın satın
alınmış, büyük bölümü ise üreticinin elinde kalmıştır (TAPDK
Kayıtları).
1177 sayılı Kanunda üretici ile alıcı arasındaki anlaşmazlıkların
çözüm yöntemi ayrıntılı olarak ele alınmış olmasına rağmen 4733
sayılı Kanunda bu hususta herhangi bir düzenlemeye
rastlanılmamaktadır.
Alıcı
ile
satıcı
arasında
doğacak
anlaşmazlıkların giderilmesi için Kurumun yetkilendireceği bir tütün
eksperinin tarafları uzlaştıracağı hükmü anılan Yönetmelikte yer
almakla birlikte, anlaşmazlığın uzlaşmazlığa dönüşmesi durumunda
izlenecek yola ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır.
3.7.2.1.Sözleşmeli üretim ve pazarlama
Dünyada sözleşmeli tarım uygulamalarının kökeni 19uncu
yüzyıl sonlarına kadar uzanmaktadır. 1885 sonrası dönemde Japonlar
tarafından Tayvan’da şeker üretimi için, 20nci yüzyıl başlarında ise
Orta Amerika’da ABD muz firmalarınca uygulanmıştır. Gerçek
anlamda sözleşmeli tarımın geçmişi ise 1940’lara gitmektedir. Sistem
bu tarihlerde Avrupa ve Kuzey Amerika’da tohumluk üretimi için
kullanılmıştır. Küreselleşmede yaşanan gelişmeler sözleşmeli tarım
uygulamalarında da yaygınlaşmaya neden olmuş, 20nci yüzyılın
ikinci yarısında Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya’da
sözleşmeli tarım gıda sanayinin kritik bir unsuru olmuştur (Özçelik ve
Ark., 1999).
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 (Özçelik ve Ark., 1999).
Bununla birlikte, sözleşmeli üreticilik, kapitalizmin günümüzde
köylülüğü kendine özgü bir tarzda tasfiye etme ve küresel
sömürgeciliği kurumlaştırma araçlarından birisi olarak da
değerlendirilmektedir. Hem bitkisel üretim, hem de hayvancılıkta
uygulama alanı bulmuş olan bu modelin dünya genelinde uygulayıcı
ve savunucusu uluslararası şirketlerdir (Güler, 1996). Dünya tarım
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üretimini yönlendiren uluslararası şirketlerin tarım üreticileri ile
ilişkileri üç temel biçim sergilemektedir. Bunlardan birincisi
plantasyonlar, ikincisi genel ticari ilişkiler, üçüncüsü sözleşmeli
çiftçilik uygulamasıdır. Üçüncü ilişki biçimi olarak sözleşmeli
üreticilik, diğer biçimlerin sarsıldığı bir ortamda en uygun çıkış yolu
olarak geçerlilik kazanmıştır (Güler, 1996).
Diğer yandan, sözleşmeli üretimin tüketici talepleri ile de
ilişkilendirildiği görülmektedir. Talebin kalite açısından standardize
olmuş, daha yeknesak ürünlere giderek artan oranda yönelmesi,
sözleşmeli sistemin tarımsal üretimde genişlemesinin temel nedenleri
arasında sayılmaktadır. Sözleşme, gıda işleyicileri ve pazarlayıcıları
için değişen tüketici taleplerini karşılayabilmenin bir aracı olarak
ortaya çıkmaktadır. ABD’de 1969 da 156.400 tarım işletmesi (toplam
işletmelerin %6’sı) üretim ve pazarlama sözleşmesi altında üretim
yapmakta ve 5,4 milyar dolar üretim değeri ile toplam üretim
değerinin %12’sini oluşturmaktadır. Bu değer 1993 yılında 47 milyar
dolar olarak gerçekleşmiş ve tarım işletmelerinin toplam üretim
değerinin %32 sine ulaşmıştır. ABD’de bazı sektörlerde bu oranların
çok daha yüksek olduğu görülmektedir. 1993 yılında tavukçuluk
sektöründeki işletmelerin %89’u sözleşmeli üretim yapmaktadır. Süt
işletmelerinde ise üretim değerinin %43’ü sözleşmeli olarak
gerçekleştirilmektedir (Brown and Vukina, 2000).
Türkiye’de de sözleşmeli üretimin kökeni oldukça eskilere
dayanmakla birlikte, uzun yıllar sınırlı sayıda üründe uygulandığı
görülmektedir. Bunlardan en eskisi şeker fabrikalarının ihtiyacını
karşılamak amacıyla üreticilerle Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
arasında imzalanan sözleşmelerle gerçekleştirilen şeker pancarı
üretimidir. Şeker pancarından sonra sözleşmeli üretimin uygulandığı
ikinci ürün sanayi tipi domatestir.
Şeker pancarında alıcı bir Kamu kurumu ve bir tarım
kooperatifi (Pankobirlik) olmasına karşın, sözleşmeli domates
üretiminde alıcı gıda sanayinde faaliyette bulunan özel sektör
işletmeleridir. 1970’li yıllardan itibaren sanayi tipi domates
yetiştiricileri ile salça ve konserve fabrikaları arasında bir dikey
entegrasyon hareketi gözlenmektedir (Özçelik ve ark., 1999). Tarım
İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) de 1965 yılından bu yana
sözleşmeli tohumluk üretim çalışmaları yapmaktadır. 1965 yılından
beri Bilecik’te tarımı yapılan şerbetçi otu üretiminde de 1985 yılında
sözleşmeli üretime geçilmiştir. Yine 1990’lı yıllarda Antalya ve
Muğla yörelerinde kesme çiçek, Niğde, Nevşehir ve diğer birkaç ilde
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patates, çeşitli illerde besicilik ve tavukçuluk gibi alanlarda
sözleşmeli üretim modeli uygulanmıştır. Özellikle Ege ve Akdeniz
Bölgelerinde dondurulmuş meyve, sebze ve konserve sanayinde
firmalar çok çeşitli sebze ve meyvelerin temini için sözleşmeli üretim
yaptırmaktadır.
1990’lı yıllarda sözleşmeli üretim uygulamalarındaki gelişmeler
kamu yönetimince de benimsenmiş ve 7nci Beş Yıllık Kalkınma
Planında sözleşmeli yetiştiriciliğin yaygınlaştırılacağı vurgulanmıştır.
Buna paralel olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı da harekete
geçerek 30 Haziran 1996 tarih ve 22682 sayılı Resmi Gazete’de
“Sözleşmeli Tarımsal Ürün Yetiştiriciliği ile İlgili Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ”i yayınlamıştır. Tebliğ ile sözleşmede yer alması
öngörülen hususlar düzenlemiştir. 1998 yılında da anılan Tebliğde
bazı değişikliklere gidilerek aksayan veya eksik görülen alanlar
kapatılmaya çalışılmıştır.
Diğer yandan, Sakarya ve Düzce yörelerinde Flue-cured ve
Burley tütün üretimi de sözleşmeli olarak 1985’de başlamış ve
günümüze değin devam etmiştir. Bu nedenle tütünde sözleşmeli
üretimin 2002 yılındaki yeni tütün yasası öncesinde de uygulandığını
söylemek hatalı olmayacaktır. Ancak söz konusu uygulamanın dar bir
alanda, sınırlı sayıda üretici ile gerçekleştirilmesi ve üretimde
kullanılan önemli tüm girdilerin (ithal tohum, ilaç, gübre, doğalgaz
vb) firmalarca tedarik edilmesi, kurutma fırınları ile kurutma
hangarlarının firmalar tarafından tesis edilmesi gibi özellikler
açısından şark tipi tütün üretimine göre önemli farklılıklar söz
konusudur. Bununla birlikte uygulamanın 20 yılı aşan bir süredir
devam ettirildiği görülmektedir.
Bu tür uygulama örnekleri olmakla birlikte Türkiye’de
sözleşmeli tarımsal üretimin yaygınlaşması küresel boyutta yaşanan
gelişmelerle ilişkili görülmektedir. Şark tipi tütün üretiminde
sözleşmeli tarım uygulamalarına geçiş de bunun bir yansımasıdır.
Yıllarca Türkiye tütün piyasasında açık artırmalı satışlar ve satış
merkezlerinin kurulması tartışılmış olmasına karşın, birden gündeme
gelen ve kamuoyunda yeterince tartışılmadan yasal düzenleme ile
kısa sürede yaygın uygulanır hale gelen sözleşmeli tütün üretimi,
ABD tütün piyasasında 2000 yılında yaşanan gelişmelerin Türkiye’ye
uyarlanması olarak değerlendirilebilir. 1999 yılında piyasa lideri
sigara üretici firmanın sözleşme yoluyla açık artırmalı satış
merkezleri dışında tütün satın alacağını ilan etmesi ve akabinde
yaşanan gelişmelerin, Türkiye’de 2001 yılında yeni tütün yasa
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tasarısında sözleşmeli üretimin yer almasını sağladığı, söylenebilir.
“15 günde 15 yasa” olarak bilinen ve IMF yasası suçlamalarının
ortaya çıkmasına neden olan yasalar arasında tütün yasasının da
olması, Türkiye’de üretici piyasalarından tütün satın alan firmaların
ABD’deki sigara üretici firmalara olan bağımlılığı ve daha önceleri
hazırlanan tütün yasası taslaklarında sözleşmeli üretim bulunmaz iken
birden bire yasa metninde yer alması 1, ister istemez Türkiye’deki
gelişmelerin de bu firmaların talepleri doğrultusunda yaşanmış
olabileceğini akla getirmektedir. Nitekim, Türkiye’deki yaprak tütün
firmalarının sözleşmeli üretimi savunmaları ile ABD’deki sigara
şirketlerinin savları arasında önemli benzerlikler bulunmaktadır. Söz
konusu sigara şirketlerinin, tütün ticareti yapan firmaların satışlarında
talep cephesinde yer aldığı düşünüldüğünde bu savların çakışması da
doğal karşılanmalıdır.
4733 sayılı Kanunun 09 Ocak 2002 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmesini takiben, 2002 ürün yılında yazılı
sözleşme esasına dayalı tütün üretimi yaygın olarak uygulanmıştır.
Tütün ticareti ile uğraşan firmaların, Kanunun öngördüğü iki
yöntemden biri olan “Yazılı Sözleşme Esası” ile tütün satın almayı
tercih ettikleri ve Tütün İhracatçıları Birliği önderliğinde hazırlanan
“Tütün Alım-Satım Sözleşmesi” başlıklı bir tip sözleşme ile
üreticileri sözleşme yapmaya davet ederek, kısa sürede 2002 yılında
ihtiyaç duydukları miktarda tütün üretimi için satın alma taahhüdünde
bulundukları görülmektedir. 4733 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihin 2001 ürününe ilişkin piyasa işlemlerinin devam ettiği, tesellüm
işlerinin başlangıç dönemine rastlaması sözleşmeli üretimin
uygulamaya geçirilmesini kolaylaştırıcı etkide bulunmuştur (Gümüş,
2004).
Kanun Ocak ayında yürürlüğe girmesine rağmen Tütün, Tütün
Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu üyelerinin
atanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının 20 Temmuz 2002 tarih
ve 24821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması, Kurul ve Kurumun
1

Kanun tasarısı öncesinde Stand-by anlaşması uyarınca IMF’ye verilen 18.12.2000
tarihli niyet mektubunda, “Tütün için destekleme alım politikalarını ortadan
kaldıran, tütün alımlarında ihale mekanizmasını oluşturacak Tütün Kanunu 2001
Ocak ayı sonuna kadar çıkarılacaktır.” ifadesi yer almış, sözleşmeli üretimden hiç
bahsedilmemiştir. Sektörde yer alan uzmanlar da “sözleşmeli üretim”
düzenlemesinin önceki kanun taslaklarında bulunmadığını, tasarıda ilk kez ortaya
çıktığını ve yeterince tartışılmadan tasarının Meclis’ten geçtiğini ifade
etmektedirler.
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henüz vücut bulmadığı, yazılı sözleşme ile tütün üretimine ilişkin
esasların henüz belirlenmediği ortamda ilk yıl uygulamalarının
gerçekleşmesine neden olmuştur.
2002 ürün yılında uygulanan tütün alım-satım sözleşmelerinde
TEKEL ve özel sektörün kullandığı sözleşmelerin birkaç fark dışında
hemen tamamen aynı olduğu tespit edilmiştir. Türkiye Ziraat Odaları
Birliği, bu sözleşmelerin, üretici aleyhine ağır hükümler içerdiği,
üreticileri alıcılar karşısında koruyacak hükümlere yer verilmediği,
tek taraflı olarak hazırlandığı, 4733 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde
belirtilen sözleşmeli üretim esasına göre üretilen tütünlerin
fiyatlarının, tütün mamulleri üreticileri ve/veya tüccarlar ile üreticiler
ve/veya temsilcileri arasında varılan mutabakata göre belirleneceği
hükmüne uyulmadığı iddiaları ile bu sözleşmelerin geçersiz sayılması
istemiyle Rekabet Kurumuna başvurmuştur. 19/12/2003 tarih 25321
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19/09/2002 tarih ve 02-56/699283 sayılı Rekabet Kurulu kararından, Rekabet Kurumunun söz
konusu sözleşmeyi inceleyerek iptaline gerek olmadığına karar
verdiği görülmektedir.
Anılan sözleşmede üreticiler ve temsilcilerince en çok itiraz
edilen ve tek yanlı olduğuna ilişkin iddialara neden olan hususun,
Satıcının (üreticinin) çeşitli yükümlülükler altına girmesine rağmen
Alıcının herhangi bir yükümlülük üstlenmemesi hakkında olduğu ve
bunun çeşitli üretici temsilcileri tarafından dile getirildiği,
görülmektedir. Üretici ile alıcı arasında gerçekleştirilen bu
sözleşmede, üretici;
¾ Tütün ürettiği tarlada kesinlikle başka bir ürün
üretmeyeceğini,
¾ Üretimin her safhası için her türlü masrafın kendisine ait
olduğunu,
¾ Ürünü, -+ %10 tam mahsul olmak üzere denklemeyi ve
denklemede uygun malzeme kullanmayı,
¾ Ürünü, sözleşmede belirtilen tarlanın dışında üretilmiş
tütünler ile karıştırmamayı, aynı nevi grubuna ait tütünleri el
el ayrı ayrı denklemeyi,
¾ Üretimin her aşamasında
amaç dışı tarımsal ilaç
kullanmamayı,
¾ Alıcının teknik personeli tarafından tütünlerin her aşamada
kontrol edilmesine müsaade etmeyi,
¾ Tütün yetiştirme sorumluluğu, doğal afet ve hava koşulları ile
ilgili tüm riskleri kabul ettiğini,
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¾ Alıcının yazılı izni olmadan söz konusu tütünleri hiçbir
şekilde başkasına satamayacağını, sattığı takdirde sözleşme
miktarının en yüksek nevi fiyatı ile çarpımının %50’si
tutarında ceza ödeyeceğini,
taahhüt etmiştir. Alıcı ise;
¾ Hazırlayacağı program çerçevesinde tütünleri en geç 30
Nisan’a kadar teslim almayı,
¾ Eksperleri tarafından neviyatlandırılan tütünlerin fiyatını
satıcıya yazılı olarak bildirmeyi,
¾ Teslim tarihinden itibaren 10 işgünü içerisinde ödemenin
yapılacağını,
taahhüt etmektedir.
TAPDK’nın 2002 Temmuz ayında faaliyetlerine başlaması
sonrasında Kanunun uygulama yönetmelikleri kapsamında, 04 Aralık
2002 tarih 24956 sayılı Resmi Gazete’de Tütün Üretimi, Üretici
Tütünlerinin Pazarlanması, İç ve Dış Ticareti, Denetimi ve Tütün
Eksperliği İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
yayımlandığı görülmektedir. Bu Yönetmeliğin 9’uncu maddesinde
“Üretici tütünlerinin yazılı sözleşme esasına göre alım satımı, Kurum
tarafından tütün ticareti yetki belgesine sahip alıcıya bedeli
karşılığında verilen Tütün Üretim ve Alım – Satım Sözleşmesine göre
yapılır.” denilmektedir.
Anılan Yönetmelik hükmü doğrultusunda, 23/01/2003 tarih ve
221 sayılı Kurul Kararı ile 2003 ürünü yazılı sözleşme esasına dayalı
tütün üretiminde kullanılacak tip sözleşme belirlenmiş ve 07 Şubat
2003 tarih ve 25017 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tip
sözleşmenin kullanımı ile ilgili Kurul Kararında, bu tip sözleşmenin
2003 ürün yılında sözleşmeli olarak üretilecek tütünler için
kullanılmasının zorunlu olduğu ve sözleşmenin boş kısımlarının
doldurulmasına ilişkin bazı hükümlerin yer aldığı görülmektedir.
Bu sözleşme ile, bir yıl önce kullanılan sözleşme maddelerinden
bazılarında değişiklikler yapılarak;
¾ Doğal afetlerin belgelenmesi ve karşı tarafa bildirilmesi

halinde alıcı ve satıcının birbirlerinden tazminat talebinde
bulunamayacağı,
¾ Alıcının tütünleri satın almaktan satıcının ise teslim etmekten
kaçınamayacağı, böylesi bir durum olduğu takdirde sözleşme
miktarının en yüksek nevi fiyatı ile çarpımının %50’si
tutarında cezai şartın karşı tarafa ödeneceği,
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¾ Nevi tanımlarının alıcı tarafından; nevi fiyatlarının ise alıcı ile

satıcı arasındaki anlaşmaya göre belirleneceği,

¾ Tütünlerin teslim yerlerinin aynı ilçe sınırları içerisinde

olması gerektiği, aksi takdirde satıcının nakliye ücreti talep
edebileceği,
¾ Alıcının, satıcının yazılı onayını almak ve sözleşme
maddelerini değiştirmemek koşulu ile bu sözleşmeyi başka
alıcılara devredebileceği,
¾ Alıcının, teslim tarihinden itibaren 10 işgünü içerisinde ödeme
yapmaması halinde, teslim tarihinden sonrası için faiz ve ceza
ödeyeceği,
¾ Satıcının, yaprak tütün tartı pusulası imzalanıncaya kadar
tütünleri usulüne uygun muhafaza etmesi gerektiği,
¾ Adli mercilere intikal edecek anlaşmazlıklarda tütün
üretiminin yapıldığı yer mahkeme ve icra dairelerinin yetkili
olduğu,
gibi hükümlere yer verildiği saptanmıştır.
2004 ürün yılında kullanılacak tip sözleşme örneği de
09/01/2004 tarih ve 25341 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Kurul Kararı ile yayımlanan ikinci tip sözleşme olma özelliği taşıyan
2004 ürün yılı sözleşmesinde; Alıcının yaptıracağı analizler sonrası
tütünde rezidü bulunması halinde sözleşmenin iptal edilebilmesi için,
en az iki kez analiz yapılmış ve 30 ppm üzerinde karbondisülfür
(CS2) kalıntısı bulunmuş olması şartı getirilerek, bu kapsamda
sözleşme feshi halinde, iptal edilen sözleşmelerin Kuruma ve Tütün
İhracatçıları
Birliğine
bildirilmesinin
zorunlu
tutulduğu
görülmektedir.
2005 ürün yılında kullanılacak tip sözleşmeler için de
15/12/2004 tarih ve 1290 sayılı Kurul kararının alındığı
görülmektedir. 31/12/2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan bu karar uyarınca, tip sözleşmeyi imzalayan üreticilerde
aranan çiftçi belgesinin, Ziraat Odasından, Ziraat Odasının
bulunmadığı yerlerde ise Tarım İl/İlçe Müdürlüğünden alınması şartı
getirilmiştir. Ayrıca üreticinin her zaman iletişim sağlayabilmesini
temin amacı ile tip sözleşmeye alıcı firmanın telefon ve fax
numaralarının yazılmasının zorunlu hale getirildiği görülmektedir. Bir
diğer önemli değişiklik ise üreticinin, alıcı firma eksperlerince
yapılacak ekspertize ve belirlenen fiyata itiraz etmesi halinde, bu
itirazın fiyatın üreticiye bildirimini takip eden üç işgünü içerisinde
yapılmış olma şartı getirilmesidir.
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2006 ürün yılı için kullanılacak sözleşme 08/02/2006 tarih ve
2436 sayılı Kurul Kararı ile belirlendiği ve 22/02/2006 tarih ve 26088
sayılı Resmi Gazete ile kamuoyuna duyurulmuştur. Yayınlanan Kurul
Kararına göre bir önceki yıl kullanılan sözleşmelerde satıcının TC
kimlik numarasının eklenmesi, tütünlerde yapılan kalıntı analizleri
için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü dışında Kurumca uygun görülecek başka laboratuarların
da kullanılabileceği ve tütün fiyatlarına itiraz edildiği durumlarda,
itiraz sonuçlarının taraflara tebliğ edilmesini takip eden on işgünü
içerisinde tütünlerin alımının yapılarak bedelinin satıcıya ödeneceği
şeklinde ilaveler yapıldığı görülmektedir.
2007 ürün yılında kullanılacak tip sözleşmeler için de
29/11/2006 tarih ve 3173 sayılı Kurul kararı alınmış ve bu karar
16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Anılan kararda, sözleşmede belirtilen alanda yazılı miktarın %10’unu
da aşan miktarda tütün üretilmesi halinde tarafların anlaşması halinde
sözleşme koşullarından bu fazlalıkların alınabileceği hükmüne yer
verilmiştir. Ayrıca tip sözleşmede, sözleşmenin fesih nedenleri
arasında bulunan 30 ppm karbondisülfür (CS2) kalıntısına, 1 ppm
endosülfan kalıntısı veya tütünde kullanım ruhsatı olmayan herhangi
bir ilaç kalıntısı saptanması durumunun da eklendiği görülmektedir.
2008 ürün yılında kullanılacak tip sözleşme için de, 05/12/2007
tarih ve 3987 sayılı Kurul kararı ile bazı değişiklikler yapıldığı
görülmektedir. 04/01/2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan bu
kararda sözleşmelerin Mayıs ayı sonuna kadar imzalanması
öngörülmektedir. Kararın ekinde yer alan tip sözleşme örneğinde ise,
üreticilerin çiftçi belgesini farklı kuruluşlardan alabilmesine imkan
tanıyan bir düzenlemeye gidildiği görülmektedir. 2005 ürün yılında
getirilen, Ziraat Odası bulunan yerlerde çiftçi belgesinin Odadan
alınması zorunluluğu, böylece ortadan kaldırılmış olmaktadır. 2007
ürünü tip sözleşmede getirilen “1 ppm endosülfan” ibaresinin de
sözleşme metninden çıkarıldığı görülmektedir. 3 nüsha olarak
düzenlenen ve tarafların dışında bir örneği Kuruma verilen sözleşme
örneklerinin 15 Temmuz olan Kuruma son teslim tarihi, Haziran
ayının 10uncu işgünü sonuna kadar şeklinde değiştirilmiştir.
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
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Sözleşmenin sadece şark tipi tütünler için bağlayıcı nitelik taşıdığı,
diğer tütün çeşitleri için alıcıların kendi hazırladıkları sözleşmeleri
kullandıkları da ayrıca ifade edilmelidir.
Çizelge 3.12’de sözleşmeli üretimde uygulanan en yüksek nevi
fiyatlarına yer verilmiştir. En yüksek nevi fiyatları belirlenirken her
bölgede yaygın kullanılan fiyatlar dikkate alınmış, bir firmanın çok az
sayıda üretici ile imzaladığı sözleşmelerde önerdiği ve diğer
üreticilerin bu fiyatı duyma şansının olmadığı fiyatlar değerlendirme
dışı tutulmuştur. Sözleşme miktarının bölgedeki üretici sayısı
açısından yüzde olarak ifade edilebilen bir değere ulaşması kriter
olarak kullanılmıştır.
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 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 Bölgesinde Tekel’in uyguladığı fiyatlarda diğer bölgelere
göre az da olsa bir üstünlük oluştuğu indeks değerlerinden
anlaşılmaktadır.
Bu artışın altında yatan temel neden Tekel’in sigara
harmanlarında gereksinim duyduğu ve yeterli stoka sahip olmadığı
menşelerin üretimini teşvik etme çabası ile ilgilidir. Daha özel bir
uygulama niteliğinde olduğu için çizelgede yer verilmeyen benzer bir
husus da Trabzon ve Agonya menşeleri için 2005 yılından itibaren
geliştirilen farklı fiyat uygulamasıdır. Tekel’in harmanlarında ihtiyaç
duyması nedeni ile, 2005 ve 2006 yıllarında 7,26 YTL/kg, 2007 ve
2008 ürün yılında ise 7,79YTL/kg AG nevi fiyatı ile Trabzon menşe
tütünler, kamu tarafından üreticiden en yüksek fiyatla satın alınan
tütünler olma özelliği göstermiştir. Agonya menşe tütünler de 2005 ve
2006 yıllarında 6,44 YTL/kg fiyatla bölgedeki diğer tütünlere göre
daha yüksek değere ulaşmıştır. 2007 ve 2008 yılında ise Agonya
menşe fiyatlarının da Trabzon menşe düzeyine yükseltildiği ve AG
nevi fiyatının 7,79 YTL/kg olarak uygulandığı saptanmıştır.
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Çizelge 3.12: Sözleşmeli Üretimde Uygulanan En Yüksek Nevi Fiyatları*
Ürün
Yılı
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Ege
Özel
Kamu
Özel
Kamu
Özel
Kamu
Özel
Kamu
Özel
Kamu
Özel
Kamu
Özel
Kamu

4,40
4,30
4,92
4,80
5,41
5,41
5,76
5,76
6,02
5,76
7,20
6,18
7,85
6,18

İndeks Marmara İndeks K.deniz İndeks Doğu İndeks G.Doğu İndeks
100
100
112
112
123
126
131
134
131
134
164
144
178
144

4,30
4,17
4,80
4,88
5,50
5,47
6,80
5,83
6,00
5,82
7,05
6,24
7,70
6,24

100
100
112
117
128
131
158
140
140
140
164
150
179
150

4,45
4,37
4,97
4,88
5,47
5,47
5,83
5,83
5,83
5,82
7,30
6,24
8,00
6,24

* 2002 ve 2003 ürün yıllarına ilişkin fiyatlar YTL ye uyarlanmıştır.
Kaynak: TAPDK kayıtları

100
100
112
112
123
125
131
133
131
133
164
143
180
143

3,69
4,12
4,63
6,00
4,93
6,00
4,94
6,30
5,30
5,25
5,30

100
112
125
100
134
100
134
105
144
88
144

3,49
3,89
4,36
6,00
4,64
6,00
4,65
6,30
4,99
5,25
4,99

100
111
125
100
133
100
133
105
143
88
143
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Özel sektör fiyatları incelendiğinde 2005 ürününde Marmara
Bölgesinde bir sıçrama olduğu, bunun yanısıra Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgelerinde özel sektörce sözleşmeli üretimin başlatıldığı ve
Ege ile Karadeniz Bölgelerinde uygulanan fiyatların üzerine çıkıldığı
görülmektedir. Bu durumun yeni üretime başlayan bir sigara fabrikasının,
kendi harman ihtiyacı olarak öngördüğü tütünleri piyasadan tedarik
amacına yönelik faaliyetleri sonucu ortaya çıktığı saptanmıştır.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, özel sektörün 2005 ve
sonrası yıllarda sözleşme imzalayarak tütün ürettirmesi nedeni ile indeks
değeri özel sektör için bu bölgelerde 2005 yılında başlatılmıştır. Bir
firmanın çok az sayıda üretici ile 2003 ürün yılında sözleşme imzaladığı
saptanmış ancak, bunun gerek sözleşmeli üretici sayısı gerekse uygulanan
fiyatlar açısından ölçü olarak kabul edilemeyeceği değerlendirilerek
çizelgede yer verilmemiştir 1.
Diğer yandan, Tekel ve özel sektör tarafından sözleşmeli üretimde
uygulanan en yüksek nevi fiyatları arasındaki farkın yıllar itibari ile
değişiklik gösterdiği de Çizelge 3.12’de görülmektedir. Ege Bölgesi baz
alınarak bir değerlendirme yapılması halinde başlangıçta 10 yenikuruş
(yüzbin TL) düzeyindeki farkın izleyen yıllarda tamamen ortadan kalktığı
ancak, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında özel sektör fiyatlarında yaşanan artış
ile arada önemli bir farkın oluştuğu görülmektedir. Tekel 2007 ürününde
fiyatları bir önceki yıl enflasyonu kadar artırırken, 2008 ürünü için fiyat
artışına gitmemiştir. Buna karşılık özel sektörün 2007’de daha fazla
oranda fiyat artışı yapması, 2008 ürününde de yeni bir artışın
gerçekleşmesi, aradaki fiyat farkının açılmasına neden olmuştur.
Tekel fiyatlarında bazı yıllar artış olmamasına karşın özel sektör
fiyatlarında yıllara göre oranları değişmekle birlikte her yıl artış olduğu
görülmektedir. Sonuçta 2002 ürün yılından itibaren 7 ürün yılında özel
sektör sözleşmelerinde Ege, Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde yaşanan
fiyat artışının %80’e ulaştığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde
ise özel sektörün ilk sözleşme yılı olan 2005 fiyatlarının altındaki fiyatlarla
2008 sözleşmelerinin imzalandığı görülmektedir. Aynı dönemde kamudaki
fiyat artışı Marmara Bölgesinde %50, Ege ve Doğu Anadolu Bölgelerinde
%43, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ise %43 olarak
gerçekleşmiştir.
1

2003 ürün yılında bir firma, Diyarabakır’ın Silvan ilçesinde 18 üretici ile sözleşmeli
olarak tütün ürettirmiştir. Bu sözleşmelerde uygulanan en yüksek nevi fiyatının 3,35 YTL
(3.351.300 TL) olduğu saptanmıştır. Anılan firma izleyen yıllarda bölgeden tütün alımı
yapmamıştır.
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Esas itibari ile Tekel’in 2008 ürünü tütün piyasasında alıcı olarak
sözleşme imzalaması bazı yetkililerce anlamsız bulunmakta ve siyasal
populizmle
ilişkilendirilmektedir.
Tekel
sigara
fabrikalarının
özelleştirilerek devredildiği ortamda, Tekel’in tütün alımlarına devam
etmesi kaynak israfı olarak görülmekte ve bu şekilde satın alınacak
tütünlerin maliyetinin çok altında fiyatlarla yabancı alıcılara satılmak
zorunda kalacağı, bunun sonucunda da yurt dışında yerleşik çok uluslu bir
kaç sigara karteline kaynak transferi gerçekleşeceği iddia edilmektedir.
Tekel’in satın alacağı bu tütünler için depolama, bakım ve işleme gibi
maliyetlere de katlanmak zorunda kalacağı düşünüldüğünde, sosyal
politika olarak gündeme getirildiği düşünülen uygulamanın başka
şekillerde (örneğin, Tekel’le sözleşme imzalama hakkına sahip üreticilere
üretimden bağımsız olarak telafi edici ödemede bulunulması gibi)
gerçekleştirilmesinin, makro ekonomi açısından daha yararlı olabileceği
değerlendirilmektedir.
Üretici ile alıcı arasındaki anlaşmazlıkların çözümü konusu,
sözleşmeli üretimle birlikte geçmişe göre daha büyük önem kazanmıştır.
1177 sayılı yasada üretici ile alıcı arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için
ayrıntılı, özellikle üreticinin tahkim isteğine ilişkin oldukça detaylı
düzenlemelere yer verilmiştir. Burada üretici, alıcı ve mahkeme tarafından
birer hakem atanmakta ve hakem heyeti 5 gün içerisinde kararını vererek
sonucu açıklamaktadır. Hakem kararına Yargıtay’a yapılacak itirazın 8
günle ve Yargıtay’ın karar açıklamasının 1 ay’la sınırlandırıldığı bu
sistemde alıcı ve satıcı arasındaki anlaşmazlık en geç 2 ay gibi kısa bir
sürede nihai olarak çözülmekte ve ilam niteliği kazanmaktadır. Bu
yaklaşımdan anlaşılacağı üzere 1177 sayılı Kanun üretici ile alıcı arasında
çıkabilecek anlaşmazlıkların ivedilikle çözümlenmesine büyük önem
vermiştir.
Buna karşın 4733 sayılı yasada anlaşmazlıkların çözümü için hiçbir
hüküm bulunmadığı, boşluğun yönetmelikle çözülmeye çalışıldığı
görülmektedir. Alıcı ile satıcı arasında doğacak anlaşmazlıkların
giderilmesi için Kurumun yetkilendireceği bir tütün eksperinin tarafları
uzlaştıracağı hükmü Yönetmelikte yer almakla birlikte, anlaşmazlığın
uzlaşmazlığa dönüşerek adli mercilere intikali halinde yıllarca sürecek bir
dava niteliğini alabileceği ve birey olarak bir tütün üreticisinin bu
bekleyişe dayanamayacağı düşünüldüğünde, bu hususun 4733 sayılı
Kanunun önemli eksiklerinden biri olduğu, söylenebilir.
Çizelge 3.13’de sözleşmeli üretim yaparken alıcı ile fiyat
anlaşmazlığına düşerek yazılı olarak itirazda bulunan ve TAPDK
uzmanlarının arabuluculuğuna başvuran üretici sayıları görülmektedir.
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Yeni yasanın ilk altı yıllık uygulama döneminde fiyatına itiraz eden
üreticilerin büyük bir çoğunluğunun Tekel’le sözleşme imzalayan
üreticilerden oluştuğu, 3509 üreticiden sadece 106 tanesinin özel sektörle
sözleşme imzalamış üreticiler olduğu çizelgeden anlaşılmaktadır. Özel
sektöre gelen itirazların tamamının Ege Bölgesinden olması ve 106
itirazdan 83’ünün 2004 ve 2005 yılları ürününde gerçekleşmiş olması
dikkati çeken bir diğer husus olmaktadır. Buna karşılık Tekel aleyhine
yapılan itiraz başvurularının ağırlıklı olarak Güneydoğu ve Doğu Anadolu
Bölgelerinden yapıldığı, Ege Bölgesinin ise üçüncü sırada yer aldığı
görülmektedir. Sadece iki üreticinin itiraz başvurusu görülen Marmara
Bölgesi ise en az itirazın yaşandığı bölge olarak görülmektedir. Şüphesiz
bu başvuru sayılarında üretimdeki ağırlıkların da etkisi olduğunu kabul
etmek gerekmektedir.
Bununla birlikte miktar kıyaslaması yapıldığında, Doğu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde diğer bölgelere göre üretim ağırlığını
aşan ölçüde itiraz gerçekleştiği görülmektedir. Bu durumun nedenleri
arasında ise, bu bölgelerde uzun yıllardır Tekel tütün alımlarında yaşanan
alışkanlıkların etkili olduğu düşünülmektedir.
Diğer yandan Tekel’e karşı 470, özel sektöre karşı 31 olmak üzere
toplamda 501 üreticinin, fiyat itirazına ilişkin süreç tamamlanmadan
talebinden vazgeçtiği, tütünleri TAPDK uzmanlarınca yeniden ekspertize
tabi tutulan diğer üreticilerden 854’ünün fiyatının arttığı, bunlardan 25’i
özel sektörle sözleşme imzalamış iken 829’unun Tekel’le sözleşme
imzaladığı çizelgeden anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Ege Bölgesinde
özel sektör firmaları ile sözleşme imzalamış üreticilerden 2006 ürün
yılında 3’ünün, 2007 ürün yılında ise 15’inin itirazından vazgeçmek
karşılığında ilgili firmadan ek fiyat artışı aldığı saptanmıştır.
Bu rakamlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde sözleşmeli
üretimde yapılan fiyat itirazlarının çok fazla olmadığı söylenebilir.
Üreticilerin sözleşmeli üretim hakkındaki değerlendirme ve
yaklaşımlarına, araştırmaya ilişkin anket bulgularının ele alındığı
dördüncü bölümde geniş olarak yer verilmiştir.
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Çizelge 3.13: Sözleşmeli Üretim Döneminde Fiyatına İtiraz Eden Üretici Sayısı
Ürün
Yılı

Bölge

Ege
Marmara
2002 Karadeniz
Doğu
G.Doğu
Toplam
Ege
Marmara
2003 Karadeniz
Doğu
G.Doğu
Toplam
Ege
Marmara
2004 Karadeniz
Doğu
G.Doğu
Toplam
Ege
Marmara
2005 Karadeniz
Doğu
G.Doğu
Toplam
Ege
Marmara
2006 Karadeniz
Doğu
G.Doğu
Toplam
Ege
Marmara
2007 Karadeniz
Doğu
G.Doğu
Toplam
Ege
Marmara
6
Yıllık Karadeniz
Doğu
Genel
G.doğu
Toplam

İtiraz
Eden
58
0
29
19
249
355
64
0
8
242
1.560
1.874
5
0
3
43
188
239
0
0
2
116
244
362
85
2
0
126
169
382
0
0
9
83
99
191
212
2
51
629
2.509
3.403

Kaynak: TAPDK kayıtları.

TEKEL

ÖZEL SEKTÖR

İtirazı

İtirazı

Geri
Alan
0
0
0
0
0
0
2
0
2
18
365
387
1
0
3
4
30
38
0
0
0
0
13
13
5
1
0
4
18
28
0
0
0
4
0
4
8
1
5
30
426
470

Fiyatı

İtiraz

Artan

Eden

10
0
19
7
167
203
41
0
5
39
286
371
4
0
0
13
47
64
0
0
1
25
68
94
15
1
0
19
37
72
0
0
5
20
0
25
70
1
30
123
605
829

2
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
1
30
0
0
0
0
30
53
0
0
0
0
53
4
0
0
0
0
4
16
0
0
0
0
16
106
0
0
0
0
106

Geri
Alan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
4
16
0
0
0
0
16
31
0
0
0
0
31

TOPLAM

Fiyatı

İtiraz

Artan

Eden

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
12
0
0
0
0
12
12
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
25

60
0
29
19
249
357
65
0
8
242
1.560
1.875
35
0
3
43
188
269
53
0
2
116
244
415
89
2
0
126
169
386
16
0
9
83
99
207
318
2
51
629
2.509
3.509

İtirazı
Geri
Alan
0
0
0
0
0
0
2
0
2
18
365
387
12
0
3
4
30
49
0
0
0
0
13
13
9
1
0
4
18
32
16
0
0
4
0
20
39
1
5
30
426
501

Fiyatı
Artan
10
0
19
7
167
203
42
0
5
39
286
372
16
0
0
13
47
76
12
0
1
25
68
106
15
1
0
19
37
72
0
0
5
20
0
25
95
1
30
123
605
854

88
3.7.2.2.Açık artırma ile satış
2002 ürün yılı, 1177 sayılı Kanunun iptalinden sonraki ilk ürün yılı
olması sebebi ile tütün sektörü, özellikle tütün üreticileri açısından sıra dışı
bir yıl olmuştur, denilebilir. Destekleme alımı kapsamında ürettiği
tütünlerin son yaprağına kadar devlet tarafından satın alınmasına alışkın
binlerce üreticinin, sözleşmesiz veya sözleşmede yazılı miktardan fazla
olarak ürettiği tütünlerini satabilmek için aylarca beklediği ve en sonunda
30/07/2003 tarih ve 25184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4955 sayılı
Kanunla verilen görev gereği, Tekel’in söz konusu tütünleri, sözleşmeli
olarak üretilmiş eşdeğer kalite fiyatının yaklaşık %25’i kadar bir bedelle
satın aldığı görülmektedir.
17 Mart 2003 tarih ve 25051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Üretici Tütünlerinin Kataloğa Dayalı Açık Artırma Yöntemi ile Satışı
Hakkında Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme
Kurulu Kararında, 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 Nisan (2003) ayında başlanacağı ve tütün satış merkezlerinin
kurulması için gerekli şartların oluşmaması nedeniyle Kataloğa Dayalı
Açık Artırmalı Satış Yönteminin belirlenen esaslar dahilinde uygulanacağı
hükümlerine yer verilmiştir. Bu kararda;
¾ Üretim merkezlerinde sözleşmeye bağlanmaksızın tütün üreten ve

¾
¾
¾
¾

artırmalı satışlarda tütünlerini pazarlamak isteyen üreticilerin
31/03/2003 tarihine kadar bulundukları il veya ilçedeki TEKEL
Yaprak Tütün İşletme Müdürlüklerine
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 Birliğine başvurarak Kurum
tarafından Birliğe gönderilecek Katalog örneğini alacakları,
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¾ 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,
¾ Üretici ve alıcının artırmalı satışı takiben aynı işgünü içerisinde
tescil
defterini
imzalamaları
suretiyle
satış
işleminin
tamamlanacağı,
¾ Alıcının, artırmalı satışlarda adına tescil edilecek tütünleri, tescil
tarihini izleyen onbeş işgünü içerisinde tesellüm ederek bedelini
üreticiye ödeyeceği,
¾ Alıcının adına tescili yapılan tütünleri zamanında tesellüm
etmemesi veya ürün bedelini ödememesi halinde tütün sahibine
cezai şart ödeyeceği,
gibi hususlar belirtilmiştir.
Anılan Kurul kararında belirtilen hükümlere uygun olarak TAPDK
tarafından üretici bildirimleri toplanmış ve bu bildirimlere dayanarak
sözleşme dışı tütünlerin kalite tespitleri yapılmıştır. 06/05/2003 tarih ve
353 sayılı Kurul Kararı ile tütün üretim bölgeleri itibariyle belirlenen açık
artırma başlangıç fiyatlarının 08 Mayıs 2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlandığı, bu fiyatlar ve daha önce yapılan kalite tespitlerine
göre her üreticinin açık artırma başlangıç fiyatının yer aldığı katalogların
hazırlandığı ve bu katalogların Tütün İhracatçıları Birliği aracılığıyla
Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişilere ulaştırıldığı ve
onlardan gelecek talebin beklendiği, TAPDK yazışmalarından
anlaşılmaktadır. Ege Bölgesindeki sözleşme dışı tütünler için yapılacak
açık artırmalara katılmak üzere Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi üç
firmanın TAPDK’ya başvurduğu ve bu başvuruları takiben açık artırma
programı hazırlanarak ilgili firmalara iletildiği ancak, planlanan açık
artırma günü geldiğinde üç firmanın da açık artırmalara katılmadığı,
TAPDK tarafından belirlenen Geçici Satış Merkezlerinde düzenlenen
tutanaklardan anlaşılmaktadır.
İzleyen dönemde bir firmanın Kuruma yeniden başvurarak bazı
üretim merkezlerinde bulunan sözleşme dışı tütünlerden bir kısmını satın
almak istediğini beyan etmesi üzerine, Kurumun 08/07/2003 tarihinde Ege
Bölgesinde bulunan sözleşme dışı tütünleri ikinci kez açık artırmaya
çıkardığı, diğer firmalara da yeniden çağrı yapılmasına rağmen talepte
bulunan firmanın dışında katılım olmadığı ve bu firmanın 19 Geçici Satış
Merkezinde 1993 üreticiye ait 1.003 ton tütünü, hiç artırım yapmaksızın
açık artırma başlangıç fiyatından satın aldığı, Kurum kayıtlarından
anlaşılmaktadır.

90
Ege Bölgesi dışında kalan diğer bölgelerdeki sözleşme dışı tütünler
için de firmaların alıcı olmadıkları ve onbinlerce üreticinin tütününü
satamadığı, bunun sonucunda bu üreticilerin gerçekleştirdikleri lobi
faaliyetleri sonucu Temmuz ayında 4955 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği,
üretici ve sektör temsilcileri tarafından ifade edilmektedir. Anılan Kanun
gereği, Tekel’in 22.204 üreticiye ait 6.663 ton tütünü, Kurum tarafından
belirlenen açık artırma başlangıç fiyatlarının %50 eksiği ile satın aldığı,
Tekel ve Kurum kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmaktadır. Ancak,
belirlenen fiyat, aynı kalitedeki sözleşmeli üretim yapan ekici tütününe
uygulanan fiyatın hayli altında kalmıştır. Ziraat Odaları Birliğince yapılan
bir çalışmaya göre açık artırmada satış amacıyla tütün üretenler eşdeğer
kalitede tütün üreten diğer üreticilere göre %68 gelir kaybına
uğramışlardır (TZOB, 2004).
Sonuç olarak 2002 ürününde, 24.197 üreticiye ait 7.667 ton
sözleşme dışı üretilmiş tütün Tekel ve bir özel firma tarafından satın
alınmıştır. Ancak üreticilerin önemli bir bölümünün, açık artırma
başlangıç fiyatlarının %50 eksiği şeklinde belirlenen fiyatı çok düşük
bularak tütünlerini bu fiyattan satmadıkları saptanmıştır. 2003 ürünü tütün
rekoltesinin beklenenin çok altında gerçekleşmesi nedeniyle, 2002 ürünü
bu tütünlerin, 2003 yılı tütün kırım ve kurutma işlerinin sona ermesi ile
birlikte firmalar tarafından el altından toplanarak satın alındığı sektörde
bulunanlar ve TAPDK uzmanlarınca kabul edilmektedir. Ağustos ayında
Tekel’e yaklaşık 1 milyon TL fiyatla satılan tütünlerin benzerlerinin,
rekoltedeki aşırı düşüş nedeni ile Ekim-Kasım aylarında 3-4 milyon TL
arası fiyatlarla satıldığı, firmaların 2003 ürünü alım kampanyası sırasında
bu tütünleri de alım paftalarına dahil ederek kayıtlı hale getirdikleri, ifade
edilmektedir.
Bütün bu gelişmelere bakarak açık artırma ile satış sisteminin, ilk
uygulama yılında büyük bir hayal kırıklığı yarattığı söylenebilir. TAPDK
yetkilileri ile yapılan görüşmelerden, izleyen yıllarda da durumun pek
farklı olmadığı anlaşılmaktadır. 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 3.14’de yer verilmiştir. Buna göre 6 ürün yılı
toplam olarak değerlendirildiğinde açık artırma ile tütünlerini pazarlamak
üzere TAPDK’ya başvuran 101 bin üreticiden ancak 11 bininin
tütünlerinin satışının gerçekleştirilebildiği, diğer üreticilere ait tütünlerin
ise satılamadığı anlaşılmaktadır. TAPDK yetkilileri, uygulamanın ilk
yılında özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde başvuran
üretici sayısı ve pazarlanacak tütün miktarının oldukça abartılı olarak
beyan edildiğini ifade etmektedirler. Ancak, çizelgedeki rakamlar
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incelendiğinde bu durumun sistemin işlemediği gerçeğini değiştirecek
nitelikte olmadığı görülmektedir.
Çizelgede, ilk uygulama yılı ve 2005 ürün yılı dışında Ege, Marmara
ve Karadeniz Bölgelerinde başvuran üretici sayısının çok az sayıda veya
hiç olmaması dikkati çeken bir diğer husus olmaktadır. Sektörde yer alan
uzmanlar, 2002 yılında üreticilerin yaşadığı büyük sıkıntılardan sonra bir
daha sözleşmesiz olarak tütün üretmediklerini, bu şekilde üretim yapan az
sayıda üreticinin ise tütünlerini diğer üreticiler üzerinden pazarladıkları
veya karaborsa olarak sattıklarını ifade etmektedir. 2005 yılındaki
durumun ise özellikle Ege Bölgesinde rekoltenin beklenenin çok üzerinde
gerçekleşmesinden kaynaklandığı ifade edilmektedir.
Hava şartları nedeniyle üretimin öngörülen miktarı çok aşması
üzerine firmalar, üreticilerle imzaladıkları sözleşme hükümleri gereği
sözleşmede yazan miktarın %10 fazlasına kadar olan tütünleri satın alma
yoluna giderek, planladıkları miktarda tütünü piyasadan satın almışlardır.
Önceki yıllarda üretici bazında daha toleranslı yaklaşım gösteren
firmaların rekolte fazlası nedeniyle katı davranması sonucu, çok sayıda
üreticiye ait tütünün bir kısmı satılamamış ve üretici elinde kalmıştır 1.
Üretici elinde kalan bu tütünler 2006 rekoltesinin düşük olduğunun
anlaşılması ile 2003 ürününde olduğu gibi kırım ve kurutmayı takiben
Ekim-Kasım aylarında firmalarca satın alınmış, bilahare yeni ürün alım
paftalarına eklenerek kayıtlı hale getirilmiştir.
2003 ürününde yaşanan gelişmelerin benzerinin 2005 ürününde
yeniden yaşanması, çok sayıda üreticiyi tütünden uzaklaştıran bir gelişme
olmuştur. Nitekim izleyen yıl üretici sayısı Ege ve Karadeniz Bölgelerinde
%20, Marmara Bölgesinde ise %27 oranında azalmıştır. Diğer bölgelerde
ana alıcının Tekel olması nedeni ile üretici sayısındaki azalma çok daha
düşük olmuş ve Türkiye genelinde %13 düzeyinde kalmıştır. Üretici
sayısı, üretim alanı ve üretim miktarı verilerine Çizelge 3.1’de uzun yıllar
olarak yer verildiği için burada tekrarlanmamıştır.
2006 ve 2007 ürün yıllarında rekoltenin hedeflenenin oldukça
altında gerçekleşmesi nedeni ile özellikle 2006 ürününde Ege, Karadeniz
ve Marmara Bölgelerinde, 2007 ürününde tüm bölgelerde açık artırmada
satılacak tütün bulunmamaktadır. Bu dönemde rekoltenin az olması
1

2005 ürün yılında sadece bir firma üreticilerin ürettiği tütünlerin tamamını satın almıştır.
Kullanılan sözleşmelerde “+- %10 fazlasına kadar” hükmü bulunduğu için Tekel ve
diğer firmalar alımlarını %10 fazla ile sınırlamışlardır.
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firmaların adeta birbirinden tütün kaçırarak piyasadan tütün satın almasına
neden olmuştur. 2007 ürünü olarak Tekel ile sözleşme altında üretilen Ege
Bölgesi tütünlerinin hemen tamamına yakını, Tekel’in de yeşil ışık
yakması ile, tütünler henüz balyalama aşamasında iken çok kısa sürede
özel sektör firmalarınca satın alınmıştır. Tekel, imzaladığı sözleşmenin
%1’i civarında tütünü ancak alabilmiştir. Firmalarca önerilen fiyatın
Tekel’in sözleşme fiyatlarından yukarıda olması bu sonucu ortaya
çıkarmıştır. Sonuç olarak piyasada tütünlerin kapışılarak el değiştirdiği bir
ürün yılının yaşandığı, ifade edilebilir. 2006 ürün yılında da Tekel ile
sözleşmesi bulunan bazı üretici tütünlerinin özel sektör firmalarınca satın
alındığı ancak bunun 2007 ürünü ile karşılaştırılamayacak boyutta olduğu
sektördeki yetkililer tarafından ifade edilmektedir.
Çizelgede dikkati çeken 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 satış başvurusunda bulunduğu
görülmektedir. Ege Bölgesinde 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 8.373
üreticiden (sırasıyla 4.361 ve 4.012) hiçbiri tütününü satma şansı
bulamamıştır. Bu durum da sistemin yeterince işlemediğini kanıtlar
niteliktedir.
Doğu Anadolu Bölgesi’de hemen her yıl önemli sayıda üreticinin
açık artırmada tütün satış başvurusunda bulunduğu bir bölge olarak
görülmektedir. 2003 ürün yılında 3.097 üretici ile başvuruların en yüksek
düzeyine ulaştığı, 2004 ürün yılının ise 8 üretici ile en az başvurunun
gerçekleştiği yıl olduğu görülmektedir. Bu bölgede başvuruda bulunan
üreticilerden 2003 ürün yılında %28’i, 2005 ürün yılında %80’i, 2006 ürün
yılında ise %37’sinin tütünlerini satış şansı bulduğu, 2002 ve 2004
ürünlerinde ise hiç satış olmadığı görülmektedir. Çizelgedeki başvuru ve
alım-satım rakamları değerlendirildiğinde açık artırmalı satış sisteminin en
fazla işlerlik kazandığı bölgenin Doğu Anadolu Bölgesi olduğu
söylenebilir. Ancak burada da çok sayıda üreticinin tütününü satamadığı
çizelgede görülmektedir.
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Çizelge 3.14: 2002 Yılı Sonrası Açık Artırma Yöntemi İle Alım Satım Durumu

37.975
22.577
1.350
2.001
4.361
68.264
3
1
3.097
5.200
8.301
8
9.042
9.050
5.775
113
547
3.456
9.891
4
1.576
4.012
5.592
-

1.993
0
0
0
0
1.993
0
0
882
1.038
1.920
0
6.396
6.396
0
0
435
30
465
0
586
0
586
-

35.982 9.584,7
22.577 3.311,1
1.350
165,7
2.001
688,5
4.361 1.544,9
66.271 15.294,8
3
0,4
1
0,1
2.215
823,0
4.162 1.135,3
6.381 1.958,8
8
4,8
2.646 3.847,0
2.654 3.851,8
5.775 1.688,0
113
28,4
112
375,4
3.426 1.576,8
9.426 3.668,7
4
0,6
990
840,9
4.012 1.343,3
5.006 2.184,8
-

1.003,5 8.581,2
0,0 3.311,1
0,0
165,7
0,0
688,5
0,0 1.544,9
1.003,5 14.291,3
0,0
0,4
0,0
0,1
207,5
615,4
192,9
942,4
400,4 1.558,4
0,0
4,8
1.869,1 1.977,9
1.869,1 1.982,7
0,0 1.688,0
0,0
28,4
172,8
202,6
10,0 1.566,9
182,8 3.485,9
0,0
0,6
297,7
543,2
0,0 1.343,3
297,7 1.887,2
-

Kalan
Tütünlerin
Üretime
Oranı (% )*
8,24
13,66
7,17
15,45
8,61
8,96
0,00
0,01
12,78
4,81
1,39
0,09
9,12
1,48
2,02
0,16
3,23
7,74
2,58
0,00
10,71
7,23
1,92
-

101.098

11.360

89.738 26.958,9

3.753,4 23.205,5

3,63

ÜRETİCİ SAYISI
Ürün
Yılı

BÖLGE

Ege
Karadeniz
Marmara
2002
Doğu
G.Doğu
Toplam
Ege
Marmara
2003 Doğu
G.Doğu
Toplam
Doğu
2004 G.Doğu
Toplam
Ege
Karadeniz
2005 Doğu
G.Doğu
Toplam
Ege
Doğu
2006
G.Doğu
Toplam
2007 Toplam
GENEL
TOPLAM

Başvuran

Satan

MİKTAR (TON)

Kalan

Bildirim

Satılan

Kalan

* Her yıla ait toplam satırında oranların bulunması işlemi ilgili yıla ait tüm ülke üretimi
dikkate alınarak hesaplanmıştır. Örneğin, 2004 yılında 2 bölgede kalan tütün bulunmasına
karşın, kalan tütünlerin oranı tüm ülke tütün üretimine bölünerek bulunmuştur.
Kaynak: TAPDK Kayıtlarından türetilmiştir.

Çizelge 3.14’ün son sütununda satılamayarak üretici elinde kalan
tütünlerin toplam üretimdeki paylarına yer verilmiştir. Satılamayan
tütünlerin miktar açısından olduğu gibi oransal açıdan da en fazla 2002
yılında olduğu görülmektedir. Bölgelere göre oranların %7-15 arasında

94
değiştiği, kalan tütün miktarında en yüksek değere Ege Bölgesi sahip
olmasına karşın %15,45 oranı ile Doğu Anadolu Bölgesi oransal dağılımda
birinci sırada görülmektedir. Benzer şekilde 2003 ve 2006 yıllarında da
Doğu anadolu Bölgesi üretici elinde kalan tütünlerin oranı açısından ilk
sıradadır. Kalan tütünlerin üretimdeki payı yıllar itibari ile bir bütün olarak
değerlendirildiğinde 2003, 2004 ve 2006 yıllarında bu oranın %2’nin
altında kaldığı, tüm yıllar ortalamasının ise %3,63 olduğu çizelgeden
anlaşılmaktadır.
Tütün satışları içerisinde açık artırmalı satış yöntemi ile pazarlanan
tütünlerin payını toplam tütün satışları ile karşılaştırmalı olarak gösteren
ayrı bir çizelge hazırlanması yararlı görülmüştür. Bu amaçla oluşturulan
Çizelge 3.15’de görüldüğü üzere açık artırmalı satış yöntemi ile
pazarlanan tütünlerin miktarı yalnızca 2004 ürün yılında %1,4 düzeyine
ulaşmış, diğer yıllarda ise %1’in altında kalmıştır. Üretici sayısı açısından
yaklaşılması halinde de aynı durumun değişmediği, sadece 2004 yılında,
tütün üretenlerin %2,26’sının açık artırma ile satış yaptığı anlaşılmaktadır.
Bu görünüm de mevcut açık artırma sisteminin yeterince işlemediğini
kanıtlar niteliktedir.
Çizelge 3.15: Pazarlanan Üretici Tütünlerinde Açık Artırmalı Satışların Payı
Üretici Sayısı
Satılan Tütün Miktarı (Ton)
Ürün Yılı
Açık
Oranı
Açık
Oranı
Toplam
Toplam
Artırma
(%)
Artırma
(%)
2002
405.882
1.993
0,49
159.521
1.003
0,63
2003
318.504
1.920
0,60
112.158
400
0,36
2004
282.874
6.396
2,26
133.913
1.869
1,40
2005
252.312
465
0,18
135.247
183
0,14
2006
215.307
586
0,27
98.137
298
0,30
2007
179.633
0
0,00
74.559
0
0,00
Kaynak: TAPDK Kayıtları

4733 sayılı Kanunun birinci maddesinde açık artırma başlangıç fiyatı
“Her kalite grad-randıman tütün için son beş yılda Kurulca seçilecek üç
yılın ihraç fiyat ortalamasının yüzde elli eksiği” olarak tanımlanmış ve
aynı Kanunun dokuzuncu maddesinde de “Dünyada ve Türkiye'deki
gelişmeler dikkate alınarak açık artırma başlangıç fiyatını tespitte
kullanılan oranın yüzde elliye kadar artırılması” hükmüne yer verilmiştir.
Bu kapsamda TAPDK tarafından belirlenerek Resmi Gazete’de
yayımlanan açık artırma başlangıç fiyatları Çizelge 3.16’da görülmektedir.
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Bu fiyatlar Kurul kararı ile Kanunda açıklanan yönteme uygun olarak her
yıl yeniden belirlenmekte ve Mayıs-Haziran aylarında Resmi Gazete’de
yayımlanmaktadır 1.
Söz konusu fiyatlar bir önceki ürün yılında üretilmiş tütünlerin açık
artırma ile satılması için geçerli olmaktadır. Buna göre en yüksek
fiyatların Marmara ve Karadeniz, en düşük fiyatların ise Güneydoğu
Anadolu Bölgesinde olduğu görülmektedir. 2008 yılında yayınlanan
fiyatların 2007 yılı fiyatlarından düşük olması dikkati çeken bir diğer
husustur.
Uygulamanın ilk altı yıllık sonuçlarına göre fiyatların artış oranının
tüm bölgelerde aynı tutulduğu, sadece neviler arası dağılımda bazı farklar
ortaya çıktığı görülmektedir. Altı yılın sonunda başlangıç yılına göre en
yüksek artış %58 oranı ile DKP nevinde olurken, ikinci en yüksek artışa
sahip AG nevi tütünlerde %26 oranında, KP nevi tütünlerde de %14
oranında fiyat artışı yaşanmıştır. En düşük artış ise %9 oranı ile BG nevi
tütünlerde gerçekleşmiştir. Neviler arasındaki artış oranlarının bu kadar
farklı olması, 4733 sayılı Kanunda tanımlanmış açık artırma başlangıç
fiyatının yeniden yorumlanması ve fiyat hesaplama yönteminin gözden
geçirilmesi veya mutlaka ihtiyaç duyuluyorsa tanımın değiştirilmesi
gereğini ortaya çıkarmaktadır.
TAPDK tarafından ilan edilen bu fiyatların, aynı yıl ürünü için
sözleşmeli üretimde uygulanan birim fiyatlara göre oldukça düşük olarak
belirlendiği görülmektedir. Üreticilerce başfiyat olarak kabul edilen en
yüksek nevi fiyatlarının karşılaştırılması halinde, bölgelere göre
değişmekle birlikte duyurulan açık artırma başlangıç fiyatlarının,
sözleşmeli üretimde uygulanan fiyatlarla arasındaki farkın %100’ü aştığı
anlaşılmaktadır (Bkz. Çizelge 3.12 ve 3.16).
Her iki çizelgedeki fiyatlar birlikte değerlendirildiğinde açık artırma
başlangıç fiyatlarındaki artış oranının sözleşmeli üretimde uygulanan
fiyatlardaki artış oranının gerisinde kaldığı görülmektedir. İncelenen
dönem içerisinde sözleşmelerdeki fiyat artışı %64 düzeyine kadar
yükselmiş olmasına karşın 2, açık artırmadaki fiyat artışı %26 düzeyinde
kalmıştır.
1

2008 yılında açık artırma başlangıç fiyatları Ağustos ayında yayımlanmıştır.
2008 ürünü tütünlerde açık artırmalı satış başlangıç fiyatları 2009 yılı ortalarında Resmi
Gazete’de yayımlanacağı için, sözleşmeli üretimdeki 2008 yılı fiyat artışı dikkate
alınmamıştır. Karşılaştırma yaparken Çizelge 3.12’deki 2007 ürün yılı fiyatlarına ilişkin
satırla Çizelge 3.16’daki 2008 yılı fiyat satırı karşılaştırılmalıdır.
2
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Çizelge 3.16: TAPDK Tarafından Resmi Gazete’de Duyurulan Açık Artırma Başlangıç Fiyatları (YTL / Kg)
Yılı*

AG
2,75
3,11
3,36
3,61
3,71

Ege
BG
KP
2,46 1,36
2,57 1,50
2,80 1,51
2,93 1,52
2,94 1,54

DKP
0,91
1,00
1,06
1,16
1,27

Marmara / Karadeniz
AG BG
KP DKP
2,81 2,51 1,39 0,93
3,18 2,62 1,53 1,03
3,43 2,86 1,54 1,08
3,68 2,99 1,56 1,19
3,79 3,00 1,58 1,30

AG
2,50
2,83
3,06
3,28
3,37

Doğu Anadolu
BG
KP DKP
2,23 1,23 0,83
2,33 1,36 0,91
2,54 1,37 0,96
2,66 1,38 1,06
2,67 1,40 1,16

Güneydoğu Anadolu
AG BG
KP DKP
2,39 2,13 1,18 0,79
2,67 2,20 1,28 0,86
2,92 2,43 1,31 0,92
3,13 2,54 1,32 1,01
3,22 2,55 1,34 1,10

2003
2004
2005
2006
2007
2008
3,48 2,69 1,55 1,44 3,55 2,75 1,58 1,47 3,16 2,45 1,40 1,31 3,01 2,34 1,34 1,25
2003-2008
değişim (%)
26,5 9,3
14,0 58,2 26,3 9,6
13,7 58,1 26,4 9,9
13,8 57,8 25,9 9,9
13,6 58,2
* 2003 ve 2004 yıllarında Resmi Gazete’de yayınlanan fiyatlar YTL’ye uyarlanmıştır. Resmi Gazete’de ilan edilen fiyatlar bir
önceki yıl ürünlerinin fiyatlandırılmasında kullanılmaktadır.
Kaynak: Resmi Gazete, çeşitli sayılar.
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Bu normal olmayan görünüm tamamı ile yasal olarak kurulan
pazarlama sistemine dayanmaktadır. Çünkü alıcılar açık artırmalı
satış sistemi yerine sözleşmeli üretim sistemini tercih etmiştir. Açık
artırma ile satılamayan tütünlerin üretici elinde kalması, bu sistemin
fiilen “ölü doğmasına” neden olmuştur, denilebilir. Bu şekilde
pazarlanmak amacı ile üretilmiş tütünlere alıcı bulunmaması halinde
üreticiler çaresizlik içerisinde kalmakta ve bu acı deneyim sonrası bir
daha sözleşmesiz tütün üretimi yapmamaktadır. Nitekim sözleşmeli
üretimin ilk uygulama yılında çok sayıda üreticinin tütününü
satamaması, uzun uğraşlar sonrası 4733 sayılı Kanuna eklenen geçici
madde ile Tekel’in bu tütünleri zaten piyasanın altında olan açık
artırma başlangıç fiyatlarının %50 eksiğine alması, tütün üreticileri
için acı bir ilk yıl deneyimi olmuştur. Özellikle ilk yıl fazla miktarda
sözleşmesiz üretimin yaşandığı Ege ve Karadeniz Bölgelerinde
izleyen yıllarda sözleşmesiz tütün üretimi neredeyse sıfır düzeyinde
gerçekleşmiştir.
Alıcının olmadığı bu koşullar altında, Kurumca belirlenen açık
artırma başlangıç fiyatlarının sözleşmeli üretimdeki emsal değerinden
çok düşük olmasına ilişkin herhangi bir tartışmanın yaşanmadığı
görülmektedir. Bu şekilde satılmak istenen tütünlere alıcı çıkmaması,
çıksa da tütünlerin bir kısmının satılıp bir kısmının üretici elinde
kalması, fiyatlar konusunda eleştiri yaşanmamasının temel nedeni
olmuştur, denilebilir.
Açık artırmalı satışlarla ilgili olarak bazı çevrelerce Kuruma
getirilen en önemli eleştiri, Kurumun piyasayı çok geriden takip
ettiği, gelişmeler karşısında hızlı karar alma ve uygulama
mekanizmalarını işletemediği şeklindedir. Buna örnek olarak da,
2002 ve 2005 ürün yıllarında sözleşmeli sistemden arta kalan
tütünlerin, 2003 ve 2006 yıllarında piyasada mevzuata aykırı şekilde
firmalarca adeta kapışılırken, Kurumun açık artırma organize
edemediği ve gelişmeleri izlemekle yetindiği ifade edilmektedir.
Rekoltenin düşük, ancak piyasada satılabilecek tütünün olduğu
böylesi yıllarda, Kurumun daha esnek davranarak yıl içerisinde ikinci
kez açık artırma düzenlemesi durumunda tütün üreticilerinin daha
kazançlı çıkabileceği, sektördeki bazı yetkililerce dile getirilmektedir.
Bu kapsamda Kurumun piyasayı daha aktif olarak gözlemlemesi ve
uygulamalarında da esnek olması gerektiği söylenebilir.
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3.7.3.Türkiye’de üretici tütünleri pazarlama sisteminin
işleyişi
2002 yılında yürürlüğe giren yasa değişikliği Türkiye’de üretici
tütünlerinin pazarlanma yöntemini tümden değiştirmiştir. Yeni kanun
döneminde uygulanan sözleşmeli üretim ve açık artırmalı satış
şeklinde tanımlanan pazarlama yöntemleri benzer aktörlerle
gerçekleştirilmesine karşın, sürecin işleyişinde önemli farklar
bulunmaktadır. Bu nedenle her iki pazarlama sisteminin işleyişinin
detaylı olarak açıklanabilmesi amacı ile şekil 4.1 ve şekil 4.2
hazırlanmıştır.
3.7.3.1. Sözleşmeli tütün üretiminde pazarlama sisteminin
işleyişi
Şekil 4.1 de sözleşmeli üretim ve pazarlama sürecinin işleyişi
yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerle ilişkili olarak ele alınmıştır.
Bir zaman takvimi olarak düzenlenen Şekil 4.1’de işletmede tütün
üretim kararının verilmesinden, üretilen tütünlerin bedelinin
alınmasına kadar geçen sürede yapılan işlere yer verilmiştir.
Tütün üretim kararının verilmesi ve bu amaçla tarla
hazırlıklarına başlanmasından tütün bedelinin alınmasına kadar geçen
süre 14-18 ay arasında olabilmektedir. Örneğin; 2008 yılı Ekim ayı
sonunda tütün üretme kararı veren bir üreticinin 2009 yılı ilkbahar ve
yaz ayları boyunca üretimini gerçekleştireceği tütünlerin, 2010 yılı
Mart-Nisan aylarında firma tarafından satın alınması ve ürün bedeli
ödemesinin Mayıs ayında gerçekleşmesi ihtimal dahilindedir. Bu
kapsamda bakıldığında üreticinin tütün üretimi amacı ile ilk toprak
işlemesini yapacağı 2008 yılı Kasım ayından 2010 yılı Mayıs ayına
kadar geçen süre yaklaşık 18 ay olmaktadır. Sonbahardaki tarla
hazırlığı dışarıda tutularak süreç fidelik hazırlığından başlatılsa dahi
13-15 aylık bir zaman dilimi ile karşılaşılmaktadır. Bu sürecin uzun
olmasının, üreticilerin tütünden uzaklaşmalarına neden olan önemli
faktörlerden biri olduğu kabul edilmektedir. Şekil 4.1 bu yaklaşımla
incelendiğinde tütünlerin tesellüm işlerinin öne çekilmesinin önemi
ortaya çıkmaktadır. Araştırma anketleri içerisinde bu husustaki
sorulara da yer verilmiş ve yanıtları dördüncü bölümde
değerlendirilmiştir.
Sözleşmeli üretim sisteminde, TAPDK tarafından önce Resmi
Gazetede yayımlanan, sonra basımı yapılarak çoğaltılan “Tütün
Üretim ve Alım-Satım Sözleşmesi” firmalara verilmekte ve bu
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sözleşme taraflarca imzalanmaktadır. TAPDK her yıl firmalardan
topladığı talebe uygun sayıda sözleşmeyi bastırarak dağıtmaktadır. Bu
sözleşmenin içeriği ve gelişimi bölüm 3.7.2.1’de detaylı olarak
incelendiği için burada tekrar ele alınmamıştır. TAPDK’nın üretim
sözleşmelerini firmalara dağıtması ile başlayan süreç tütünlerin
depolanması ve ürün bedelinin üreticiye ödenmesi ile son
bulmaktadır. Bu işleyişte üreticinin firma eksperince belirlenen
randımana veya fiyata itiraz etmesi halinde TAPDK’ya
başvurulmakta ve Kurumdan gönderilen uzman tarafından tütünlerin
yeniden ekspertizi yapılmakta ve ekspertiz sonuçlarına göre taraflar
uzlaşmaya davet edilmektedir. Bu şekilde de uzlaşma sağlanamaması
halinde adli mercilere başvurularak hukuk yolu ile sorunun
çözümlenmesi benimsenmiştir. Bununla birlikte sözleşmeli üretimin
başladığı 2002 ürün yılından bugüne kadar adli mercilere yansıyan bir
anlaşmazlık vakasına rastlanmamıştır. Türkiye’de adli sürecin çok
uzun olması nedeni ile böyle bir sürecin yaşanması nerede ise
imkansız görülmektedir.
Diğer yandan 2007 ürün yılında bir firma ile imzaladığı üretim
sözleşmesine karşılık firmadan avans alan bazı üreticilerin tütünlerini
başka bir firmaya satmaları ve ilgili firmaya avans borçlarını
ödememeleri sonucu icra takibine uğradıkları saptanmıştır. Geçmiş
yıllarda çok az sayıda üreticide yaşanan benzer olaylara firmaların
müsamaha göstermesinin, 2007 yılında benzer olaylarda artış
yaşanmasına neden olduğu yetkililerce ifade edilmektedir.
Gerek kamu gerekse özel sektörde sözleşmeli tütün üretimi ve
pazarlama mekanizması içerisinde tütün eksperi, üretici ile doğrudan
temas sağlayan kişi olarak önemli bir yere sahiptir. Diğer yandan özel
sektörde köy adamı adı verilen ve firmalara köyde rehberlik
denilebilecek hizmetleri veren kişiler de pazarlama süreci içerisinde
rol almaktadır. Köy adamı; köyde yaşayan tütün üreticileri arasından
seçilmiş, tütünlerini her yıl aynı firmaya satan ve köydeki diğer
üreticileri bağlı olduğu firmaya yönlendirmeye çalışan, firmalara
köydeki üreticiler, tütün üretimine ilişkin veriler gibi çeşitli konularda
istihbarat sağlayan kişi olarak tanımlanabilir. Köy adamları,
genellikle firmadan maaş almamakta, fakat özellikle kampanya
dönemlerinde yaptıkları yardımlar karşılığında ödül sayılabilecek
küçük ücretler alabilmekte veya tütünlerini emsallerine göre daha iyi
bir fiyattan firmaya satabilmektedirler. Bu kişiler “firmanın köydeki
gözü kulağı” gibi bir fonksiyon üstlenmektedir. Bu sayede firmalar
hem rakiplerinin faaliyetlerini izleyebilmekte hem de köydeki iyi
üreticileri kendi saflarına çekmeye çalışmaktadırlar. Bu kişilerden
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destek alarak sözleşme yapacakları üreticileri bulma ve bazı
durumlarda seçebilme şansını elde etmektedirler. Bu kapsamda, köy
adamlarının firmalar için en önemli yanı rakip firmaların
faaliyetlerinin gözlenmesi ve firma eksperlerini sözleşme yapılacak
doğru üreticilerle buluşturmasıdır, denilebilir.
Sözleşmeli sistemde köy adamlarının etkisinin giderek daha da
arttığı görülmektedir. Üreticilerin yaşlanması, tütün gelirinin azalması
ve genç nüfusun tütün tarımından uzaklaşması nedeni ile firmalar
üretici bulmakta sıkıntı çekmektedir. Son yıllarda özellikle Ege,
Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde üretici sayısı firmaların talebinin
altında kalmıştır. Arzın talebi karşılamadığı bu koşullarda üreticiler
yıldan yıla kolaylıkla firma değiştirebilmektedir. Kendilerine daha
fazla avans teklifinde bulunan firmaya yönelebilmekte ve bu
durumdan firmalar zarar görebilmektedir. Üstelik hasat döneminin
sonunda nakit ihtiyacı duyan bazı üreticiler avans karşılığı ürettiği
tütünlerin bir kısmını başka firmalara da satabilmektedir. Bu gibi
durumların fazlalaşması ise sözleşme sahibi firmanın planlarını alt üst
etmektedir. Firmalar, bütün bu gelişmeleri köy adamları vasıtası ile
kontrol altında tutmaya çalışmaktadır. Eskiden fonksiyonları sınırlı
iken, yeni yasa ile başlayan dönemde faaliyetleri genişleyen ve
firmalar için daha önemli görevler üstlenen köy adamlarının,
sözleşmeli üretim sistemi ile birlikte pazarlama süreci içerisindeki
ağırlığının arttığı, söylenebilir.
Sözleşmeli üretim sisteminin işleyişinde doğrudan yer almayan
ancak üstlendiği fonksiyonlarla kısmen yer aldığı söylenebilecek bir
kurum da Ziraat Odalarıdır. Firmalarla üretim sözleşmesi
imzalayacak her üreticinin çiftçi belgesi almak zorunda olduğu
görülmektedir. Başlangıçta Tarım İlçe Müdürlükleri veya Ziraat
Odalarından alınabilen bu belgenin mevzuattaki değişikliklerle 2005
ürün yılında Ziraat Odasından alınmasının zorunlu hale getirildiği,
bilahare mevzuatın yeniden değişmesi ile 2008 ürün yılından itibaren
farklı kurumlardan alınabilmesine imkan tanındığı saptanmıştır.
Ancak 2008 yılında Tütün İhracatçıları Birliği ile Ziraat Odaları
Birliği arasında varılan bir uzlaşma ile tüm çiftçi belgelerinin Ziraat
Odalarından alınmasının benimsendiği ve firmaların üreticileri bu
belgeyi mutlaka Ziraat Odasından alması için yönlendirdiği
belirlenmiştir. Böylelikle Ziraat Odaları üreticilerden yıllık üyelik
aidat ücretini tahsil ederken, firmalar, birden fazla alıcı ile sözleşme
imzalayan üreticilere karşı kendilerine önemli bir koruma sağlamış
olmaktadır. Ancak izleyen yıllarda bu işlevin aynı korumayı sağlayıp
sağlamayacağı soru işaretlerini barındırmaktadır.
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Yapılan Faaliyetler

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül

Ekim

Kasım Aralık

Tip sözleşmenin Resmi Gazetede yayımlanması
Sözleşmenin taraflarca imzalanması
Sözleşmelerin bir örneğinin TAPDK’ya teslimi
Tütün dikim kararının verilmesi ve tarlanın ayrılması
Tarla hazırlığı
Fidelik oluşturulması ve fidelerin yetiştirilmesi
Tütün fidelerinin tarlaya dikilmesi
Tütünlerde çapalama, kırım ve kurutma işleri
Tütünlerin istif yerine taşınması
Tütünlerin balyalanması / kutulanması
Alıcı eksperlerinin kalite tespiti
Fiyatın üreticiye tebliği ve tesellüm
Ürün bedelinin ödenmesi
İtiraz halinde TAPDK uzmanının ekspertizi

Şekil 3.1: Sözleşmeli Tütün Üretim ve Pazarlama Sisteminde Sürecin İşleyişi
Not: Şekil Ege Bölgesi üretim takvimi gözönüne alınarak hazırlanmıştır. Bölge içinde erken ve geç dikim yapan ilçelerde üretime dönük işlerin
zamanlamasında büyük değişiklikler bulunmaktadır. Diğer bölgelerde ise farkların daha da büyüdüğü söylenebilir.
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Ziraat Odalarının, sözleşmeli üretim sistemi içerisindeki ikinci
bir fonksiyonu da üreticinin firma tarafından önerilen fiyatı kabul
etmemesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Belirlenen randımana
dolayısı ile fiyatına itiraz eden üreticinin bu durumu üç nüsha olarak
düzenlenen bir tutanakla tespit edilmektedir. Bunlardan bir örneği
firma temsilcisinde kalırken, bir diğeri üretici tarafından Ziraat
Odasına iletilmektedir. İtirazın yapıldığı firma kendisine yapılan
itirazı üç işgünü içerisinde TAPDK’ya iletmekle yükümlü kılınmış,
aksi takdirde sözleşmedeki en yüksek nevi fiyatından tütünleri satın
alma yükümlülüğü getirilmiştir. Firmanın itirazı Kuruma ulaştırmama
ihtimaline karşı bir garanti amacı ile sisteme dahil edilen Ziraat
Odasının buradaki fonksiyonu, anlaşmazlıktan haberdar olan
gözlemci şeklinde belirlenmiştir.
Sözleşmeli tütün üretim ve pazarlama sürecinde doğrudan yer
almayan, bununla birlikte yer edinme çabası içerisinde bulunan bir
diğer kurum da Tütün Tarım Satış Kooperatifleridir (TTSK).
Kooperatifler üretim sözleşmelerinde taraf olabilme ve üyeleri adına
sözleşme imzalayabilmeyi hedeflemektedirler. AB’de üretici birlikleri
firmalarla üretici adına sözleşme imzalarken Türkiye’de bunun
gerçekleştirilememesi kooperatiflerce eleştiri konusu yapılmaktadır.
Sözleşmelerde taraf olabilmek için firmalarla görüştükleri, aldıkları
olumsuz yanıtlar üzerine TAPDK nezdinde girişimde bulundukları,
buna karşın sonuca ulaşamadıkları farklı TTSK yöneticileri ile
yapılan görüşmelerden öğrenilmiştir. TTSK’nin üye sayılarının azlığı,
ekonomik güçten yoksun bulunmaları ve kurumsal yapılanmalarının
tamamlanmamış olması (bölge birlikleri ve üst birliği kurulmamış)
gibi özellikleri nedeni ile taleplerini yeteri kadar ifade edemedikleri
ve bu nedenle başarıya ulaşamadıkları, söylenebilir.
Tütün üreticilerinin örgütlendiği yapılardan bir diğeri olan
Tütün-Sen sendikası da üreticiler adına sözleşme imzalama
girişimlerinde bulunmuş ancak sonuca ulaşamamıştır. Üretici
sendikalarının da TTSK’lar gibi zayıf yapılar olması, başarı şansını
azaltmaktadır. Ürün bazında kurulmuş tarımsal üretici sendikalarının
2008 yılında Çiftçi-SEN adı altında federasyon haline gelerek
güçlerini birleştirdikleri görülmektedir. Ancak henüz gerek kamu
otoritesi gerekse özel sektör firmalarının sendikalarla birlikte iş
yapma eğilimi içerisinde olmadıkları görülmektedir.
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3.7.3.2. Kataloğa dayalı açık artırmalı tütün satış sisteminde
işleyiş
Yeni tütün yasası ile girilen dönemde ikinci pazarlama yöntemi
olarak yasada yer alan açık artırmalı satış sistemi tam olarak
işletilememiştir. Aradan geçen altı yıllık sürede tütün satış merkezleri
kurulamamış, bunun yerine geçici bir yöntem olarak başlatılan
“Kataloğa Dayalı Açık Artırmalı Tütün Satış Sistemi”nin kalıcı bir
yöntem haline getirilerek her yıl uygulandığı görülmektedir.
Hazırlanan Şekil 4.1’de Kataloğa Dayalı Açık Artırmalı Tütün Satış
sisteminin işleyişi özet olarak ortaya konulmuştur.
Açık artırmalı satış sistemi sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen
tütünler için olduğu kadar sözleşme fazlası olarak ortaya çıkan
tütünler için de uygulanmaktadır. Bir üreticiye ait tütünlerden
sözleşmede yazılı miktardan %10 fazlasına kadar olan kısmı,
sözleşmeye taraf olan alıcının zorunlu satın alması gereken bölümü
oluşturmakta, bunu aşan miktarlar ise üretici elinde kalabilmektedir.
Bazı ürün yıllarında hava şartlarına bağlı olarak tütün rekoltesinin
beklenenin üzerine çıkması ve firmanın bu fazlalığı satın almaması
halinde bu tütünler için de, sözleşmesiz üretilmiş tütünler gibi açık
artırma ile satış sisteminde alıcı aranmaktadır.
Kataloğa dayalı açık artırmalı satışta, sözleşmeli üretim
sistemine göre TAPDK’nın ağırlığının daha da arttığı görülmektedir.
Öncelikle Kurum açık artırma başlangıç fiyatlarının belirlenmesinde
geniş bir yetkiye sahiptir. 4733 sayılı Kanunun 1inci maddesinde açık
artırma başlangıç fiyatı, “Her kalite grad-randıman tütün için son beş
yılda Kurulca seçilecek üç yılın ihraç fiyat ortalamasının yüzde elli
eksiğini ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı Kanunun
dokuzuncu maddesinin “B” fıkrasında ise “…Dünyada ve
Türkiye'deki gelişmeler dikkate alınarak açık artırma başlangıç
fiyatını tespitte kullanılan oranın yüzde elliye kadar artırılmasına…”
Kurum yetkili kılınmıştır. Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere açık
artırma başlangıç fiyatlarının belirlenmesinde TAPDK tam ve tek
yetkilidir. Bölüm 3.7.2.2 de bu konu detaylı olarak incelendiğinden
burada kısa anımsatma ile yetinilmiştir.
Kurul, yasanın kendisine verdiği yetkilerden hareketle, her ürün
yılında Kataloğa dayalı açık artırmalı satış sistemi için bir karar
almakta ve bunu Resmi Gazete’de yayımlamaktadır. 2003 yılından bu
yana her yıl Şubat-Nisan aylarında yayınlanan bu kararlarda, açık
artırma ile satılacak tütünlerin satış organizasyonu için Tekel Yaprak
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Tütün İşletme Müdürlüklerinin görevlendirildiği görülmektedir.
Kurul kararının yayınlanması sonrasında, bu sistem kapsamında tütün
satmak isteyen üreticiler kararda belirtilen tarih aralığı içerisinde
bulundukları yörelerdeki Yaprak Tütün İşletme Müdürlüklerine
başvurarak,
satacakları
tütün
miktarını
tahmini
olarak
bildirmektedirler. Bu İşletme Müdürlükleri üreticilerden aldıkları
başvuruları Kuruma iletmekte ve Kurum açık artırmalarla ilgili süreci
planlamaktadır.
İlk aşama olarak tanımlanabilecek bu süreci, açık artırma
başlangıç fiyatlarının Resmi Gazete’de yayınlanması izlemektedir.
İlkeleri kanunla belirlenmiş bu fiyatların kamuoyuna duyurulmasını
katalogların hazırlanması izlemektedir. Kataloglar TAPDK
uzmanlarınca, bazı yıllarda ise TAPDK adına görevlendirilen Tekel
tütün eksperleri tarafından yapılan ekspertiz sonuçlarına göre
oluşturulmaktadır. Kataloglar, potansiyel alıcı firmalara ulaştırılmakta
ve firmaların katılım eğilimleri belirlenerek, açık artırmalı satışlar
planlanmaktadır.
Tekel Yaprak Tütün İşletme Müdürlükleri bu süreçte ikinci kez
görev alarak Geçici Satış Merkezi işlevini yerine getirmektedir. Açık
artırma işlemleri TAPDK uzmanları başkanlığında Tekel
görevlilerinin de katılımı ile oluşturulan heyetlerle bu merkezlerde
yapılmaktadır. Açık artırma öncesi katalog bilgilerine ulaşan firma
eksperleri de istekleri halinde bu tütünlerin ekspertizini yapabilmekte
ve böylece kendi tespitleri doğrultusunda satın almayı düşündüğü
tütünleri işaretlemektedir.
Açık artırma işleminin sonuçlanmasını takiben alıcı firma adına
tescili yapılan tütünler firma depolarına taşınmakta ve onbeş iş günü
içerisinde ürün bedeli alıcı tarafından üreticilere ödenmektedir.
Kurumun Resmi Gazete’de yayımladığı kararla başlayan sistemin
işleyişi bir bütün olarak değerlendirildiğinde, üreticiye ürün bedelinin
ödenmesine kadar geçen sürenin 3-4 ayı bulduğu görülmektedir. Bu
sürenin büyük bölümünün sözleşmeli üretimdeki tesellüm işleminin
bitişinden sonra yaşandığı da dikkate alındığında açık artırmada tütün
satmak isteyen bir üreticinin, tütün tohumunu toprağa ektikten 17-20
ay sonra ürün bedelini ancak alabildiği görülmektedir.
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Şekil 3.2: Kataloğa Dayalı Açık Artırmalı Tütün Satış Sisteminin İşleyişi
ABCDEFGHIJ-

Katalog alımları ile ilgili Kurul Kararının Resmi Gazetede yayımlanması.
Üreticilerin açık artırmada satılacak tütünler için Kurumca adres gösterilen yerlere (Tekel’e) başvurması.
Tekel’in üreticilerden aldığı başvuruları Kuruma bildirmesi.
Açık artırma başlangıç fiyatının hesaplanmasında temel alınan nevi fiyatlarının Resmi Gazetede ilanı.
Başvuruda bulunan üreticilere ait tütünlerin ekspertiz işlemlerinin yapılması ve katalogların hazırlanması.
Katalogların Tütün İhracatçılar Birliği aracılığı ile potansiyel alıcı firmalara teslimi.
Alıcı firma elemanlarının açık artırma ile satışa hazır tütünlerin ekspertizini yapması.
Açık artırmanın yapılması, satışı yapılan tütünlerin TAPDK tarafından tescil edilmesi.
Satılan tütünlerin alıcı tarafından tesellümü ve depolanması.
Alıcının tütün bedelini üreticiye ödemesi.
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Buraya kadar yapılan şekille ilgili açıklamalarda, Kataloğa
Dayalı Açık Artırmalı Satış Sisteminin normal koşullarda işleyen
durumu ele alınmıştır. Bu durum özellikle Ege, Karadeniz ve
Marmara Bölgeleri için geçerli olmakta, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgelerinde ise uygulamalar öngörülenden farklı olarak
gerçekleşmektedir. Bu bölgelerde özellikle köylerde yapılacak
ekspertiz
muayenelerinin
çeşitli
handikapları
beraberinde
getirmesinin, uygulama farklarının temel nedeni olduğu ifade
edilmektedir.
İşleyişteki farkların özellikle katalog hazırlığı ile ilgili bölümde
olduğu görülmektedir. Bu bölgelerdeki uygulamalarda yöntemin
yörelere ve yıllara göre değiştiği ifade edilmektedir. Örneğin,
Hatay’da kataloglar Ege Bölgesinde olduğu gibi köylere gidilerek
hazırlanırken, Batman’da üretici tütünlerinin Tekel depolarına
getirtilmesi ve burada ekspertize tabi tutulması ile hazırlanmakta ve
katalog hazırlığı süreci açık artırma işlemi ile aynı gün içerisinde
gerçekleşmektedir. Bu bölgede bazı yıllarda firma eksperlerinin
önceden köylere giderek tütünlere baktıkları ve kendi işaretledikleri
tütünlerin Geçici Satış Merkezine getirilmesini istedikleri ve bu
şekilde seçilerek getirilen tütünler için burada yetkili eksperlerce
hazırlanan kataloglar üzerinden alım satım işleminin gerçekleştirildiği
görülmektedir. Bazı yıllardaki uygulamalarda ise ilgili merkezdeki
üretici tütünlerinin sırası ile Tekel deposuna getirildiği ve burada hem
Kurum uzmanı tarafından ekspertiz yapılarak katalog hazırlandığı
hem de aynı gün içerisinde firma eksperi tarafından tütünler kontrol
edilerek açık artırma ile alım satımın yapıldığı ifade edilmektedir. Bu
durum da genellikle satılacak tütün miktarının az olduğu ve tek
alıcının yöredeki tüm tütünleri satın almak istediği durumlarda
gerçekleşmektedir. Ancak çoğunlukla tütünlerin tamamına birden
alıcı çıkmadığı için bu yöntemin sıklıkla uygulanamadığı ifade
edilmektedir.
Sorunun temelinde açık artırma ile tütün satın almak isteyen
firma bulunmaması yatmaktadır, denilebilir. Her yıl bir veya iki
firmanın az miktarda tütüne alıcı olması şeklinde yaşanan süreç,
sistemde başarı elde edilmesini engellemektedir. Çoğu durumda hiç
alıcı olmaması nedeni ile tütünlerin satışı gerçekleşmemektedir. Alıcı
bulunduğunda da genellikle tek alıcı olması bir artırım olmaksızın
katalog fiyatından alım-satım yapılmasına neden olmaktadır.
Açık artırma başlangıç fiyatlarının sözleşmeli üretimde
üretilmiş emsal tütünlerin fiyatlarına göre daha düşük düzeyde kaldığı
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önceki bölümlerde açıklanmış idi. Bunun yanı sıra açık artırmalı satış
takviminin sözleşmeli üretime göre 3-4 ay geç sonuçlandırılması da
sistemin üreticiler aleyhine olan bir diğer yönünü oluşturmaktadır.
Bütün bu değerlendirmeler ışığında bölgeye ve yıla göre
değişkenlik gösteren kataloğa dayalı açık artırmalı satış sistemindeki
uygulamaların, günün koşullarına göre alternatif yaklaşımlarla
gerçekleştirilmeye çalışıldığı ve bazı olumsuzlukları içerisinde
barındırdığı, söylenebilir.
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4. İNCELENEN İŞLETMELERDE TÜTÜN ÜRETİMİ,
PAZARLAMA DURUMU VE SORUNLARI
4.1. İncelenen İşletmelere Yönelik Bilgiler
4.1.1. İncelenen işletmelerde yaş, deneyim, hane nüfusu ve
öğrenim durumuna ilişkin bilgiler
İncelenen işletmelerin kolay anlaşılır bir şekilde tanıtılabilmesi
ve bu işletmelerden elde edilen verilerin sunulmasında çizelgelerin
uygun olacağı düşünülmüştür. Bu kapsamda hazırlanan Çizelge
4.1’de, incelenen işletmelerde tütün üretiminde çalışan sayısı, yaş,
hane nüfusu, öğrenim durumu verilerine yer verilmiştir. İncelenen
işletmelerde yaş ortalaması 47,6 olarak tespit edilmiştir. İlçeler
itibariyle değerlendirme yapıldığında Tavas 43,0 ortalama yaş ile en
genç üreticilere sahip iken Samsun Merkez ilçe 52,6 yaş ortalaması
ile en yaşlı üreticilere sahiptir. Tavas’ı 44,2 ortalama yaş ile Akhisar,
47,7 ile Acıpayam ve 49,1 yaş ortalaması ile de Bafra ve Kula ilçeleri
izlemektedir. Görüşülen işletmeler arasında en yaşlı üretici 75 yaş ile
Samsun Merkez ilçede, en genç üretici ise 25 yaş ile Kula’da
bulunmaktadır.
Üreticilerin öğrenim durumları incelendiğinde ortalama
öğrenim süresi 5,6 yıl olarak saptanmıştır. En düşük yaş ortalamasına
sahip Tavas ilçesi 6,6 yıl ortalama öğrenim süresi ile incelenen
işletmelerde öğrenim düzeyinin en yüksek olduğu ilçe olarak tespit
edilmiştir. Bunu sırasıyla Acıpayam 5,9 yıl, Bafra 5,8 yıl, Akhisar 5,3
yıl, Samsun Merkez ve Kula ilçeleri de 5,1 yıl ortalama öğrenim
düzeyi ile izlemektedir.
İncelenen işletmelerde hane nüfusunun en kalabalık olduğu ilçe
6,9 ortalama ile Samsun Merkez ilçe olarak tespit edilmiştir.
Samsun’un diğer ilçesi Bafra’da da 6,0 düzeyinde olan ortalama hane
nüfusunun Manisa’nın ilçelerinde 4,0’a, Denizli’nin ilçelerinde de 4,2
ve 4,1’e düştüğü görülmektedir. Bu durum bölgeler arasındaki farkı
göstermesi açısından oldukça önemli olarak değerlendirilmiştir. Tüm
işletmeler ortalaması ise 4,9 olarak tespit edilmiştir.
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Çizelge 4.1: İncelenen İşletmelerde Hane Halkına İlişkin Bazı Veriler
Tütün
Tütünde
Öğrenim
İşletmelerde
Üreticilerin
Üretim
Çalışan
İlçesi
Durumu
Hane
Yaşı
Deneyimi
Kişi
(Yıl)
Nüfusu
(Yıl)
Sayısı
Ortalama
49,1
5,8
28,3
6,0
4,4
Bafra
Minimum
34
5
4
2
2
Maksimum
69
13
49
7
7
Ortalama
52,6
5,1
32,6
6,9
4,4
Samsun
Minimum
34
5
14
2
2
Merkez
Maksimum
75
8
55
15
7
Ortalama
47,7
5,9
27,7
4,2
3,4
Acıpayam Minimum
39
5
19
2
2
Maksimum
57
11
37
6
5
Ortalama
43,0
6,6
20,8
4,1
2,8
Minimum
Tavas
26
5
1
2
2
Maksimum
63
13
43
6
4
Ortalama
49,1
5,1
28,1
4,0
3,0
Minimum
Kula
25
3
5
2
2
Maksimum
66
8
46
6
5
Ortalama
44,2
5,3
24,2
4,0
2,8
Minimum
Akhisar
32
5
12
2
2
Maksimum
65
9
45
7
4
Ortalama
47,6
5,6
26,9
4,9
3,5
Minimum
Genel
25
3
1
2
2
Maksimum
75
13
55
15
7

Görüşülen işletmelerde en düşük hane nüfusu bütün ilçelerde 2
olmasına rağmen, en fazla hane nüfusuna sahip işletmenin 15 kişi ile
Samsun Merkez ilçede olduğu görülmektedir. İşletmelerde hane
nüfusu belirlenirken aynı evde birlikte yaşayanlar ele alınmış, yıl
boyu evden uzakta çalışan ve gelirinin tamamı işletme gelirine
katılmayan çocuklar hane nüfusuna dahil edilmemiştir.
Diğer yandan hane nüfusu kalabalık olan ilçelerde, tütün
üretiminde çalışan aile bireyleri sayısının arttığı görülmektedir.
Samsun Merkez ve Bafra’da hanede tütünde çalışan ortalaması 4,4
iken, Akhisar ve Tavas’ın 2,8 ortalama ile en küçük değere sahip
olduğu görülmektedir. Tüm işletmelerde ise hane başına tütün
üretiminde çalışan sayısı ortalama 3,5 olarak saptanmıştır.
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4.1.2. İncelenen işletmelerin üretim ve yapısal durumuna
ilişkin bilgiler
Çizelge 4.2’de incelenen işletmelerin tütün üretim alanlarının
mülkiyet durumuna yer verilmiştir. Buna göre işletmelerden %39,6’sı
yalnızca kendi arazisinde, %40,3’ü kiralık arazide üretim yaparken
%20,1’i ise hem kiralık hem de kendi arazilerinden oluşan parsellerde
tütün üretimi yapmaktadır. İlçeler itibari ile bakıldığında kiralık arazi
kullanımının Tavas (16) ve Acıpayam’da (14) en fazla olduğu, bunu
11’er işletme ile Kula ve Akhisar’ın izlediği görülmektedir. Samsun
Merkez ve Bafra ilçelerinde ise en az sayıda işletmenin tamamen
kiralık arazide üretim yaptığı çizelgeden görülmektedir. Bafra ilçesi
16 işletmenin tamamen kendi tarlasında tütün üretimi yapıyor olması
nedeniyle, yalnızca kendi arazisinde üretim yapan en fazla sayıda
işletmeye sahip ilçe olarak ta öne çıkmaktadır. Diğer yandan, yalnızca
kiralık arazi kullanımında dört işletme ile ikinci sıradaki Samsun
Merkez ilçe, hem kira ve hem de mülk arazide üretim yapan 10
işletme ile bu kategoride ilçeler arasında birinci sıraya
yükselmektedir. Tamamı kendi arazisini kullanan işletmeler açısından
ikinci sırada yer alan Akhisar ilçesinde hem mülk hem kira arazi
kullanımının hiç olmaması da dikkati çekmektedir.
Gelir grupları açısından incelendiğinde düşük gelir grubunda
yer alan 88 işletmeden 49’u yalnızca kiraladıkları arazide tütün
üretimi yaparken, yüksek gelir grubundaki işletmelerden yalnızca 2’si
tamamen kiralık arazide tütün üretimi yapmaktadır. Orta gelir
grubundaki 39 işletmeden 21’i sadece kendi arazisinde tütün üretimi
yaparken, 11’i hem kiralık hem de kendi mülkiyetindeki arazilerde
tütün üretimi yapmaktadır. Diğer yandan yüksek gelir grubunda yer
alan 17 işletmeden 9’unun hem kiralık hem de kendi arazisinde
üretim yapması dikkati çekmektedir. Yüksek gelir grubundaki
işletmelerin arazi sahibi olmalarına rağmen kiralık arazilerde tütün
üretmelerinin nedenleri arasında, tütün üretim parselinin köye yakın
olması isteği, kaliteli tütün üretimine uygun arazi seçimi veya daha
fazla miktarda üretim gibi çeşitli etkenler bulunduğu tespit edilmiştir.
Orta gelir grubunda yer alan işletmelerden yarıdan fazlasının (39
işletmeden 21’i) kendi arazisinde tütün üretimi yaptığı görülmektedir.
Genel olarak ise görüşülen 144 işletmeden 57’si yalnızca kendi
arazisinde, 58’i sadece kiralık arazide, 29 işletme ise kendi arazisinin
yanı sıra kiralık arazide tütün üretimi yapmaktadır.
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Çizelge 4.2: İncelenen İşletmelerde Tütün Üretimi Yapılan Arazilerin Dağılımı
Tamamı Kendisinin
Ort.
İşletme Oran
Arazi
Sayısı
(%)
(daa)

İlçe

Gelir
Grubu

Bafra

16

11,1

13,1

Samsun M

10

6,9

Acıpayam

5

3,5

Tavas

3

Kula

10

Akhisar
Toplam

Tamamı Kiralık
Ort.
İşletme Oran
Arazi
Sayısı
(%)
(daa)

Mülk ve Kira Birlikte
Ort.
İşletme Oran
Arazi
Sayısı
(%)
(daa)

Toplam Tütün Arazisi
Ort.
İşletme Oran
Arazi
Sayısı
(%)
(daa)

2

1,4

7,0

6

4,2

12,0

24

16,7

12,3

14,3

4

2,8

10,3

10

6,9

13,2

24

16,7

13,2

10,8

14

9,7

12,9

5

3,5

18,6

24

16,7

13,7

2,1

12,3

16

11,1

12,1

5

3,5

22,4

24

16,7

14,3

6,9

12,9

11

7,6

11,8

3

2,1

15

24

16,7

12,7

13

9,0

10,6

11

7,6

11,6

0

0,0

0,0

24

16,7

11,1

57

39,6

12,5

58

40,3

11,9

29

20,1

15,7

144

100

12,9

düşük gelir

30

20,8

10,6

49

34,0

12,0

9

6,3

13,7

88

61,1

11,7

orta gelir

21

14,6

12,8

7

4,9

11,3

11

7,6

16,0

39

27,1

13,4

yüksek gelir

6

4,2

20,5

2

1,4

10,0

9

6,3

17,2

17

11,8

17,5

Toplam

57

39,6

12,5

58

40,3

11,9

29

20,1

15,7

144

100

12,9

Not: Oranların hesaplanmasında rakamlar yuvarlandığı için toplamlarda fark çıkabilmektedir
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Çizelge 4.2’de incelenen işletmelerin tütün üretim alanlarının
ortalama büyüklükleri de görülmektedir. İşletme başına tütün üretim
alanı ortalaması 12,9 daa olarak saptanmıştır. İşletme başına 14,3 daa
ortalama ile Tavas ilçesi en yüksek değere sahip iken Akhisar 11,1
daa ortalama tütün üretim alanı büyüklüğü ile en küçük değere
sahiptir. Akhisar’ın yanı sıra Bafra ve Kula’da da ortalama tütün
üretim alanı büyüklüğü genel ortalamanın altında, Acıpayam ve
Samsun Merkez ilçede ise üzerinde yer almaktadır. Gelir grupları
açısından tütün üretim alanı değerlerinin düşük gelir grubunda 11,7
daa ile en az, yüksek gelir grubunda ise 17,5 daa ile en fazla olduğu
görülmektedir.
Tütün üretimi yapılan arazilerin ortalama büyüklüklerine
mülkiyet durumu açısından bakıldığında, kendi arazilerinde üretim
yapanların 12,5 daa, yalnızca kiralık arazilerde üretim yapanlar 11,9
daa, kendi arazisinin yanı sıra kiralık arzide de tütün üretenlerin ise
15,7 daa ortalama değerlere sahip olduğu görülmektedir. Diğer
yandan üreticiler arasında en geniş tütün üretim alanı kullanımının
22,4 daa ortalama ile Tavas ilçesinde kira ve mülk arzilerin her ikisini
birden işleyen üreticilere ait olduğu, bunu aynı grupta yer alan
Acıpayam ilçesindeki işletmelerin 18,6 daa değeri ile izlediği
görülmektedir. Tütün üretiminde en küçük arazi kullanımının ise 7
daa ortalama ile Bafra ilçesinde yalnızca kiralık arazide üretim yapan
işletmelere ait olduğu görülmektedir.
Çizelge 4.3’de işletmelerde toplam arazi kullanımına ilişkin
değerlere, toplam kiralık arazi ve tütün üretimi için arazi kullanım
değerleri ile karşılaştırma olanağı sağlaması için birlikte yer
verilmiştir. İşletmelerce kullanılan toplam arazilerin ortalama
büyüklüğünün 28,8 daa olduğu, 144 işletmeden 94’ünün arazi
kiraladığı ve bu arazilerin ortalama büyüklüğünün de 12 daa olduğu
çizelgeden görülmektedir. Bununla birlikte 98 işletmenin kendisine
ait arazisi bulunduğu, diğer bir deyişle 46 işletmenin topraksızlardan
oluştuğu anlaşılmaktadır.
İşletmelerin toplam kiralık arazi kullanımına ilişkin değerlerin
(94 işletme, 12 daa), kiralık tütün arazisi kullanım değerleri ile (87
işletme, 10,6 daa) çok yakın olduğu çizelgede dikkati çekmektedir.
Buradan hareketle işletmelerin tütün dışında diğer bitkisel ürünlerin
üretimi için arazi kiralama eğilimlerinin çok düşük olduğu
söylenebilir.
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Çizelge 4.3: İncelenen İşletmelerde Toplam Arazi Kullanımı
Mülk Tütün
Kira Tütün
Toplam Tütün
Arazisi Kullanımı Arazisi Kullanımı Arazisi Kullanımı
İşletme
Sayısı

İlçesi

Gelir
Grubu

Bafra
Samsun M.
Acıpayam
Tavas
Kula
Akhisar
Genel
Düşük
Orta
Yüksek
Genel

22
20
10
8
13
13
86
39
32
15
86

Ort.
Arazi
(daa)
10,8
10,1
10,4
11,8
11,8
10,6
10,8
9,9
10,8
13,1
10,8

İşletme
Sayısı
8
14
19
21
14
11
87
58
18
11
87

Ort.
Arazi
(daa)
7,3
8,1
11,8
11,9
10,7
11,6
10,6
11,1
9,9
9,2
10,6

İşletme
Sayısı
24
24
24
24
24
24
144
88
39
17
144

Ort.
Arazi
(daa)
12,3
13,2
13,7
14,3
12,7
11,1
12,9
11,7
13,4
17,5
12,9

Toplam Mülk
Arazi Kullanımı
Ort.
İşletme
Arazi
Sayısı
(daa)
22
34,7
24
37,1
11
20,6
7
36,3
17
33,2
17
18,6
98
30,8
47
22,6
35
33,6
16
48,4
98
30,8

Toplam Kiralık
Arazi Kullanımı
İşletme
Sayısı
11
16
19
22
14
12
94
61
20
13
94

Ort.
Arazi
(daa)
14,2
12,8
11,3
12,0
10,7
11,9
12,0
11,2
12,3
15,8
12,0

Toplam Arazi
Kullanımı
İşletme
Sayısı
24
24
24
24
24
24
144
88
39
17
144

Ort.
Arazi
(daa)
38,3
45,6
18,4
21,5
29,8
19,2
28,8
19,8
36,4
57,6
28,8
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Gelir grupları açısından değerlendirme yapıldığında, düşük gelir
grubundaki işletmelerin 19,8 daa ortalama ile en küçük arazilerde
tarım yapanlar olduğu görülmektedir. Yüksek gelir grubundaki
işletmelerin işlediği arazi büyüklüğü 57,6 daa ile düşük gelir
grubundaki ortalamanın yaklaşık iki kat üzerindedir. Orta gelir
grubundaki işletmelerin kullandığı arazilerin ortalama büyüklüğü ise
36,4 daa olarak tespit edilmiştir. Bu kapsamda yapılacak bir
değerlendirme ile düşük gelir grubundan yüksek gelir grubuna doğru
gidildikçe arazi kullanım miktarının arttığı söylenebilir.
Diğer yandan yüksek gelir grubundaki bir işletmenin de
topraksızlar arasında yer aldığı çizelgeden anlaşılmaktadır.
Oluşturulan veri tablosu üzerinde yapılan incelemede, söz konusu
işletmenin Acıpayam ilçesinde yer aldığı ve biri emekli olmak üzere
maaşlı iki bireyin hane toplam gelirinde ağırlıklı paya sahip olduğu
saptanmıştır. Gelir grupları açısından yapılan incelemede dikkati
çeken bir diğer husus, kiralık tütün arazisi kullanımında ortalama
arazi büyüklüğü değerinin düşük gelir grubundan yüksek gelir
grubuna doğru gidildikçe azalmasıdır.
Toplam işletme arazilerinin ortalama büyüklüğü ilçeler
açısından değerlendirildiğinde önemli farklar bulunduğu çizelgeden
görülen bir diğer husustur. Samsun Merkez ilçede işletmelerin
kullandığı arazi büyüklüğü ortalama 45,6 daa iken, Acıpayam 18,4
daa ortalama ile en düşük değere sahip ilçe olarak tespit edilmiştir.
Akhisar ilçesinde de kullanılan arazi büyüklüğü 20 dekarın altında
kalırken, işletme başına 38,3 daa ortalama ile ikinci en yüksek arazi
kullanımının gerçekleştiği ilçe Bafra olmaktadır. Tavas ve Kula’nın
ise kullanılan arazi açısından sırasıyla 21,5 ve 29,8 daa ortalama
büyüklüğe sahip olduğu tespit edilmiştir. Çizelgedeki veriler bu
açıdan değerlendirildiğinde, Samsun ilinde tütün üreten işletmelerin
Denizli ve Manisa illerindeki işletmelere göre daha büyük alanda
tarım yaptıkları söylenebilir.
İşletmelerce kullanılan toplam kiralık araziler açısından
yapılacak bir değerlendirme ile gelir grupları ve ilçeler arasında
işletmelerin kiralık arazi kullanımında büyük farklar bulunmadığı
(11-15 daa arasında dağılım görülmekte), ancak ilçeler arasında
kiralık arazi kullanan işletme sayısında önemli farklar bulunduğu,
Bafra en az sayıda (11) kiralık arazi kullanan işletmelerin bulunduğu
ilçe iken Tavas’ta en fazla sayıda işletmenin (22) kiralık arazide tarım
yaptığı anlaşılmaktadır. Tüm işletmelerden %65,3’ünün (94 işletme)
arazi kiraladığı da çizelgede görülen bir diğer husustur.
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İncelenen işletmelerde hayvansal ve bitkisel üretim durumuna
ilişkin verilere Çizelge 4.4’de yer verilmiştir. Araştırma kapsamında
görüşülen 144 işletmeden 70’inde (%48,6’sı) hiç hayvan
bulunmadığı, 35’inin (%24,3’ü) kendi ihtiyacı için hayvan beslediği,
buna karşılık 39 (%27,1) işletmenin hayvansal üretim satış geliri elde
ettiği görülmektedir. İşletmelerin hayvansal üretim açısından ilçelere
dağılımında çok büyük farklar olduğu dikkati çekmektedir. Acıpayam
ilçesinde yalnızca üç işletme hayvan beslerkenken, satış geliri elde
eden işletme bulunmamaktadır.
Buna karşılık Samsun Merkez ilçede görüşülen 24 işletmeden
sadece 1’inde hayvansal üretim olmadığı, 15 işletmenin ise satış geliri
elde ettiği çizelgeden görülmektedir. Bafra, Samsun Merkez’den
sonra hayvansal üretimin en yaygın olduğu ve 12 işletmenin satış
geliri elde ettiği ilçedir. Ege Bölgesindeki ilçelerde hayvansal
üretimin Karadeniz Bölgesine göre daha az yaygın olduğu, bölgedeki
en yüksek değere sahip Kula ilçesinde dahi, görüşülen 24 işletmeden
10’unda hiç hayvan bulunmadığı çizelgeden anlaşılmaktadır.
Hayvansal üretim satış geliri elde eden işletme sayısında ikinci sırada
yer alan Bafra ilçesi, tek başına Ege Bölgesinde yer alan dört ilçenin
toplamı kadar işletmeye sahiptir. Bu kapsamda, kullanılan arazi
büyüklüğünde olduğu gibi Samsun ili ile Denizli ve Manisa arasında
hayvansal üretimde de önemli fark olduğu anlaşılmaktadır.
Tütün işletmelerinin hayvansal üretim durumuna gelir grupları
açısından bakıldığında düşük gelir grubunda yer alan 88 işletmeden
55’inin hiç hayvan beslemediği, 22’sinin kendi ihtiyacı için üretimde
bulunduğu, 11’inin ise hayvansal üretim satış geliri elde ettiği
görülmektedir. Orta gelir grubundaki 39 işletmeden 17’si, yüksek
gelir grubundaki 17 işletmeden de 11’i satış geliri elde etmektedir.
Orta gelir grubunda 12, yüksek gelir grubunda ise sadece üç
işletmede hayvan bulunmaması dikkati çeken bir diğer husustur.
Oransal olarak bakıldığında düşük gelir grubundaki işletmelerin
%63’ü, orta gelir grubundaki işletmelerin %31’i, yüksek gelir
grubundaki işletmelerin ise %18’inde hayvan bulunmadığı
anlaşılmaktadır. Bu kapsamda, yapılacak bir değerlendirme ile
işletmelerin gelirleri arttıkça hayvan besleme oranının arttığı
söylenebilir.
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Çizelge 4.4: İncelenen İşletmelerde Bitkisel ve Hayvansal Üretim Durumu
Hayvansal Üretim Durumu

İlçesi

Üretimden

Öztüketim

Hiç

Satış Var

Kadar

Hayvan Yok

Bitkisel Üretim Durumu
Toplam

Tütün

Öztüketim /

Tütün

Dışında

İşletme İçi

Dışında

Satış Var

Kullanım 1

Üretim Yok

İşletmelerin Genel Durumu
Tütün Dışı
Toplam

Tütün Dışı

Tarım Ürünü Tarım Ürünü
Satışı Yok

Toplam

Satışı Var

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Bafra

12

8,3

7

4,9

5

3,5

24

16,7

4

2,8

18

12,5

2

1,4

24

16,7

12

8,3

12

8,3

24

16,7

Samsun M.

15

10,4

8

5,6

1

0,7

24

16,7

6

4,2

18

12,5

0

0,0

24

16,7

6

4,2

18

12,5

24

16,7

Acıpayam

0

0,0

3

2,1

21

14,6

24

16,7

5

3,5

2

1,4

17

11,8

24

16,7

19

13,2

5

3,5

24

16,7

Tavas

3

2,1

5

3,5

16

11,1

24

16,7

6

4,2

4

2,8

14

9,7

24

16,7

16

11,1

8

5,6

24

16,7

Kula

7

4,9

7

4,9

10

6,9

24

16,7

5

3,5

10

6,9

9

6,3

24

16,7

13

9,0

11

7,6

24

16,7

Akhisar

2

1,4

5

3,5

17

11,8

24

16,7

8

5,6

14

9,7

2

1,4

24

16,7

16

11,1

8

5,6

24

16,7

Toplam

39

27,1

35

24,3

70

48,6

144

100

34

23,6

66

45,8

44

30,6

144

100

82

56,9

62

43,1

144

100

Düşük

11

7,6

22

15,3

55

38,2

88

61,1

12

8,3

37

25,7

39

27,1

88

61,1

66

45,8

22

15,3

88

61,1

Orta

17

11,8

10

6,9

12

8,3

39

27,1

16

11,1

19

13,2

4

2,8

39

27,1

13

9,0

26

18,1

39

27,1

Grubu Yüksek

11

7,6

3

2,1

3

2,1

17

11,8

6

4,2

10

6,9

1

0,7

17

11,8

3

2,1

14

9,7

17

11,8

Toplam

39

27,1

35

24,3

70

48,6

144

100

34

23,6

66

45,8

44

30,6

144

100

82

56,9

62

43,1

144

100

Gelir

Not: Oranların hesaplanmasında rakamlar yuvarlandığı için toplamlarda fark çıkabilmektedir.

1

“Öztüketim / İşletme İçi Kullanım” başlığı altında, kışlık gıda ihtiyaçları için işlenmeden veya işlenerek stoklanabilen buğday, zeytin vb.
ürünleri üreten ya da hayvansal üretimde kullanmak amacıyla yem bitkileri üreten işletmeler dikkate alınmıştır. İşletmelerin tütün tarlasının
kenarlarında, belirli bir parsel büyüklüğü oluşturmaksızın ürettikleri domates, biber, gibi yaz aylarındaki günlük tüketime yönelik ürünler
değerlendirme dışı tutulmuş, bu tarz üretimde bulunan işletmelere “tütün dışında üretim yok” sütununda yer verilmiştir.
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İşletmelerde tütün dışında bitkisel üretim durumu
incelendiğinde, düşük gelir grubunda yer alan 88 işletmeden 39’unda,
orta gelir grubundaki 39 işletmeden dördünde ve yüksek gelir
grubundaki 17 işletmeden birinde olmak üzere toplam 44 işletmede
bitkisel üretimin tütünle sınırlı kaldığı, başka bir ürün üretilmediği
tespit edilmiştir. Buna karşılık orta ve yüksek gelir grubundaki
işletmelerin yarıdan fazlasının, düşük gelir grubundaki işletmelerin
ise yarıya yakınının tütün dışında kendi ihtiyacı için bitkisel üretimde
bulunduğu
çizelgeden
anlaşılmaktadır.
Genel
olarak
değerlendirildiğinde işletmelerin %23,6’sı bitkisel üretim satış geliri
elde ederken, %45,8’i kendi ihtiyacı için üretim yapmakta, %30,6’sı
ise tütün dışında üretim yapmamaktadır. İşletmelerin satış geliri elde
ettiği ürünlerin başında arpa, buğday gibi tahıl ürünleri gelmekte,
bunun yanısıra Samsun’da fındık, Akhisar’da zeytin gibi çok yıllık
bitkilerden elde edilen gelirler de bitkisel üretim satış gelirleri
arasında dikkati çekmektedir.
İlçeler itibariyle değerlendirme yapıldığında Acıpayam (17) ve
Tavas (14), tütün dışında bitkisel üretim yapmayan en fazla sayıda
işletmenin bulunduğu ilçeler olmaktadır. Bunları dokuz işletme ile
Kula, iki işletme ile Akhisar ve Bafra ilçeleri izlemektedir. Samsun
Merkez ilçedeki tütün işletmelerinin tamamı tütün dışında başka
ürünleri de üretmektedir. Ancak bunlardan yalnızca altısı bitkisel
üretim satış geliri elde etmektedir. Bitkisel üretimden satış geliri elde
eden işletme sayısı açısından ilçeler arasında önemli bir fark olmadığı
görülmektedir. En düşük değer dört işletme ile Bafra’da iken en
yüksek değer sekiz işletme ile Akhisar ilçesindedir.
Tütün üretimi yapan işletmelerin bitkisel üretim durumunun
ilçeler bazında incelenmesinden, hayvansal üretimde olduğu gibi
bitkisel üretimde de Karadeniz Bölgesinin, Ege Bölgesine göre daha
üstün olduğu, tartışmaya yer bırakmayacak kadar açık olarak
çizelgede görülmektedir.
Çizelgenin son bölümünde ise işletmelerin sınıflandırması daha
genel olarak ele alınmış ve tütün dışı tarımsal ürün satışı olup olmama
durumu değerlendirilmiştir. Buna göre 82 işletmenin (%56,9) tütün
dışında tarımsal ürün satışının olmadığı görülmektedir. Acıpayam 19
işletme ile bu grupta en fazla sayıya sahip iken, Samsun Merkez ilçe
ise tütün dışında ürün satışı olmayan en az sayıda işletmenin
bulunduğu (6) ilçe olarak saptanmıştır. Gelir grupları açısından
bakıldığında düşük gelir grubundaki işletmelerin 3/4’ü (66 işletme),
orta gelir grubundaki işletmelerin ise 1/3’ünün (13 işletme) tütün
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dışında tarımsal ürün satışı yapmadığı anlaşılmaktadır. Yüksek gelir
grubundaki işletmelerden ise sadece üçünün bu grubta yer aldığı
Çizelge 4.4’den anlaşılmaktadır. Bu kapsamda yapılacak bir
değerlendirme ile işletmelerin yarıdan fazlasının tütüne mutlak
bağımlı oldukları söylenebilir.
İşletmelerdeki traktör varlığı da, işletmelerin içinde
bulundukları koşulların açıklanmasında önemli bir faktör olarak
düşünülmüş ve bu kapsamda derlenen verilere Çizelge 4.5’de yer
verilmiştir. İşletmelerden %43’ünün (62 işletme) traktörünün
olmadığı tespit edilmiştir. Buna karşılık iki işletmenin çift traktöre
sahip olduğu, dört işletmenin traktörü olmakla birlikte ekipmanının
bulunmadığı, 78 işletmenin ise traktör ve ihtiyaç duyduğu
ekipmanlarının bulunduğu, toplamda 82 işletmenin (%57) traktör
sahibi olduğu tespit edilmiştir.
Çizelge 4.5: İncelenen İşletmelerde Traktör Varlığı

İlçesi

Gelir
Grubu

Bafra
Samsun M
Acıpayam
Tavas
Kula
Akhisar
Toplam
Düşük
Orta
Yüksek
Toplam

Traktör ve
Ekipman Var
İşletme Oran
Sayısı (%)
13
9,0
21
14,6
11
7,6
12
8,3
10
6,9
11
7,6
78
54,2
30
20,8
31
21,5
17
11,8
78
54,2

Traktör Var
Ekipman Yok
İşletme Oran
Sayısı (%)
0
0,0
0
0,0
2
1,4
1
0,7
0
0,0
1
0,7
4
2,8
4
2,8
0
0,0
0
0,0
4
2,8

Traktör
Yok
İşletme Oran
Sayısı
(%)
11
7,6
3
2,1
11
7,6
11
7,6
14
9,7
12
8,3
62
43,1
54
37,5
8
5,6
0
0,0
62
43,1

Toplam
İşletme
Sayısı
24
24
24
24
24
24
144
88
39
17
144

Diğer yandan her ikisi de yüksek gelir grubunda yer alan, Bafra
ve Samsun Merkez ilçeden birer işletmenin çift traktörü bulunduğu
tespit edilmiştir. Buna karşın traktörü olduğu halde römork, pulluk
gibi en temel ekipmanları dahi bulunmayan dört işletmenin de düşük
gelir grubunda yer alan işletmeler olması ve bunlardan üçünün
Denizli ilinde yer alması dikkati çeken bir diğer husus olmaktadır.

Oran
(%)

16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
100
61,1
27,1
11,8
100
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Gelir grupları açısından incelendiğinde traktörü olmayan 62
işletmeden 54’ünün düşük gelir, sekizinin ise orta gelir grubunda yer
aldığı, yüksek gelir grubunda traktörsüz işletme bulunmadığı
görülmektedir. Traktörü bulunmayan işletmelerin ilçelere dağılımında
Kula (14) ve Akhisar (12) başı çekmekte, bunları 11 işletme ile Bafra,
Acıpayam ve Tavas izlemektedir. Samsun Merkez ilçe ise diğerlerine
göre bariz bir üstünlük göstermekte, traktörsüz sadece üç işletme
bulunmaktadır.
4.1.3. İncelenen işletmelerin
karşılaştıkları sorunlar

tütün

üretimi

sırasında

İncelenen işletmelerin tütün üretimi sırasında ne gibi sorunlarla
karşılaştıklarının saptanması amacı ile yöneltilen soruya alınan
yanıtlar düzenlenerek Çizelge 4.6’da gösterilmiştir. Buna göre
işletmelerin en fazla sıkıntı duydukları konu girdi fiyatlarının
yüksekliğidir. Özellikle mazot fiyatlarının pahalı olması nedeni ile
toprak işleme maliyetinin yükselmesi, tarla hazırlık sürecinin
işletmeler için sorunlu alan haline gelmesine neden olmaktadır.
Ayrıca her gün birkaç kez tekrarlanan tarla-ev arasındaki gidiş-geliş,
mazot fiyatı nedeni ile yüksek bir maliyet unsuru haline gelmektedir.
Diğer yandan fidelik ve tarla dönemi boyunca kullanılan ilaçlar da
tütün üretimi için önemli bir girdi olmakta ve ilaç maliyeti üreticileri
rahatsız etmektedir. Sonuçta 118 işletme (%81,9), girdi kullanım
maliyetinin çok yüksek olduğunu ve bunun en önemli üretim
sorunlarından biri olduğunu ifade etmektedir. Bu soruna işaret eden
işletmelerin ilçelere göre dağılımına bakıldığında Samsun Merkez
ilçenin 15 işletme ile diğerlerine göre en düşük, buna karşılık aynı
ildeki Bafra ilçesinin ise en yüksek değere sahip olduğu
görülmektedir.
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Çizelge 4.6: İncelenen İşletmelerde Tütün Üretimi Sırasında Yaşanan Sorunlar
Girdiler
pahalı
Samsun M.
Bafra
Acıpayam
Tavas
Kula
Akhisar
Toplam
Oranı (%)

15
23
21
20
18
21
118
81,9

Fide
Dikim ve
Tarla
Üretimin
Yakındaki
üretimi ve
Banka
Toplam
kırımda
kiraları
kısıtlanması
fabrika
Sorun
tohum
kredi
sorun
ek işgücü pahalı,
sıkıntı
zarar
yok
bulmada
vermiyor
ifadesi
ihtiyacı sorun var
veriyor
veriyor
sıkıntı
11
0
4
0
3
2
35
4
9
0
6
0
2
0
40
1
11
9
0
2
1
0
44
0
6
12
0
8
0
0
46
1
1
8
6
10
0
0
43
5
2
3
6
0
0
0
32
3
40
32
22
20
6
2
240
14
27,8
22,2
15,3
13,9
4,2
1,4
90,3
9,7

Not: Birden fazla sorun belirtildiği için sorun toplamları işletme sayısını aşmaktadır. Aynı şekilde oranların toplamı da 100’ü
geçmektedir. Sorunlara işaret eden işletmelerin oranı hesaplanırken toplam işletme sayısı (144) kullanılmıştır. Oran satırının son
iki sütununda yer alan hücrelerde sorun olmadığını belirten ve sorun bildiren üreticilerin oransal dağılımı görülmektedir.
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İşletmelerce ifade edilen sorunlar arasında en sık rastlanan
ikinci sorun tütün dikimi ve kırımı sırasında yevmiyeli işçi
çalıştırılması ihtiyacının ortaya çıkması nedeni ile ödenen ücrete
ilişkindir. İşletmeler yevmiyeli işçi çalıştırılması halinde işgücüne
ödenen ücretin tütün bedeli olarak karşılığının alınamadığını fakat
hava şartlarına bağlı olarak bazen dikim ve kırım zamanları işçi
çalıştırmak zorunda kaldıklarını, işgücü satın almanın kendilerine
zarar olarak geri döndüğünü ifade etmektedir 1. 40 işletme (%27,8) bu
durumu üretim sorunu olarak nitelerken, bu işletmelerin
çoğunluğunun Acıpayam ve Samsun Merkez ilçede (11’er işletme)
bulunduğu görülmektedir. Bu ilçeleri dokuz işletme ile Bafra ve altı
işletme ile Tavas izlemektedir. Kula ve Akhisar ilçelerindeki
işletmeler ise üretim sorunları arasında bu hususa en az yer veren
işletmeler olmaktadır. Buradan hareketle bu iki ilçedeki işletmelerin
tütün üretiminde yevmiyeli işçi çalıştırma oranının araştırma
kapsamındaki diğer ilçelere göre daha az olduğu söylenebilir.
Görüşülen işletmelerce dile getirilen üretim sorunları arasında
32 işletme (%22,2) tarafından vurgulanan tarla kiralamada yaşanan
sıkıntılar üçüncü sırada yer almaktadır. İşletmeler, tütün tarımı için
tercih edilen tarlalarda kiraların, diğer ürünlerin üretildiği tarlalara
göre daha pahalı olmasından yakınmaktadırlar. Tarla kiralarının
pahalı olduğunu belirterek üretim sorunları arasında sayan Tavas’ta
12, Acıpayam’da dokuz, Kula’da sekiz, Akhisar’da ise üç işletme
bulunmaktadır. Akhisar’daki işletmeler tütün tarlalarının bir kısmına
zeytin dikildiğini ve köy yakınlarında tütün tarlası olarak kullanılan
arazilerde yaşanan azalmanın tarla kiralarını etkilediğini ifade
etmektedir. Bafra ve Samsun Merkez ilçede bu hususa hiç vurgu
yapılmadığı görülmektedir. Bu ilçelerde kiralık arazilerde üretim
yapma oranının daha düşük olmasının, böyle bir sonucu ortaya
çıkardığı düşünülmektedir (Bkz. Çizelge 4.2).
Bunların dışında 22 işletme (%15,3) ilaç, gübre vb girdiler
nedeni ile fide üretiminin dahi önemli bir maliyet oluşturduğunu,
kendi fidelerinin hastalık veya başka nedenlerle yetişmemesi halinde
dışarıdan fide satın almak zorunda kaldıklarını, böylesi durumlarda
1

Tütün dikimi zamanında toprağın tavı kaybolmadan dikim işleminin
gerçekleştirilmesi, kırım zamanı geldiğinde ise tütünlerin kırım olgunluğu
geçmeden hasad edilmesi önem taşımaktadır. Kırım vaktinin geçirilmesi tütünde
değer kaybına yol açmaktadır. Hava şartları nedeni ile tütünlerin beklenenden daha
hızlı olgunlaştığı dönemlerde daha büyük kayıplar yaşamamak için üreticiler
yevmiyeli işçi çalıştırmak zorunda kalabilmektedir.
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maliyetin daha da arttığını, zaman zaman istedikleri nitelikte tohum
bulmakta sıkıntı çektiklerini ve bunların kendileri için önemli üretim
sorunu olduğunu ifade etmektedir. Tütün üretiminin firma tarafından
(Tekel veya özel sektör) sınırlandırılması nedeni ile yaşanan sıkıntılar
(20), Ziraat Bankasının eskiden olduğu gibi tütün üreticilerine kredi
vermemesi ve işletme sermayesi yetersizliği nedeni ile bazen gerekli
ilaçların dahi satın alınamaması şeklinde yaşanan sıkıntılar (6) ve
çevredeki fabrikaların ürün kalitesine verdiği zararlar (2) işletmeler
tarafından işaret edilen diğer üretim sorunları olarak sıralanmıştır.
Bu konuları sorun olarak ortaya koyan işletmelerin ilçelerdeki
dağılımı incelendiğinde Acıpayam ve Tavas’taki işletmelerde fide
üretiminin sorun olarak görülmediği, diğer ilçelerde ise dengeli bir
dağılımın olduğu anlaşılmaktadır. İstediği miktarda tütün
üretememeyi sorun olarak ifade eden işletmelerin yarısının (10
işletme) Kula’da, sekiz tanesinin ise Tavas’ta olduğu çizelgeden
görülmektedir. Akhisar, Bafra ve Samsun Merkez ilçede bu konuda
bir sıkıntı olmadığı da çizelgeden anlaşılmaktadır. Banka kredisinin
yokluğundan yakınan işletmelerin de Samsun ilinde toplandığı
görülmektedir. Yakın çevredeki fabrika üretime zarar veriyor ve ürün
kalitesini etkiliyor diyen işletmelerin de Samsun Merkez ilçede
oldukları görülmektedir. Buradaki bakır fabrikasının tütün kalitesi
üzerine olumsuz etkide bulunduğu ifade edilmektedir.
İşletmelerce üretimle ilişkili sorun olarak ortaya konulan
hususların toplam dağılımına bakıldığında Tavas’ta 46, Acıpayam’da
44, Kula’da 43, Bafra’da 40, Samsun Merkez’de 35 ve Akhisar’da 32
kez sorun ifadesi ile karşılaşıldığı görülmektedir. Bununla birlikte 14
işletme (%9,7) herhangi bir üretim sorunu bulunmadığını beyan
etmiştir. Bu işletmelerin ilçelere dağılımında ise Kula beş, Samsun
Merkez ilçe dört, Akhisar üç, Tavas ve Bafra’da bir işletme
bulunduğu, Acıpayam’da ise üretimde sorun yok diyen işletme
bulunmadığı çizelgeden anlaşılmaktadır.
4.1.4. İncelenen işletmelerde gelir düzeyi
Araştırma kapsamına alınan üretim merkezlerinde anket
yapılacak işletmeler belirlenirken uygulanan yöntem gereğince, her
köydeki tütün üreticilerinin gelir durumuna göre değerlendirme
yapılarak düşük, orta ve yüksek gelir grubundaki işletmelere tütün
üretimindeki ağırlıkları ölçüsünde araştırma kapsamında yer
verilmiştir. Köylerde düşük, orta ve yüksek gelirlilerin belirlenmesi,
her köyde değişken olarak köylülerin ifadesi esas alınarak
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gerçekleştirilmiştir. Önce her köyde üç grupta yer alan üretici oranı
belirlenmiş ve bu orana uygun dağılım gösterecek sayıda üretici tespit
edilerek gçrüşmeler yapılmıştır.
Köylerdeki üreticilerin genel dağılımına uygun olarak yapılan
seçimler sonucu elde edilen veriler Çizelge 4.7’de gösterilmiştir. Elde
edilen verilerin değerlendirmeleri aşamasında işletme toplam brüt
geliri yıllık 10 bin YTL nin altında olan işletmeler düşük, 10 bin - 20
bin YTL arasında olanlar orta, 20 bin YTL nin üzerinde olanlar ise
yüksek gelirli işletmeler olarak kabul edilmiştir. Çalışmada
değerlendirmeler hane halkı toplam geliri üzerinden yapılmıştır.
Ancak hane nüfusları dikkate alınarak kişi başı gelir hesaplandığında,
yüksek ya da düşük gelir grubunda yer alan bir işletmenin orta gelir
grubundaki kadar kişi başı gelire sahip olabildiği veya orta gelir
grubundaki bir işletmenin yüksek ya da düşük gelir grubundaki
işletmeler kadar kişi başı gelire sahip olabildiği tespit edilmiştir.
Çizelge 4.7: İncelenen İşletmelerin Gelir Durumuna Göre Dağılımı

Bafra
Samsun M.
Acıpayam
Tavas
Kula
Akhisar
Toplam
Oranı (%)

Hane Halkı Toplam Gelirine
Göre Gruplar
Düşük Orta Yüksek Toplam
11
9
4
24
7
9
8
24
18
4
2
24
17
6
1
24
19
4
1
24
16
7
1
24
88
39
17
144
61,1
27,1
11,8
100,0

Hanede Kişi Başı Gelire
Göre Gruplar
Düşük Orta Yüksek Toplam
11
8
5
24
9
14
1
24
17
4
3
24
14
6
4
24
16
5
3
24
12
11
1
24
79
48
17
144
54,9
33,3
11,8
100,0

Araştırma kapsamındaki işletmelerin gelir grupları açısından
dağılımı incelendiğinde 144 işletmeden 88’inin düşük, 39’unun orta
ve 17’sinin yüksek gelir grubunda yer aldığı saptanmıştır. Yüksek
gelir grubunda yer alan işletmelerin sekizinin Samsun Merkez, dört
tanesinin de Bafra ilçelerinde bulunması dikkat çekicidir. Samsun
Merkez ve Bafra’da, Çizelge 4.1’den hatırlanacağı üzere işletmelerin
hane nüfusu diğer ilçelere göre daha kalabalıktır. Bu ilçelerde evlenen
erkek çocukların evden ayrılmadığı geleneksel aile yapısının daha
yaygın olduğu görülmüştür. Bu durum beraberinde işletmede çalışan
ve gelir getiren kişi sayısının fazla olmasını ve dolayısı ile hane halkı
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toplam gelirinin artması sonucunu doğurmaktadır. Buna bağlı olarak
düşük gelir grubunda en az sayıda işletmenin yer aldığı ilçe de
Samsun Merkez olmaktadır. Kula ise 19 işletme ile, hane halkı
toplam geliri açısından düşük gelir grubunda en fazla sayıda
işletmenin yer aldığı ilçedir. Kula’yı sırasıyla Acıpayam, Tavas ve
Akhisar izlemektedir. Bu ilçelerden Acıpayam’da iki, diğerlerinde ise
bir işletmenin yüksek gelir grubunda yer aldığı çizelgeden
görülmektedir.
Diğer yandan hanede kişi başı gelire göre de gruplandırma
yapılmış ve buna göre işletmelerin dağılımı çizelgenin ikinci
bölümünde gösterilmiştir. Hanede kişi başı gelire göre gruplar
belirlenirken, hane bireylerinin ortalama yıllık geliri 2 bin YTL nin
altında olan işletmeler düşük, 2-4 bin YTL arasında olanlar orta ve 4
bin YTL den fazla olanlar ise yüksek gelir grubundaki işletmeler
olarak gruplanmıştır. Hane nüfusu ortalamasının 4,9 olmasından
hareketle bu rakamlar belirlenmiştir (Bkz. Çizelge 4.1). Bu
yaklaşımla işletmelerin dağılımı incelendiğinde Samsun Merkez en
dikkat çeken ilçe olmaktadır. Hane halkı toplam gelirine göre sekiz
işletme yüksek gelir grubunda iken, hanede kişi başı gelire göre
sadece bir işletmenin yüksek gelir grubunda kaldığı, diğer
işletmelerin orta ve düşük gelir grubuna kaydığı görülmektedir.
Kalabalık ve birden fazla evli çiftin bir arada yaşadığı ailelerin
bulunması bu sonucu doğurmaktadır. Diğer ilçelerden Acıpayam ve
Bafra’da sadece bir işletmenin gelir grubunda değişiklik olurken
Kula, Tavas ve Akhisar’da daha fazla sayıda işletmenin bulunduğu
grubun değiştiği çizelgeden görülmektedir. Bunlardan Akhisar’da
orta, Tavas’ta ise yüksek gelir grubuna giren işletme sayısında artış
yaşandığı görülmektedir. Genelde ise hanede kişi başı ortalama gelire
göre işletmelerin %54,9’u düşük, %33,3’ü orta, %11,8’i de yüksek
gelir grubunda yer almaktadır.
Bu kapsamda yapılacak bir genel değerlendirme ile, her iki
yaklaşım sonucunda da yüksek gelir grubunda yer alan işletmelerin
%11,8’de kaldığı, işletmelerin yarıdan fazlasının düşük gelir
grubunda bulunduğu anlaşılmaktadır. Değerlendirilen yıllık gelir
rakamlarından hareketle tütün üreticilerinin toplumun fakir kesimleri
içinde yer alan bireyler olduğu söylenebilir.
İşletmelerin tütün üretiminden sağladıkları gelire ilişkin veriler
Çizelge 4.8’de gelir grupları ve ilçeler itibari ile gösterilmiştir 1. Buna
1

Üreticilerle anket yapılan dönem 2006 yılına rastladığından burada belirtilen
gelirler 2005 ürünü tütün satışlarından elde edilen gelirlerdir.
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göre 8934 YTL ile Samsun Merkez en yüksek ortalama tütün gelirine
sahip ilçe olurken, Kula’nın 3921 YTL ile en düşük tütün geliri elde
eden ilçe olduğu görülmektedir. Tütünden en fazla gelir elde eden
üreticilerin bulunduğu ikinci sıradaki ilçenin 7660 YTL ile Tavas
olduğu, bunu sırasıyla 7094 YTL ile Bafra, 5706 YTL ile Acıpayam
ve 4315 YTL ile Akhisar’ın izlediği görülmektedir. Ortalama tütün
gelirinin ilçelerdeki standart sapmalarına bakıldığında en yüksek
sapmanın Tavas, en küçük sapmanın ise Acıpayam’da gerçekleşmesi
ve bu iki ilçenin aynı il sınırları içerisinde olması bakımından dikkati
çekmektedir. Tavas’da orta ve yüksek gelir grubundaki işletmelerde
hane gelirinde tütünün payı %75 düzeyinde iken, Acıpayam’da aynı
gruplardaki işletmelerin hane gelirinde tütünün payı sırası ile %55,3
ve 42,5’tir.
İşletmeler tüm gelirleri açısından incelendiğinde Samsun
Merkez ilçe 16145 YTL ortalama ile en yüksek değere sahip iken
Akhisar 7112 YTL ile en düşük ortalama toplam gelire sahip ilçe
olarak görülmektedir. Kula’nın Akhisar’a, Bafra’nın Samsun
Merkez’e yakın olması Acıpayam ve Tavas’ın ortada yer alması iller
arasında işletme toplam gelirleri açısından önemli farklar
bulunduğunu göstermektedir.
Ancak Çizelge 4.1’de yer verilen işletmelerde hane nüfus
dağılımı dikkate alındığında ilçelerin bu şekilde sıralanması normal
karşılanmaktadır. Tüm işletmeler ele alındığında ortalama işletme
gelirinin 10308 YTL olduğu da çizelgeden anlaşılmaktadır. Diğer
yandan işletme toplam gelirlerinin standart sapması tütün gelirlerinin
dağılımında olduğu gibi Acıpayam’da en düşük iken Bafra’da en
büyük değere sahiptir.
Ortalama tütün gelirinin dağılımı, gelir grupları açısından
incelendiğinde ilçeler ve gelir grupları arasında çok büyük farklar
bulunduğu göze çarpmaktadır. Samsun Merkez ilçede işletmelerin,
gelir grupları itibari ile birbirine en yakın ortalama tütün gelirine
sahip olduğu, orta ve yüksek gelir grubundaki işletmelerin neredeyse
aynı miktarda (9804 ve 9881 YTL) tütün geliri elde ettikleri, buna
karşılık Tavas’ta gruplar arası tütün geliri farkının en belirgin hale
geldiği görülmektedir. Tavas ve Kula’da yüksek gelir grubunda tek
işletme bulunması ve bu işletmelerin diğerlerine göre oldukça fazla
miktarda tütün geliri elde ediyor olmasının farkı daha belirgin hale
getirdiği saptanmıştır.
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Çizelge 4.8: Gelir Grupları İtibari İle İncelenen İşletmelerde Tütün Geliri (YTL)
İlçesi

Bafra

Samsun
Merkez

Acıpayam

Tavas

Kula

Akhisar

İlçeler
Toplamı

Gelir
Grubu

İşletme
Sayısı

Tütün Geliri
Standart
Ortalama
Sapma

Toplam Gelir
Standart
Ortalama
Sapma
6862
1765

Top. Gelirde
Tütünün
Payı (%)

Düşük

11

5989

1653

Orta

9

7847

2695

14170

2891

89,6
55,7

Yüksek

4

8435

4216

29360

6788

28,5

8674

66,7

Toplam

24

7094

2674

13352

Düşük

7

6735

1553

8020

1458

85,7

3134

70,1

Orta

9

9804

1202

14554

Yüksek

8

9881

3602

25043

5846

40,1

7937

64,7

Toplam

24

8934

2676

16145

Düşük

18

5129

1452

6340

1538

82,4

Orta

4

6865

626

12465

1669

55,3

Yüksek

2

8585

757

20085

49

42,5

Toplam

24

5706

1688

8506

4491

74,6

Düşük

17

5787

1959

6434

1909

89,8

Orta

6

10977

4048

14643

3303

74,7

Yüksek

1

19600

-

26200

-

75,0

Toplam

24

7660

4230

9310

5554

85,4

2281

73,3

Düşük

19

3423

1469

5060

Orta

4

3740

2089

14240

3011

27,0

-

56,0

Yüksek

1

14100

-

25100

Toplam

24

3921

2641

7425

5616

64,9

1763

83,9

941

48,6

Düşük

16

3512

1671

4171

Orta

7

5712

2789

11655

Yüksek

1

7380

-

22380

-

33,0

Toplam

24

4315

2302

7112

4969

71,5

Düşük

88

4829

1984

5886

2128

83,3

Orta

39

7875

3281

13712

2769

57,7

Yüksek

17

10061

4141

25390

5632

40,2

Toplam

144

6272

3296

10308

7112

71,3

Diğer yandan Kula’da yüksek gelirli işletme dışında kalan orta
ve düşük gelir grubundaki işletmelerin de birbirine çok yakın
miktarda (3740 ve 3423 YTL) tütün geliri elde ettikleri
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görülmektedir. Tüm işletmeler genelinde değerlendirildiğinde düşük
gruptaki 88 işletmenin ortalama 4829 YTL, orta gruptaki 39
işletmenin 7875 YTL, yüksek gruptaki 17 işletmenin 10061 YTL,
işletmeler toplamında ise 6272 YTL ortalama tütün geliri elde
edildiği çizelgeden anlaşılmaktadır.
Hane halkı toplam geliri içerisinde tütün gelirinin payı
incelendiğinde, Tavas ilçesi %85,4 oranıyla diğer ilçelere göre
belirgin derecede yüksektir. Bunu sırasıyla %74,6 oranı ile Acıpayam
ve %71,5 oranı ile Akhisar izlemektedir. Samsun Merkez ilçe %64,7
ile en küçük orana sahip olurken, Kula %64,9 ve Bafra %66,7
oranlarıyla birbirine yakınlık göstermektedir. Tüm işletmelerde tütün
gelirinin payının ise %71,3 olduğu çizelgeden görülmektedir. Bu
kapsamda, Denizli ilindeki işletmelerin tütün gelirine olan
bağımlılıklarının diğer illerdekine göre daha fazla olduğu
söylenebilir.
Bunun yanısıra, hane halkı toplam geliri içerisinde tütün geliri
payının, düşük gelir grubunda yer alan işletmelerde daha büyük
değerlere ulaştığı görülmektedir. Kula hariç tüm ilçelerde, düşük gelir
grubunda yer alan işletmelerin toplam gelirinde tütünün payı
%80’den fazladır. Bafra ve Tavas’ta bu oran yaklaşık %90’a
ulaşmaktadır. Genel ortalama ise %83,3’tür. Orta gelir grubundaki
işletmelerde tütün gelirinin payı %27-74 arasında olmakla birlikte
genel ortalama %57,7’dir. Yüksek gelir grubundaki işletmelerin
gelirlerinde tütünün payı da %28-75 aralığında olmakla birlikte genel
ortalama ise %40,2 olarak tespit edilmiştir. Yüksek gelir grubunda
sadece bir işletmenin bulunduğu Tavas’ta, bu işletmenin ortalamalara
göre oldukça fazla miktarda tütün üretimi yaparak %75’lik orana
ulaştığı, aslında bu üreticinin bir firmanın köy adamı olarak faaliyet
gösterdiği ve diğer üreticilerden de tütün satın alarak kendi adına satış
yaptığı saptanmıştır. Yörede benzer faaliyette bulunan üreticilerin
varlığı bilindiğinden bu işletmeye ait verilerin bulunduğu anket
değerlendirme dışı tutulmamıştır.
Bu veriler ışığında, yüksek gelir grubundaki işletmelerin
gelirlerinin yarıdan fazlasını başka faaliyetlerden elde ettikleri, düşük
gelir grubunda ise işletme gelirlerinin tamamına yakınının tütünden
temin edildiği ve tütün üretimine daha bağımlı oldukları ifade
edilebilir.
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Çizelge 4.9: İşletmelerin Gelir Kaynakları Açısından Dağılımı

Tarım dışı gelir var
Tarım dışı gelir yok
Çocukların yardımı var
Toplam

Gelir Grupları
Düşük
Orta
Yüksek
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
33
37,5
25
64,1
17
100
52
59,1
11
28,2
0
0
3
3,4
3
7,7
0
0
88
100
39
100
17
100

Toplam
Sayı
75
63
6
144

%
52,1
43,8
4,2
100

İncelenen işletmelerde gelir kaynakları tarımsal ve tarım dışı
gelirler olarak ayrıldığında, işletmelerin %52,1’inin tarım dışı gelire
sahip olduğu, %4,2’sinin büyükşehirlerde yaşayan çocuklarından
yardım aldığı, %43,8’inin ise tarım dışı bir gelirinin olmadığı
saptanmıştır. Çizelge 4.9’da işletmelerin gelir kaynakları açısından
dağılımı gelir grupları itibari ile gösterilmiştir. Buna göre yüksek
gelir grubundaki işletmelerin tamamının tarım dışı geliri bulunurken,
orta gelir grubundaki işletmelerin %64,1’i, düşük gruptaki
işletmelerin ise ancak %37,5’inin tarım dışı gelire sahip olduğu
saptanmıştır. Düşük gelir grubundaki işletmelerin %59’unun tarım
dışı gelirinin olmadığı da çizelgeden anlaşılmaktadır.
Tütün üreten işletmelerin doğrudan gelir desteği, mazot yardımı
gibi devlet yardımlarından yararlanma durumları da incelenmiş ve
elde edilen veriler Çizelge 4.10’da gösterilmiştir.
İşletmelerden sadece 22’si desteklerden tam olarak
yararlandığını, 19 işletme sahip oldukları ve işledikleri arazinin bir
kısmı için gelir desteklerinden yararlandığını, 103 işletme ise (%71,5)
gelir desteğinden yararlanmadığını belirtmektedir. Gelir desteğinden
yararlanan en fazla sayıda üreticinin Samsun Merkez ilçede
bulunduğu görülmektedir. Acıpayam ilçesinde ise desteklerden tam
olarak yararlanan hiçbir üreticinin bulunmaması dikkati çekmektedir.
Gelir grupları açısından bakıldığında düşük gelir grubundaki 88
işletmeden 75’inin, orta gelir grubundaki 39 işletmeden 22’sinin gelir
desteklerinden hiç yararlanmadığı görülmektedir. Yüksek gelir
grubundaki işletmelerin gelir desteğinden yararlanmaları oransal
olarak daha fazladır. Ancak bu gruptaki işletmelerin dahi %35’inin (6
işletme) desteklerden yararlanmaması dikkat çekici bulunmuştur.
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Çizelge 4.10: İncelenen İşletmelerin Doğrudan Gelir Desteğinden Yararlanma Durumu
Kısmen
Alıyor
Alıyor
Almıyor
Toplam
Bafra
2
2
20
24
Samsun M.
8
7
9
24
Acıpayam
0
5
19
24
İlçesi
Tavas
4
2
18
24
Kula
6
1
17
24
Akhisar
2
2
20
24
Toplam
22
19
103
144
Düşük
6
7
75
88
Gelir
Orta
11
6
22
39
Grubu
Yüksek
5
6
6
17
Toplam
22
19
103
144
Kira
3
1
54
58
Tütün
Mülk
14
9
34
57
Arazisinin
Mülk
ve
Kira
5
9
15
29
Mülkiyet
Toplam
22
19
103
144
Durumu
Oranı %
15,3
13,2
71,5
100

Gelir desteklerinden yaralanamamanın temel nedeni,
işletmelerin yarısının kiralık arazide (Çizelge 4.2) üretim yapmasıdır.
Mevzuat açısından gelir desteği toprağı işleyen kiracıya ödenecek
şekilde düzenlenmiş olmasına rağmen sadece kiralık arazide üretim
yapan 58 işletmeden yalnızca 4 tanesinin, hem mülk hem de kiralık
arazide üretim yapan 29 işletmeden ise 14’ünün desteklerden
yararlandığı tespit edilmiştir. Özellikle arazi sahiplerinin, arazilerini
kiraya verirken destekleme ödemelerini kendilerinin alacağını arazi
kiralayan üretici ile baştan konuştukları ve yazılı kira sözleşmesi
yapmaktan kaçındıkları tespit edilmiştir. Kira sözleşmesi olmadığı ve
konu baştan konuşulduğu için kiracı konumdaki üretici hiçbir hak
talebinde bulunamamakta ve destekten yoksun kalmaktadır.
Tamamen kendi arazisinde üretim yapan 57 işletmeden,
34’ünün desteklerden yararlanmadığı çizelgede görülmektedir. Bu
işletmelerin gelir desteği ödemelerinden yararlanamamasının temel
nedeni, çoğu işletmede arazi tapusunun vefat etmiş ebeveynlere ait
görünmesi ve kardeşler arasında miras paylaşımının yapılmamış
olması, kardeşlerin bir kısmının köyden uzakta büyükşehirlerde
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yaşıyor olmaları gibi nedenlere dayandığı tespit edilmiştir. Bazı
köylerde ise kadastro çalışmalarının yapılmamış olması ve
tapulardaki ihtilaflar nedeni ile tüm üreticilerin desteklerden yoksun
kaldıkları saptanmıştır.
4.1.5. İncelenen işletmelerde örgütlenme durumu
İncelenen işletmelerde örgütlenme yaklaşımları da ankete
alınan sorularla değerlendirilmiştir. Bu kapsamda işletmelerde üretici
örgütlerine üyelik durumunu gösteren Çizelge 4.11 hazırlanmıştır.
Çizelgeden de görüldüğü üzere 118 işletme (%81,9) hiçbir örgüte üye
değildir. Buna karşılık üç işletme iki ayrı kooperatife üyedir. İki ayrı
kooperatife üye olan üreticilerle birlikte en fazla üye olunan örgütün
16 işletme ile Tarım Kredi Kooperatifi olduğu, bunu on işletme ile
Tütün Tarım Satış Kooperatiflerinin izlediği, üç işletmenin de Köy
Kalkınma Kooperatifi üyesi olduğu görülmektedir.
Kooperatiflere en fazla sayıda üye Acıpayam ve Akhisar
ilçelerinde bulunmasına karşın Bafra’da üreticilerin hiçbir örgüte üye
olmadığı dikkati çekmektedir. Tavas ve Kula ilçeleri de birlikte
değerlendirildiğinde Ege Bölgesinde tütün üreticilerinin, Karadeniz
Bölgesine göre daha örgütlü oldukları söylenebilir. Diğer yandan altı
üreticinin yakın dönem içerisinde Tarım Kredi Kooperatifi
üyeliğinden istifa ettiği belirlenmiştir. Üreticiler kooperatiften
aldıkları kredilerin faizini ödemekte zorlandıklarını ve bu nedenle
borçlarını kapatarak üyelikten ayrıldıklarını ifade etmişlerdir.
Çizelge 4.11: İşletmelerde Üretici Örgütüne Üyelik Durumu

Bafra
Samsun M.
Acıpayam
Tavas
Kula
Akhisar
Toplam
Oranı %

Tarım
Üye
Kredi
Değil
Koop.
24
0
22
2
16
0
21
3
19
2
16
6
118
13
81,9
9,0

Tütün
Köy
T.Kredi K. T.Kredi K.
Tarım Kalkınma ve Tütün ve Köy K. Toplam
Satış K. Koop.. TS Koop.
Koop.
0
0
0
0
24
0
0
0
0
24
6
0
2
0
24
0
0
0
0
24
0
2
0
1
24
2
0
0
0
24
8
2
2
1
144
5,6
1,4
1,4
0,7
100
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Üreticilerin örgütlenme durumları incelenirken Acıpayam ve
Akhisar dışında Tütün Tarım Satış Kooperatifi bulunmaması dikkati
çeken bir husus olmuştur. Ayrıca araştırma kapsamındaki ilçelerde
üretici birliği olmadığı da işletmelerle yapılan görüşmelerden
anlaşılmıştır. İşletmelerde örgütlenme düzeyi düşük olmakla birlikte,
örgütlenme isteğinin oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir.
İşletmelerin örgütlenme eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla
yöneltilen sorulara alınan yanıtlar Çizelge 4.12’de düzenlenmiştir.
İşletmelerden 122’si (%84,7) tütün üreticilerinin örgütlenmesi
gerektiğini belirtirken, 16 işletme (%11,1) örgütlenmeye hayır
demektedir. Altı işletme ise bu konuda bir fikir beyan edecek
durumda olmadığını ifade etmektedir.
Çizelge 4.12: İncelenen İşletmelerin Örgütlenme Eğilimleri
Tütüncülerin örgütlenmesi
gerektiğini düşünüyor mu?
Evet
Hayır
Fikri yok
Toplam

İşletme Sayısı
122
16
6
144

Oranı (%)
84,7
11,1
4,2
100,0

Kendisi yerine bir üretici
örgütünün sözleşme
imzalamasını ister mi?
İşletme Sayısı
Oranı (%)
94
65,3
31
21,5
19
13,2
144
100,0

Üreticilere, firmalarla imzaladıkları üretim ve satış sözleşmesini
kendisi yerine, bir üretici örgütünün imzalamasını nasıl
karşılayacakları da sorulmuş ve alınan yanıtlara çizelgede yer
verilmiştir. Üreticilerin örgütlenmesi gerektiğine evet diyen
üreticilerin oranı %84,7 iken, bu soruyu evet şeklinde yanıtlayan
üreticilerin oranı %65,3’e düşmektedir. Yanıtını değiştiren üreticilerin
bir kısmı bunun faydalı olmayacağını belirtirken bir kısmı da bu
konuda fikrinin olmadığını ifade etmektedir.
4.1.6. İncelenen işletmelerin Tekel ve TAPDK hakkındaki
düşünceleri
Araştırmada, tütün üreticilerinin sektörle ilgili piyasa
düzenlemelerini yapan TAPDK ve tütün alımlarından çekilmeye
hazırlanan Tekel hakkındaki düşünceleri de derlenmek istenmiştir. Bu
kapsamda işletmelere Tekel sigara fabrikalarının özelleştirilmesi ve
Tekel’in tütün alımlarında piyasadan tamamen çekilmesinin
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kendilerini etkileyip etkilemeyeceği de sorulmuş ve alınan yanıtlar
Çizelge 4.13’de gösterilmiştir. Buna göre işletmelerden 105’i
Tekel’in piyasadan çekilmesinin kendilerini olumsuz etkileyeceğini
belirtirken, 18 işletme bunun bir etkisinin olmayacağını, 14 işletme
ise az etkileneceklerini ve önemsiz kabul edilebileceğini ifade
etmiştir. beş işletme fikir beyan etmezken, iki işletme özelleştirmenin
daha iyi olacağı yönünde görüş bildirmiştir. Özelleştirmenin iyi
olacağını belirtenlerin, yanıtlarını Tekel’de çalışanların aldıkları
ücretlerle ilişkilendirdikleri ve bu ücretin çok olduğu düşüncesinden
hareketle Tekel’in özelleştirilmesini savundukları tespit edilmiştir.
Çizelge 4.13: İncelenen İşletmelerin Tekel Özelleştirmesi Hakkındaki Düşünceleri
Yalnız
Tekel ve
Tek bir
İki farklı
Tekel
tüccar
tüccar
tüccarın
Oran
Toplam
sözleşmesi sözleşmesi sözleşmesi sözleşmesi
(%)
var
var
var
var
Olumsuz etkiler
6
16
82
1
105
72,9
Etkilemez
0
0
17
1
18
12,5
Az etkiler
0
2
12
0
14
9,7
Fikri yok
0
0
5
0
5
3,5
İyi olur
0
0
2
0
2
1,4
Toplam
6
18
118
2
144
100,0

Tekel’in piyasadan çekilmesinin kendilerini olumsuz
etkileyeceğini düşünen 105 işletme (%72,9), böylesi bir durumda
yetersiz buldukları fiyatın daha da aşağılara çekilmesinden endişe
etmektedirler. Her ne kadar özel sektör firmaları ile sözleşme
imzalamış olsalar da, Tekel’in etkinliği ve ağırlığı azalmasına rağmen
piyasadan tütün satın alarak dengeleyici rol üstlendiğini, firmaların
hiçbir zaman Tekel’in altında fiyatlarla sözleşme sunmayacağını,
ancak Tekel’in ortadan kalkması halinde bazı endişeler taşıdıklarını
ifade etmektedirler.
Üreticilerin sektörle ilgili kurumsal yapılanma ve gelişmeleri
izleme durumunun belirlenmesi amacıyla, soru formlarında
TAPDK’yı tanıyıp tanımadıklarına ilişkin bir soruya da yer
verilmiştir. Bu soruyla üreticilerin kurumsal yapıda meydana gelen
değişiklikleri ne derecede takip edebildiklerinin yanı sıra TAPDK’nın
da kendini ne kadar tanıttığı sorgulanmak istenmiştir. Alınan yanıtlar
Çizelge 4.14’de düzenlenmiştir. Üreticilere önce Kurumun kısa adı
ardından da uzun adı sorulmuş, buna rağmen olumsuz yanıt alınan

133
üreticilere “Tütün Kurumu”, “Tütün Üst Kurulu” gibi başka ifadelerle
anımsatma yapılmaya çalışılmıştır. Ancak buna rağmen, üretim ve
alım-satım sözleşmelerini Resmi Gazetede yayımlayan, üretici ile
alıcının anlaşmazlığı durumunda hakem rolünü üstlenen, sektörle
ilgili düzenlemeleri ve denetimleri yapan, bütün sigara paketlerindeki
bandrollerde logosu bulunan ve üreticilerdeki sözleşme örneklerinde
açıkça yer alan TAPDK’yı 70 üreticinin (%48,6) hiç tanımadığını
beyan etmesi, üreticiler açısından olduğu kadar Kurum açısından da
oldukça düşündürücü olarak değerlendirilmektedir.
Çizelge 4.14: İncelenen İşletmelerin TAPDK Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
Duymuş,
Tanıyor,
Hiç
fakat fikri
Toplam
bilgisi var
duymamış
yok
Bafra
0
7
17
24
Samsun Merkez
0
8
16
24
Acıpayam
2
11
11
24
Tavas
2
15
7
24
Kula
2
13
9
24
Akhisar
7
7
10
24
Toplam
13
61
70
144
Oranı %
9,0
42,4
48,6
100

Beşinci kuruluş yılını tamamlamış TAPDK’nın kendisini
tanıtmakta yetersiz kaldığı, sektörle ilgili kişilerce genel kabul
görmektedir. İşletmelerden sadece 13’ünün (%9) Kurumun
fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olduğu değerlendirildiğinde,
Kurumun düzenlemekle görevli olduğu sektörün bir tarafı ile
yeterince bütünleşemediği söylenebilir.
Kurum hakkında bilgi sahibi en fazla işletmenin Akhisar’da
olması, ilçenin Türkiye tütüncülüğündeki ağırlığı açısından tutarlı
görülmekle birlikte, Samsun ilinde hiçbir üreticinin bilgi sahibi
olmaması ayrıca dikkat çekici bulunmuştur.
4.2. İncelenen İşletmelerin Tütün Pazarlama Durumu ve
Sorunları
4.2.1. İncelenen işletmelerin tütün pazarlama durumu
Görüşülen işletmelerin tamamı sözleşmeli sistemle pazarlamak
üzere tütün üretiminde bulunmaktadır. İşletmelerden sadece bir
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tanesinin sözleşme olmaksızın üretim yaptığı tespit edilmiştir.
Samsun Merkez’deki bu işletmenin de geçmiş yıllarda sözleşmeli
üretim yaptığı, bu üretim yılında da bir firma ile ilişkisinin olduğu
ancak, sözleşme imzalama süresini 1 önemsemeyerek kaçırdığı ve
firma temsilcisinin yine de ileride tütünleri alacağını söylediği tespit
edilmiştir. Üreticilerle yapılan görüşmelerde çevrelerindeki herkesin
sözleşmeli üretim yaptığı, sözleşmesiz üretim yapılmadığı
saptanmıştır.
Araştırmada işletmelerin açık artırma ile pazarlamak amacıyla
tütün üretimi hakkındaki bilgi düzeyleri de incelenmiştir. Alınan
yanıtlarda 113 işletmenin (%78,5) açık artırmalı yöntemle satmak
amacıyla tütün üretebileceklerine yönelik hiçbir bilgisinin olmadığı
saptanmıştır. 28 işletme (%19,4) bilgi sahibi olup, alıcı olmadığı için
üretim yapmadığını belirtirken, üç işletme açık artırmayı duyduğunu
ancak başka bilgilerinin olmadığını ifade etmektedir.
Çizelge 4.15: İncelenen İşletmelerde Hanedeki Sözleşme Sayısı
Bafra
Samsun M.
Acıpayam
Tavas
Kula
Akhisar
Toplam
Oran (%)

Tek
Sözleşme
18
19
18
22
18
24
119
82,6

İki
Sözleşme
6
3
4
2
5
0
20
13,9

Üç
Sözleşme
0
1
2
0
1
0
4
2,8

Sözleşme
yok
0
1
0
0
0
0
1
0,7

Toplam
24
24
24
24
24
24
144
100,0

İşletmelerin tütün pazarlama durumları Çizelge 4.15’de
gösterilmiştir. Buna göre işletmelerden 119’u (%82,6) tek bir
sözleşme ile tütün üretip pazarlarken, 20 işletmenin (%13,9) iki, dört
işletmenin ise üç sözleşme ile üretim ve satış yaptıkları saptanmıştır.
İlçelerdeki dağılım açısından incelendiğinde Akhisar, tüm
işletmelerin tek sözleşme yapıyor olması nedeniyle dikkati
çekmektedir. İkinci sıradaki Tavas’ta sadece iki işletme birden fazla
1

Mevzuata göre, sözleşmelerin Mayıs ayı sonuna kadar imzalanması ve en geç
Haziran ayının onuncu iş günü sonuna kadar TAPDK’ya bir örneğinin teslim
edilmesi gerekmektedir.
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sözleşmeye sahip iken Bafra, Acıpayam ve Kula ilçelerinde altışar
işletme (%25) birden fazla sözleşmeye sahip bulunmaktadır.
Aynı işletmede birden fazla ve farklı firmalarla yapılmış
sözleşme bulunması firmalar açısından istenmeyen sonuçlar
doğurmaktadır. Bu nedenle firmalar kendi sözleşme imzaladıkları
üreticilerin başka sözleşmelerinin olmamasına dikkat etmektedir.
Ancak bazı üreticilerin eşi, oğlu veya bir yakını adına sözleşme
imzaladığı tespit edilmiştir. İncelenen işletmelerde Tekel’le
sözleşmesi olan üreticilerden %75’inin bir firma ile de sözleşmesi
olduğu saptanmıştır. Tekel 2002 yılında sözleşmeli üretime geçerken,
2001 ürün yılında Tekel’e tütün satan üreticilerle sözleşme imzalamış
ve izleyen yıllarda da kendisi ile bir önceki yıl sözleşme imzalamış
olma şartını aramıştır. Bu nedenle Tekel sözleşmesi pek çok üretici
tarafından bir kota hakkı gibi algılanarak, kendisi üretimden vazgeçen
üreticilerin dahi sözleşme imzalamaya devam ettikleri ve yakınlarının
ihtiyaçları için bu sözleşmeleri kullandırdıkları görülmektedir. Birden
fazla sözleşmeye sahip işletmelerden beş tanesinin, aile
yakınlarından, Tekel sözleşmesi almış olması bu tezi kanıtlar
niteliktedir. Hem Tekel hem de özel sektör firması ile imzalanmış
sözleşmeye sahip üreticilerin, piyasadaki fiyat durumuna göre,
tütünlerini sözleşmeler arasında dağıttıkları saptanmıştır. Üreticilerin
eksik tütün teslim etmesi karşısında Tekel’in herhangi bir yaptırıma
yönelmemesi, üreticilerin rahat hareket etmelerini sağlamıştır.
Ayrıca rekoltenin az olduğu yıllarda Tekel’le imzalanmış
sözleşmelere dayanılarak üretilmiş tütünlerin özel sektör firmalarınca
satın alınmasına, Tekel’in ilgisiz kalarak zımnen onay verdiği
anlaşılmaktadır. Stokların fazla olması gerekçesine dayalı bu
yaklaşımın, Tekel’le sözleşmesi olan üreticilerin sözleşme haklarını
yok etmeden süreci devam ettirme eğilimini güçlendirdiği
düşünülmektedir.
İncelenen işletmelerde sözleşmesiz veya sözleşme fazlası tütün
üretim durumuna ilişkin veriler de derlenmiş ve elde edilen veriler
ışığında Çizelge 4.16 hazırlanmıştır. Görüşülen işletmeler arasında
uygulamanın başladığından bu yana son beş yıl içerisinde sözleşmesiz
üretim yapan sadece dört üreticinin olduğu görülmektedir. Bunlardan
Samsun Merkez ilçedeki üretici, daha önce de belirtildiği üzere
sözleşme
imzalama
süresini
geçirdiği
için
sözleşme
imzalayamamamış ve bu nedenle sözleşmesiz üretim yapmıştır. Diğer
ilçelerdeki üç üretici ise yeni kanun sonrası ilk geçiş sürecinde, 2002
ürün yılında, sözleşmesiz üretimde bulunduklarını ve tütünlerini
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satarken yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle bir daha kendilerinin ve
çevrelerindeki diğer üreticilerin sözleşmesiz üretim yapmadıklarını
ifade etmişlerdir.
Çizelge 4.16: İncelenen İşletmelerde Son Beş Yılda Sözleşmesiz Üretim Durumu
Sözleşmesiz üretim yaptı mı? Sözleşme fazlası üretildi mi?
İlçesi
Evet
Hayır
Toplam
Evet
Hayır
Toplam
Bafra
0
24
24
10
14
24
Samsun Merkez
1
23
24
10
14
24
Acıpayam
0
24
24
9
15
24
Tavas
1
23
24
7
17
24
Kula
1
23
24
13
11
24
Akhisar
1
23
24
7
17
24
Toplam
4
140
144
56
88
144
Oranı %
2,8
97,2
100
38,9
61,1
100

Diğer yandan, yıldan yıla değişken olmakla birlikte incelenen
işletmelerden 56’sının (%38,9) beş yıl içerisinde en az bir kez
sözleşmede yazılı miktarın %10 fazlasını 1 da aşan miktarda üretim
yaptığı saptanmıştır. Sözleşme fazlası üretim, 13 işletme ile en çok
Kula’da görülürken, Akhisar ve Tavas yedi işletme ile fazla üretimin
en az yaygın olduğu ilçeler olmaktadır. Samsun Merkez ve Bafra
ilçelerinde on, Acıpayam’da ise dokuz işletmenin sözleşme fazlası
tütün üretimi yaptığı da çizelgeden anlaşılmaktadır.
Sözleşme fazlası ve sözleşmesiz üretilen tütünlerin nasıl
pazarlandığı da üreticilere sorulmuştur. İşletmeler, sözleşmesiz ve
sözleşme fazlası olarak ürettikleri tütünlerin pazarlanmasında bazı
yıllar büyük sorunlarla karşılaştıklarını, bazı yıllarda ise çok kolay
satış yaptıklarını belirtmişlerdir. Yıldan yıla değişken görünen
uygulamanın aslında rekolte ile ilişkili olduğu, rekoltenin az olduğu
yıllarda firmaların üretici elindeki fazla tütünleri almak için adeta
yarış içerisine girdiği ifade edilmiştir. Sözleşme fazlası üretim yapan
56 işletmeden 45’i fazla tütünlerini sözleşme imzaladığı firmaya
1

Sözleşmelerde yazılı miktarın %10 fazlasına kadar olan üretimlerde alıcı firmanın
ürünün tamamını satın alma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle sözleşmedeki
miktarın %10 fazlasını aşan miktarda üretim olması durumu değerlendirme
kapsamına alınmıştır.

137
sattığını, beş işletme uzun süre geçtikten sonra Tekel’e dörtte bir (¼)
fiyatına 1 sattığını, üç tanesi karaborsa olarak köye gelen alıcılara
peşin şekilde sattığını, iki işletme komşuları ve yakınlarına ait Tekel
koçanlarının 2 üzerine ekleme yaparak satış yaptığını, bir işletme ise
yakınlarından boş Tekel koçanı bularak bu şekilde satış yaptığını
belirtmiştir. Yakınlarına ait Tekel koçanları üzerine ekleme yaparak
fazla tütünlerini satan üreticiler, fiyatın etkilenmesi nedeniyle
sonradan sıkıntı yaşadıklarını ifade etmişlerdir.
Bu kapsamda yapılacak bir değerlendirme ile işletmelerin
kesinlikle sözleşmesiz üretim yapmak istemedikleri, ancak sözleşme
fazlası tütün üretiminin doğal koşullarla olan ilişkisi ve çoğunlukla
firmaların fazlalıkları satın alması nedeniyle bu konuda daha az
çekinceli oldukları söylenebilir.
Çizelge 4.17: İncelenen İşletmelerde Sözleşme Öncesi Dönemde Üretim
İşletme Sayısı
Oran (%)
Aynıydı
64
44,4
Daha çoktu
72
50,0
Daha azdı
4
2,8
Önceden üretim yapmıyordu
4
2,8
Toplam
144
100,0

İncelenen işletmelerde sözleşmeli dönem ile daha önceki dönem
tütün üretimi karşılaştırıldığında, 64 işletmenin (%44,4) miktar olarak
üretimde bir değişikliğe gitmediği ve aynı miktarda üretim yaptığı,
buna karşılık üreticilerin yarısının, sözleşmeli üretim öncesi dönemde
daha fazla üretim yaptıkları tespit edilmiştir. Çizelge 4.17’de
görüldüğü üzere sadece dört üretici eskiden daha az tütün ürettiğini
belirtirken, dört üretici ise sözleşme öncesi dönemde tütün üreticisi
olmadığını ifade etmiştir.

1

Sözleşmeli üretim uygulamasının ilk yılı olan 2002 ürün yılı tütünlerinin
ambarlanması sonrasında, üretici elinde kalan fazla tütünlerin satın alınması
amacıyla 4733 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmiş ve alıcısı çıkmayan
tütünlerin, TAPDK’nın belirlediği açık artırma başlangıç fiyatının %50 eksiğine
Tekel tarafından satın alınması sağlanmıştır. Bölüm 4.7 de bu husus detaylı olarak
açıklanmıştır.
2
Eski mevzuat döneminde kullanılan Tütün Ekim Cüzdanına üreticilerce verilmiş
yaygın ad. Yeni dönemde Tekel’le sözleşme imzalayan üreticilerin aynı tabiri
kullanmaya devam ettikleri görülmüştür.
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4.2.2.İncelenen işletmelerin tütün pazarlama sorunları
İncelenen işletmelerin tütün pazarlaması sırasında karşılaştıkları
sorunları açığa çıkarmaya yönelik soruya verilen yanıtlarda
üreticilerin en fazla işaret ettiği konu ürün fiyatı olmuştur. Görüşülen
144 işletmeden 140’ı başfiyatı yetersiz bulduğunu ve fiyatlara
etkilerinin bulunmadığını, kendilerine sunulan sözleşmeyi koşulsuz
imzalamak zorunda kaldıklarını ifade etmiştir. Çizelge 4.18’de
görüldüğü üzere işletmelerce dile getirilen ikinci sıradaki husus
randıman tespitinin kötü yapıldığıdır. 61 işletme tarafından işaret
edilen bu husus da doğrudan fiyatla ilgili görülmekte ve beklentileri
karşılamayan fiyat ortaya çıkması halinde üreticiler, eksperlerin tütün
randımanlarını çalıştıkları firma lehine belirlediklerini ifade
etmektedirler.
56 işletme ise tütün tesellümü ve para ödemelerinin geç
yapılmasını, önemli bir pazarlama sorunu olarak ifade etmektedir.
Tütün bedeli ödemeleri her ne kadar geçmiş yıllara göre bir kaç ay
daha öne çekilmiş olsa da, ödemelerin bir yılı aşan bir süreçte
gerçekleşmesi üreticileri tütünden uzaklaştıran bir nitelik
taşımaktadır.Bu durum özellikle diğer tarımsal ürünlerle
karşılaştırıldığında daha net olarak ortaya çıkmaktadır. ‘Su çürüğü’ ve
‘ihrak’ olarak adlandırılan bedelsiz teslim alınan miktarlar ile ürün
bedelinden yapılan kesintilerin fazla olması, daha az sayıda işletme
tarafından dile getirilen diğer önemli pazarlama problemleri arasında
sayılmaktadır.
Diğer yandan, tütün fiyatının depoda öğrenilmesi, firma
eksperinin köyde başfiyat dedikten sonra depoda tütün teslimi
sırasında daha düşük bir fiyat açıklaması ve bazen mahsulü bölerek
içinden bazı balyalara daha düşük fiyat uygulama yoluna gitmesi de
az sayıda işletme tarfından ifade edilen pazarlama sorunları olarak
ortaya çıkmaktadır. Görüldüğü üzere işletmelerce ifade edilen
sorunların hemen tamamı fiyat ve ürün bedeli ile ilişkilidir.
Sözleşmeli üretim ve satış sistemine yaklaşımlar izleyen
çizelgeler ve açıklamalarda detaylandırılmıştır. Ancak Çizelge
4.20’de görüleceği üzere üreticilerin %75’i sözleşmeli sistemden
memnuniyetsizliğini ortaya koymakta ve tek firmaya bağımlı hale
gelmiş olmayı önemli bir sorun olarak görmektedir. Bu kapsamda en
önemli pazarlama sorunları, fiyatın üretici beklentilerini
karşılamaktan uzak olması ve üreticilerin tek alıcıya bağımlı kalması
olarak ifade edilebilir.
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Çizelge 4.18: İncelenen İşletmelere Göre Tütün Pazarlamasında Temel Sorunlar
Başfiyat
yetersiz,
fiyatlara
etkimiz yok

Randıman
Köyde
tespiti
Su
başfiyat Bazen
Tesellüm
Fiyat
Toplam
kötü,
çürüğü, Kesintiler
diyor,
ikili
Sorun
ve para
depoda
sorun
düşük
ihrak
fazla
depoda fiyat
yok
ödemesi geç
öğreniliyor
ifadesi
fiyat
fazla
fiyat
var
veriliyor
indiriyor
9
1
1
0
2
0
1
38
0

Samsun M.

24

Bafra

22

9

0

3

0

0

0

2

36

2

Acıpayam

22

7

13

3

0

0

0

0

45

0

Tavas

24

12

11

2

5

0

0

1

55

0

Kula

24

11

18

5

4

1

0

1

64

0

Akhisar

24

13

13

2

0

4

6

0

62

0

Toplam

140

61

56

16

9

7

6

5

300

2

46,7
20,3
18,7
5,3
3,0
2,3
2,0
1,7
100
1,4
Oranı (%)
Not: 1- Birden fazla sorun belirtildiğinden sorun toplamı işletme sayısından fazladır.
2- Son sütunda yer verilen ve sorun olmadığını belirten işletmelerin oranı, toplam işletme sayısına (144) bölünerek hesaplanmıştır.
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İki işletme tütün pazarlamasında herhangi bir sorun
bulunmadığını belirtmiştir. Bununla birlikte işletmelerce dile getirilen
sorunların toplamı 300’e ulaşmıştır. Bu işletme başına ikiden fazla
sorunun dile gitirildiğini de ortaya koymaktadır. Ancak işletmelerce
sorun olarak belirtilen konuların ilçeler arasındaki dağılımında da
bazı dikkat çekici hususlar bulunmaktadır. Manisa ilçeleri Kula (64)
ve Akhisar (62) en fazla sayıda sorunlara işaret edilen ilçeler olurken
Samsun ilinde Bafra (36) ve Merkez İlçe (38) en az sayıda soruna
işaret edilen ilçeler olmaktadır.
Bunun yanısıra, fiyatın depoda öğrenilmesi ile köyde üreticiye
‘fısıldanan’ fiyatın depoda daha düşük olarak açıklanmasını sorun
olarak ortaya koyan işletmelerin Akhisar’da yoğunlaşması,
kesintilerin fazla olduğuna vurgu yapan işletmelerin tamamının
Tavas ve Kula’da olması, sorun bulunmadığını belirten işletmelerin
her ikisinin de Bafra’da olması, dikkati çeken diğer hususlardır.
Ayrıca, Manisa ve Denizli illerindeki işletmelerin yarıdan fazlası,
tesellüm ve para ödemenin geç yapılmasını önemli pazarlama
sorunları arasında saymıştır. Ege Bölgesi açısından başfiyatın yetersiz
olmasından sonra ikinci sıradaki sorun olmasına rağmen, Samsun
ilinde sadece bir işletmenin bunu sorun olarak belirtmesi ve randıman
tespitinden yakınan işletmelerin tüm ilçelere yayılması nedeni ile,
tesellüm ve para ödemenin geç yapılması, işletmelerce üçüncü sırada
yer verilen sorun olarak görülmektedir. Samsun ilindeki işletmelerin
fiyat yetersizliği ve randıman tespiti dışında çok az sayıda soruna
işaret ettiği de çizelgeden görülmektedir. Bu kapsamda iller, hatta
bölgeler arasında önemli bir yaklaşım farkı olduğu söylenebilir.
Üreticilerin en büyük rahatsızlık duydukları konuların başında
ürün fiyatı gelmektedir. Bununla ilişkili olarak üreticilere, fiyatın
belirlenmesine esas teşkil eden ekspertiz işlemi hakkındaki
düşünceleri sorulmuş ve alınan yanıtlar Çizelge 4.19’da
gösterilmiştir. 86 işletme (%59,7) yapılan ekspertiz işleminden
memnun olmadığını, firma eksperlerinin sürekli çalıştıkları firma
lehine davranışlar sergilediğini belirtirken, 39 işletme (%27,1) bu
açıdan herhangi bir sorunlarının olmadığını, ekspertiz işlemlerinin
doğru olarak yapıldığını ifade etmiştir. 19 işletme ise uygulamaların
yıldan yıla değişken olduğunu, rekoltenin fazla olduğu yıllarda
eksperlerin randımanları üretici aleyhine değerlendirdiklerini ancak,
ürünün az olduğu senelerde kalitesiz tütünlerin dahi yüksek fiyatlara
satılabildiğini, dolayısıyla ekspertiz işleminin standardının
olmadığını, firma çıkarlarına göre ayarlanan ve uygulanan bir
işlemden ibaret olduğunu belirtmektedir.
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Çizelge 4.19: İncelenen İşletmelerde Fiyatlandırma ve Ekspertizden
Memnuniyet Durumu
Memnun değil
Sorun yok
Yıldan yıla değişken
Toplam

İşletme Sayısı
86
39
19
144

Oran (%)
59,7
27,1
13,2
100,0

Rekoltenin az olduğu yıllarda firmaların sözleşmede yazan en
yüksek nevi fiyatının da üzerine çıkarak tütün satın almaları,
uygulamanın yıldan yıla değişken olduğunu söyleyen üreticileri haklı
çıkaracak nitelikte görülmektedir. Nitekim üretimin talepten daha az
olduğu 2006 ürün yılı tütünleri satın alınırken firmaların
sözleşmedeki en yüksek fiyatı aştıkları görülmektedir. Buna karşılık
talepten daha fazla üretimin gerçekleştiği 2005 ürününde, Ege
Bölgesinde sözleşmedeki nevi fiyatları bir önceki yıla göre enflasyon
oranında artmış olduğu halde, özel sektör firmaları ortalama alım
fiyatının (4,32 YTL), 2004 ürünü ortalama alım fiyatlarına (5,02
YTL) göre %14 oranında azaldığı görülmektedir. Söz konusu azalma
hava şartları sebebi ile ürün kalitesinin bozulması nedenine
dayanılarak açıklanmaya çalışılsa da, üreticilerce ifade edilen
rekoltenin az olduğu yıllarda düşük kaliteli tütünlerin dahi yüksek
fiyatlara satılabildiği olgusu, arz-talep dengesinin ne denli önemli rol
oynadığını göstermektedir.
Araştırma
kapsamında işletmelerin sözleşmeli tütün
üretiminden memnuniyet durumları da sorgulanmak istenmiştir. Bu
amaca yönelik soruya alınan yanıtlar Çizelge 4.20’de gösterilmiştir.
İşletmelerin %75’i sistemden memnun olmadıklarını ifade ederken,
kalan %25’lik gruptaki 19 işletme kısmen memnun olduğunu, 17
işletme ise memnun olduğunu belirtmiştir. Memnun olduğunu
belirten işletmeler tütünleri kime, ne zaman, ne fiyata satacağının
baştan belirlenmiş olması, firma elemanlarının kendilerini ziyarete
gelerek tarla dönemi veya sonrasında tütünleri hakkında görüş
belirtmesi, ilaç vb girdi yardımları ve hepsinden önemlisi avans
ödemesi gibi nedenlerle sözleşmeli üretim sisteminden memnun
olduklarını ifade etmektedirler.
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Çizelge 4.20: İncelenen İşletmelerde Sözleşmeli Üretimden Memnuniyet Durumu
İşletme Sayısı
Oran (%)
Memnun değil
108
75,0
Kısmen memnun
19
13,2
Memnun
17
11,8
Toplam
144
100,0

Kısmen memnun olduğunu açıklayan üreticiler ise benzer
gerekçelerle memnuniyet duyduklarını ancak rekabet şansının
olmadığı, fiyatın düşük belirlendiği, firmaya bağımlılık ortaya çıktığı
şeklinde sıralanan nedenlerle de sistemi eleştirmektedirler.
Sistemden memnun olmayan üreticilerin çok fazla sayıda
olmasının temelinde tütün alım fiyatları yatmaktadır. Üreticiler
fiyatların tek yanlı olarak firmalar tarafından belirlendiğini,
kendilerinin müdahale şanslarının olmadığını, hepsinden önemlisi
sözleşme imzaladıkları firmaya mutlak bağımlı hale geldiklerini ve
sözleşmeli sistemin piyasadaki rekabeti yok ettiğini, eskiden
tütünlerine en yüksek fiyatı veren alıcıya satış yaparken şimdi “tek bir
alıcıya mahkum kaldıklarını” ve bu nedenlerle de bu sistemden
memnun olmadıklarını ifade etmektedirler.
Çizelge 4.21: İncelenen İşletmelerin Eski ve Yeni Pazarlama
Sistemlerini Karşılaştırması
İşletme Sayısı
Oran (%)
Eskisi daha iyi
129
89,6
Şimdiki daha iyi
7
4,9
Ayrım yapmak zor
5
3,5
Eskisi hakkında bilgisi yok
2
1,4
İkisi de iyi değil
1
0,7
Toplam
144
100,0
Diğer yandan işletmelerin bu soruya verdikleri yanıtlar test
edilmek istenmiş ve anketin başka bir aşamasında üreticilerden eski
sistemle bu sistemi karşılaştırması istenmiştir. Alınan yanıtların
düzenlendiği Çizelge 4.21’de görüldüğü üzere 129 işletme (%89,6)
eski tütün pazarlama sisteminin daha iyi olduğunu ifade etmiştir.
Sadece yedi işletme şimdiki sözleşmeli üretim ve satış sisteminin
daha iyi olduğunu belirtirken, beş işletme ayrım yapmanın zor
olduğunu, bir işletme ise her iki sistemin de iyi olmadığını ifade
etmiştir. İki üretici ise önceden tütün üreticisi olmadığı ve köyden
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uzakta yaşadığı için eski sistem hakkında bilgisinin bulunmadığını
ifade etmiştir.
Bu iki soruya verilen yanıtlar kapsamında yapılacak
değerlendirme ile tütün üretimi yapan işletmelerin büyük
çoğunluğunun uygulanmakta olan sözleşmeli üretim sisteminden
memnun olmadığı, söylenebilir.
Sözleşmeli üretim sisteminin işleyişinde olumsuzluk yarattığı
söylenebilecek bir diğer husus ise sözleşmelerin imza şekli
olmaktadır. Üretici bir ürün yılına ait tütünü teslim ederken aynı anda
gelecek ürün yılının sözleşmesini imzalamaktadır. Tütünlerin teslimi
sırasında yaşanan bu olayda pek çok üretici kendini aynı firma ile
sözleşme imzalamaya zorunlu hissetmekte, sözleşme imzalamazsa
tütün fiyatının düşük belirleneceği korkusunu yaşamaktadır.
Tütünlerin tesellümü sırasında çoğu durumda üreticiye, üzerinde nevi
fiyatları olmayan boş sözleşmelerin imzalatıldığı ve üreticiye bir
nüshasının ise aradan aylar geçtikten sonra ancak ulaştırıldığı ifade
edilmektedir. Hatta bazı köylerde bir firmanın sözleşme kopyalarını
üreticilere dağıtmadığı 1, anket çalışmaları sırasında üreticilerle
yapılan görüşmelerden anlaşılmıştır. Söz konusu firmanın diğer
yörelerde sözleşme örneklerini dağıttığı tespit edilmiştir.
Dağıtılmayan sözleşmelerin belirli bir merkezde toplanması buna
karşın birer örneğinin TAPDK’ya teslim edilmiş olması, firmanın
buradaki elemanının disiplinsizliği ve ciddiyetten uzak çalışması
olarak değerlendirilmiştir. Ancak ilginç olan üreticilerin kendileri ile
ilişkideki firma temsilcisinden sözleşmelerinin bir kopyasını
istememeleridir. Aynı köyde başka firma ile sözleşme imzalayan
komşusunun elinde sözleşme örneği olduğunu bilmesine rağmen,
hiçbir üretici (aynı durumda olan çok sayıda üretici bulunmaktadır)
kendi sözleşmesini ısrarla talep etmemiştir.

1

Yürürlükteki mevzuata göre sözleşmeler üç nüsha olarak imzalanmaktadır. Alıcı
firma, sözleşmenin bir örneğini üreticiye, diğer örneğini de TAPDK’ya verme
yükümlülüğünü taşımaktadır.
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Çizelge 4.22: İncelenen İşletmelerde Üretim Sözleşmesinin Okunma Durumu
Hiç
Kısmen
Okumuş
Toplam
Okumamış
Okumuş
Bafra
1
21
2
24
Samsun Merkez
7
15
2
24
Acıpayam
7
14
3
24
Tavas
4
11
9
24
Kula
9
12
3
24
Akhisar
11
13
0
24
Toplam
39
86
19
144
Oranı %
27,1
59,7
13,2
100

Araştırma planlanırken üreticilerle yapılan ön görüşmelerde,
üreticilerin sözleşmeyi okuma alışkanlıklarının bulunmadığı tespit
edilmiştir. Buradan hareketle üreticilere sözleşmeyi okuyup
okumadıklarının da sorulması kararlaştırılmış ve alınan yanıtlar
Çizelge 4.22’de gösterilmiştir. Buna göre işletmelerden 39’u (%27,1)
sözleşmeyi hiç okumadığını, 86’sı (%59,7) kısmen okuduğunu
belirtmiştir. Kısmen okuduğunu ifade eden işletmelerin sözleşmenin
sadece nevi fiyatlarına ilişkin kısmını okudukları, diğer bölümlerini
okumadıkları belirlenmiştir. Sözleşmeyi baştan sona okuyan işletme
sayısının 19’da kalması oldukça düşündürücüdür. Bu işletmelerden
dokuzunun, diğer ilçelere göre ortalama eğitim süresi en yüksek olan
Tavas’ta bulunması anlamlı bulunmuştur. Akhisar’da ise üreticilerin
yaklaşık yarısının sözleşmeyi hiç okumaması ve tam olarak okuyan
hiçbir üreticinin bulunmaması, ürün kalitesine bağlı olarak firma
ilgisinin en yoğun yaşandığı ilçe olma ve üreticilerin bu nedenle daha
rahat davranış sergilemelerine bağlanmaktadır.
Çizelge 4.23’de incelenen işletmelerin sözleşmeli üretim
uygulaması başladığından bu yana sözleşme yaptıkları firmayı
değiştirme durumları ele alınmıştır. Buna göre işletmelerden 91’i
(%63,2) her yıl aynı firma ile sözleşme imzalarken, 53 üretici
sözleşme imzaladığı firmayı değiştirmiştir. Bunlardan 48’i beş yıl
içerisinde bir kez firma değiştirirken, dördü iki kez, bir tanesi ise üç
kez firma değiştirmiştir.
İşletmelerin sözleşme imzaladıkları firmayı değiştirme
nedenleri arasında 40 işletme tarafından ifade edilen, tütün fiyatının
düşük belirlenmesi en fazla rastlanan değiştirme gerekçesi
durumundadır. Beş işletme sözleşme imzaladıkları firmanın köyden
tütün satın almaktan vazgeçmesi üzerine sözleşme yaptıkları firmayı
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değiştirmek zorunda kaldığını belirtirken, iki işletme verilen avansın
diğer firmalara göre daha az ve geç olarak ödenmesi nedeniyle
sözleşme yaptığı firmayı değiştirmiştir. İki üretici ise tütün
balyalarının hileli olarak işlenmiş olması nedeniyle firmanın kendileri
ile sözleşme imzalamak istememesi sonucu, firma değişikliğine
gittiklerini ifade etmiştir.
Çizelge 4.23: Sözleşme Yapılan Firmayı Değiştirme Durumu ve Nedenleri
İşletme
Sayısı Oran (%)
Değişiklik yok, aynı firma ile devam ediyor
91
63,2
Firmasını Değiştirmiş
53
36,8
Düşük fiyat, kötü ekspertiz
40
27,8
Firmanın köyden çekilmesi
5
3,5
Değiştirme
4
2,8
Nedenleri Firmanın tütünleri uzakta tesellümü
Firmanın, geç ve yetersiz avans ödemesi
2
1,4
Dolgulu tütün nedeniyle firma reddetmiş
2
1,4
Toplam
144
100,0

Beş yıl içerisinde işletmelerin ancak %36,8’inin firma
değiştirdiği göz önüne alındığında üreticilerin her yıl aynı firma ile
sözleşme imzalama eğilimlerinin ağır bastığı anlaşılmaktadır.
İşletmelerin en çok şikayet ettikleri konuların başında tütün
fiyatı gelmektedir. Hemen bütün üreticiler fiyatın düşük
belirlendiğinden serzenişte bulunmaktadır. Üreticilerle yapılan ön
görüşmelerde çok sayıda üreticinin firma eksperlerince yapılan
ekspertizi ve sonuçta ortaya çıkan fiyatları eleştirdiği tespit edilmiştir.
Buradan hareketle üreticilerin sözleşmeli üretim döneminde fiyatlara
itiraz etme durumları da incelenmek istenmiştir. Görüşülen
işletmelerde mevzuata uygun olarak tütün fiyatına itiraz eden
üreticiye rastlanmamıştır. Ancak 18 üreticide firma eksperine sözlü
itirazlar yapıldığı ve sonuçta küçük de olsa fiyat artışlarının elde
edildiği saptanmıştır. Bu tür itirazların özellikle Akhisar ve Samsun
Merkez ilçede yoğunlaştığı görülmektedir.
Çizelge 4.24’de görüldüğü üzere işletmelerden 64’ü (%44,4)
hiç itiraz etmeyi düşünmediğini belirtirken, 33 işletme (%22,9)
itirazla sonuç almanın imkansız olduğunu düşünmektedir. 20 işletme
itirazı anlamsız bulurken, yedi işletme itiraz etmesi halinde fiyatın
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düşürülebileceğine inanmakta, iki işletme ise firma eksperince
belirlenen fiyata itiraz edilemeyeceğini düşünmektedir.
Çizelge 4.24: Sözleşmeli Üretim Döneminde Fiyata İtiraz Etme Durumu
Sonuç
Firma
Fiyat
İtiraz
İtirazı
İtirazı hiç alınamaz
eksperine düşürülür edilemez
anlamsız
Toplam
düşünmemiş düşüncesi
sözlü
diye itiraz düşüncesi
buluyor
var
itiraz var etmemiş
var
Bafra

14

3

5

2

0

0

24

Samsun M.

9

1

8

6

0

0

24

Acıpayam

7

9

3

1

3

1

24

Tavas

12

10

0

0

1

1

24

Kula

11

10

0

0

3

0

24

Akhisar

11

0

4

9

0

0

24

Toplam
Oranı (%)

64

33

20

18

7

2

144

44,4

22,9

13,9

12,5

4,9

1,4

100,0

Fiyata itiraz etme yöntemine ilişkin açıklamalar firma ile üretici
arasında imzalanan “tütün üretim ve alım-satım sözleşmesi”nde
ayrıntılı olarak yer almasına rağmen üreticilerin yöntem hakkında
bilgisinin olmadığı, sadece Tavas, Akhisar ve Kula’da birkaç
üreticinin bu hususta bilgi sahibi olduğu saptanmıştır.
İşletmelerin sözleşmedeki nevi fiyatları hakkındaki düşünceleri
de derlenmiş ve alınan yanıtlar Çizelge 4.25’de düzenlenmiştir. 75
işletme (%52,1) neviler arasında fiyat farkının çok fazla olduğunu
belirtirken, 21 işletme fiyat farkının normal düzeyde olduğunu ifade
emektedir. 37 işletme (%25,7) bu konuda yorum yapamayacağını
beyan ederken, 11 işletme tütün fiyatının firma tarafından tek yanlı
olarak belirlendiğine vurgu yaparak, nevi fiyatlarının kağıt üzerinde
yazılmış rakamlardan öte bir anlamının bulunmadığını, firmaların
kendi belirlediği ortalama fiyatlarla tütünleri satın aldıklarını ifade
etmektedir. Bu üreticiler uygulamanın yıldan yıla farklılık
gösterebildiğini ve firmaların sözleşmede yazılı başfiyatın üzerine de
çıkabildiklerini, piyasada tütün çok olunca fiyatların düşük olduğunu
ifade etmektedir. Bu durum fiyatın önceden belirlenmiş bir sözleşme
fiyatı olmayıp, üretim sonucu gerçekleşen koşullara bağlı olarak
ortaya çıktığının bir kanıtı olarak değerlendirilebilir.
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Çizelge 4.25: İşletmelerin Nevi Fiyatları Hakkındaki Değerlendirmeleri
İşletme Sayısı Oran (%)
Neviler arasında fiyat farkı çok
75
52,1
Fikri yok
37
25,7
Normal
21
14,6
Nevilerin bir önemi yok
11
7,6
Toplam
144
100,0

Çok sayıda işletme tütün tesellümü ve ürün bedeli ödemesinin
geç yapılmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek bu durumu en
önemli pazarlama sorunları arasında saymıştır. Geleneksel olarak
tütün tesellümü Mart – Nisan aylarında yapılmaktadır. Sözleşmelerde
tesellüm işleminin 30 Nisan tarihinde sona ermesi ve tütünlerin
depolanmasını takiben en geç on işgünü içerisinde ürün bedelinin
ödenmesi hükmü bulunmaktadır. Tütün üreticisinin ürün bedelini
alması tohumların toprağa düşmesinden itibaren hesaplandığında bir
yılı aşan bir sürece yayılmaktadır. Tarımsal ürünlerin çok azında
benzeri görülen bu olgu önemli bir pazarlama sorunu olarak kabul
edilebilir.
Bu kapsamda üreticilere tütün tesellümü ve para ödemesinin
hangi ayda yapılmasının kendileri için en uygun olacağı da sorulmuş
ve alınan yanıtlar Çizelge 4.26’da gösterilmiştir. Kasım (%36) ve
Aralık (%36) toplam işletmelerin %72’sinin tercih ettiği aylar
olurken, işletmelerin %24,3’ü de Ocak ayının tütün tesellümü için en
uygun ay olduğunu ifade etmiştir. Diğer işletmeler ise Ekim, Şubat ve
Mart aylarında tesellüm yapılmasını uygun bulmaktadır.
İlçeler düzeyinde ele alındığında Bafra ve Akhisar’daki
üreticilerin çoğunluğunun Kasım ayını, Acıpayam ve Tavas’taki
üreticilerden çoğunun Aralık, Samsun Merkez ilçedeki üreticilerin
çoğunluğunun Ocak, Kula’da ise eşit sayıda üreticinin Kasım ve
Aralık aylarını tercih ettiği çizelgeden görülmektedir.
Üreticilerin tütün denkleme tarihleri yörelere göre farklılık
göstermektedir. İklim şartları olduğu kadar, alışkanlıklar ve
geleneklere bağlı olarak da bölgeler ve ilçeler arasında tütün
denkleme zamanı değişebilmektedir. Ege Bölgesindeki üreticilerin
çoğunluğu Kasım ayında tütünlerini hazır hale getirebileceklerini
belirtirken, Karadeniz Bölgesindeki üreticiler Kasım sonu Aralık
başında tütünleri tesellüme hazır hale getirebileceklerini ifade
etmektedirler. Ancak son yıllarda yaygınlaşan karton kutuda
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ambalajlama yöntemiyle bu sürecin daha öne çekilebileceği
düşünülmektedir.
Çizelge 4.26: İşletmelerin Tütün Tesellümü İçin Ay Tercihleri
Ekim Kasım Aralık Ocak
Şubat
Mart
Bafra
0
14
5
5
0
0
Samsun M.
0
2
8
11
2
1
Acıpayam
0
3
13
8
0
0
Tavas
1
8
13
2
0
0
Kula
0
10
10
4
0
0
Akhisar
1
15
3
5
0
0
Toplam
2
52
52
35
2
1
Oranı (%)
1,4
36,1
36,1
24,3
1,4
0,7

Toplam
24
24
24
24
24
24
144
100,0

Tütünlerin erken depolanması firmalar açısından maliyet artırıcı
bir unsur olarak görülmektedir. Ancak firmaların üretici bulmakta
giderek daha fazla sıkıntı çekmeye başlamaları onları yeni çareler
aramaya zorlamaktadır. Bu kapsamda bir yöntem olarak akla gelen
üretici tütünlerinin kurutmayı takiben hemen depolanması düşüncesi
üreticilerle paylaşılmış ancak üreticilerin büyük çoğunluğu konuya
sıcak bakmamıştır. Çok sayıda üretici konuyu kavramakta zorluk
çekerek böyle bir uygulamanın olamayacağını düşünmektedir.
Yaklaşımı algılayan üreticiler ise bu durumda tütünlerin ekspertiz
işleminde sıkıntı yaşanacağını ve kendilerinin aldanabileceğini ileri
sürmüştür.
Diğer yandan üreticilere, daha erken tesellüm karşılığında tütün
fiyatından yapılacak makul bir indirimi kabul edip etmeyecekleri de
sorulmuştur. Alınan yanıtlarda 79 işletme (%54,9) fiyatın zaten
yetersiz olduğunu, bu fiyat düzeyinde yapılacak bir indirimi kabul
etmelerinin mümkün olmadığını belirtmiştir. 50 işletme ise (%34,7)
makul düzeyde fiyat indirimi olması halinde bunu kabul
edebileceklerini ifade etmiştir 1. 15 işletme ise yorum yapmaktan
kaçınmış ve fikir beyan edememiştir.
Sözleşmelerde yazılı miktarın belirlenmesinde işletmelerin
etkisi olup olmadığı da araştırma kapsamında incelenmiştir.
1

Makul düzeyde ifadesi ile, firmaların erken ödeme yapmalarına bağlı olarak en
fazla paranın zaman değeri kadar bir indirim kastedilmiştir. Üreticilere konu
anlatılırken %5’lik bir indirim oranı örnek olarak belirtilmiştir.
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İşletmelerin %50’si üretim miktarının belirlenmesinde herhangi bir
sıkıntısının olmadığını, alıcı firma ile istediği kadar tütün üretimi için
sözleşme yapabildiğini belirtmektedir. Özellikle Akhisar ve Samsun
Merkez ilçedeki üreticilerin tamamına yakınının bu grupta yer alması
dikkat çekicidir. Bafra ve Tavas’ta işletmelerin yarısı bu grupta yer
alırken, Acıpayam ve Kula’daki işletmelerin tamamına yakınının
istedikleri miktarda tütün üretemediklerini beyan ettikleri
görülmektedir 1.
Çizelge 4.27: İşletmelerin Sözleşmedeki Miktarın Belirlenmesindeki Etkileri
Sıkıntı yok,
Firma
Temsilci Eskiden sorun
istediği
temsilcisi
istediği
yok, yeni
Toplam
miktarı
belirliyor,
miktarı
üründe miktar
alıyor
sorun yok vermiyor
azaltılmış
Bafra
12
6
6
0
24
Samsun M.
22
1
1
0
24
Acıpayam
4
8
6
6
24
Tavas
11
9
0
4
24
Kula
1
15
8
0
24
Akhisar
22
2
0
0
24
Toplam
72
41
21
10
144
Oranı %
50,0
28,5
14,6
6,9
100

İkinci grupta yer alan 41 işletme ise firma temsilcisinin üretim
miktarını belirlediğini, kendilerinin miktarı belirlemede etkin
olmasalar da bunun bir sorun oluşturmadığını belirtmektedir. Kula 15
işletme ile bu grupta en fazla işletmeye sahip ilçe konumundadır.
Firma temsilcisinin sözleşmeye istediği miktarı yazmadığını ve daha
az üretim yapmak zorunda kaldığını ifade eden 21 işletme
bulunmaktadır. Bu grupta Bafra ve Acıpayam’da altışar işletme yer
alırken, Kula’da sekiz işletme olduğu görülmektedir. Acıpayam’da
altı ve Tavas’ta dört olmak üzere toplam on işletmeden oluşan son
grup ise eskiden üretim miktarında sıkıntı yaşamadıklarını ancak,
gelecek ürün için yeni sözleşmelerde miktarın azaltıldığını ifade
etmektedirler.

1

2005 ürün yılında rekolte fazlalığı yaşanması nedeni ile ortaya çıkan bu durum,
2006 yılında rekoltedeki düşüşle ortadan kalkmış, firmalar 2007 ve 2008 ürünleri
için genellikle herhangi bir kısıtlama koymamıştır.
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Genel olarak bir değerlendirme yapılacak olursa ilk iki gruptaki
113 işletmenin (%78,5) üretim miktarı açısından bir sıkıntı
yaşamadığı, 31 işletmenin ise (%21,5) üretim kapasitelerini tam
olarak kullanamamaları nedeniyle rahatsız oldukları söylenebilir.
İncelenen işletmelerde tütün satış bedellerinden yapılan
kesintiler hakkında üreticilerin farkındalık durumu da sorgulanmak
istenmiş ve alınan yanıtlarda 129 üreticinin (%89,6) kesintiler
hakkında bilgisi olduğu, 15 üreticinin (%10,4) ise bu konuda
bilgisinin olmadığı tespit edilmiştir.
Görüşme yapılan 144 işletmeden dokuzu (%6,3) 2007 ürün
yılında tütün üretimini bırakacaklarını beyan etmiştir. Bunlardan biri
yaşlılık, biri çocuklarının yanına göç etme, ikisi sağlık sorunları
gerekçesi ile üretimi bırakacağını belirtirken, beş işletme fiyatın
düşük olması ve elde edilen gelirin yetersizliği nedeniyle üretimi
bırakacağını ifade etmiştir. Buna karşılık 99 işletmenin (%68,8)
üretime devam edeceği, 36 işletmenin (%25) ise fiyata bağlı olarak
karar verecekleri tespit edilmiştir.
İşletmelerin bazı koşullar altında tütün üretimine devam edip
etmeyecekleri de incelenmek istenmiştir. Bu amaçla üreticilere
sırasıyla fiyatın sabit kalması ve nevi fiyatlarının artırılmaması,
fiyatların azalması ve üçüncü olarak da üretim miktarının azaltılması
halinde tütün üretimine devam edip etmeyecekleri sorulmuştur.
Alınan yanıtlar Çizelge 4.28’de gösterilmiştir. Fiyatın sabit kalması
halinde işletmelerin yarısı üretime devam etmeyeceğini belirtirken, 54
işletme (%37,5) üretime devam edeceğini ifade etmektedir. 11 işletme
böylesi bir durumda koşullara göre her iki yönde de hareket
edebileceğini belirtirken, yedi işletme miktarı azaltarak üretime
devam edebileceğini beyan etmiştir.
Fiyatın azalması halinde 110 işletme (%76,4) üretime devam
etmeyeceğini belirtirken, sadece 33 işletme (%22,9) fiyattaki makul
bir azalma halinde dahi üretime devam edeceğini ifade etmektedir.
Firmaların sözleşme miktarında azaltma yapması halinde 55 işletme
üretime devam edeceğini, 65 işletme üretimi bırakacağını belirtirken,
24 işletme o günkü koşullara göre karar verebileceğini beyan etmiştir.
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Çizelge 4.28: Üreticilerin Üretime Devam Etme Durumu
Üretime Devam Eder mi?
fiyat sabit kalırsa

Evet
Hayır
Koşullara göre
Miktarı azaltarak evet
Toplam

İşletme
Sayısı
54
72
11
7
144

Oranı
(%)
37,5
50,0
7,6
4,9
100,0

fiyat azalırsa
İşletme
Sayısı
33
110
1
144

Oranı
(%)
22,9
76,4
0,7
100,0

üretim miktarı
azaltılırsa
İşletme Oranı
Sayısı
(%)
55
38,2
65
45,1
24
16,7
144
100,0

Enflasyon etkisiyle üretimdeki girdi fiyatları, hatta tüm mal ve
hizmetlerin fiyatının artış göstermesine rağmen tütün fiyatının sabit
kalması veya azalması halinde de çok sayıda işletmenin üretime
devam edeceğini beyan etmesi, işletmelerin içinde bulunduğu
koşulların değerlendirilmesine yardımcı olmaktadır. Bu durumdaki
işletmeler başka alternatiflerinin bulunmadığını, yaşamlarını devam
ettirebilmek için tütün üretmek zorunda olduklarını düşünmektedir.
Diğer tarımsal üretim faaliyetleri hakkında bilgilerinin olmaması ve
bulundukları yörede istihdam imkanı bulunmamasının üreticileri bu
yönde düşünmeye zorladığı ifade edilebilir.
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5. AB’DE VE SEÇİLMİŞ BAZI ÜLKELERDE
TÜTÜN SEKTÖRÜ VE ÜRETİCİ TÜTÜNLERİNİN
PAZARLANMASI
5.1. AB’de Yaprak Tütün Sektörü ve Üretici Tütünlerinin
Pazarlanması
Dünya tütün üretiminin yaklaşık %5’ini karşılayan ve bu oranla
en büyük beşinci üretici konumundaki AB, kendi üretiminin
yarısından fazlasını ihraç etmektedir. Buna karşılık dünya üretiminin
%9’luk kısmını ithal ettiğinden, dünyanın en büyük tütün ithalatçısı
durumundadır. Başlangıçta Topluluk altı üyeli iken İtalya ve Fransa
tütün üretiminin yoğun olduğu ülkeler konumunda bulunmakta idi.
Yunanistan, İspanya ve Portekiz’in katılımı, üretilen tütün miktarında
önemli artışlara neden olmuştur. Buna karşın Topluluk yaprak tütün
bilançosu açısından net ithalatçı konumdan kurtulamamıştır. Birlik
içinde tütün üretiminin yaklaşık %85’i İtalya, Yunanistan ve
İspanya’da gerçekleştirilmektedir. İngiltere, Hollanda ve Almanya ise
Dünya tütün mamulü üretimi ve ihracatında önemli miktarda payı
olan ülkeler arasında yer almaktadır. Yaprak tütün ithalatındaki
fazlalığın temel nedeni de tütün mamulü üretim ve ihracatındaki bu
üstünlüğe dayanmaktadır.
Tütün üretimi AB’nin toplam tarımsal üretiminin ancak
%0,4’ünü oluşturmaktadır (Anonymus, 2003c). AB içinde tütün
üretimi coğrafi olarak belli bölgelerde yoğunlaşmış vaziyettedir.
Ekicilerin yaklaşık %70’i ve üretim alanlarının %63’ü yedi bölgede
bulunmaktadır. Bazı ilçelerde tütün üretimi bölgesel tarım üretiminin
%50’sini meydana getirmektedir.
Topluluk’ta
Ortak
Tarım
Politikasının
amaçlarına
ulaşılabilmesi için, 1962 yılından itibaren “Ortak Piyasa Düzenleri”
oluşturulmuştur. Ortak Piyasa Düzenleri’nin amacı; üye ülkelerde
farklı kurallarla yürütülen piyasa uygulamaları yerine, ortak bir
tarım politikası geliştirmek, üye devletler arasındaki ticari ilişkileri
geliştirecek şartları temin etmek ve bu sayede mal alışverişinin
serbestçe yapılmasını sağlamak ve AB içinde ortak bir tarımsal
pazar oluşturarak iç pazar ve Topluluk üretimini üçüncü ülkelere
karşı korumak olarak belirlenmiştir. Ortak Piyasa Düzenleri,
piyasalara yönelik çeşitli tedbirlerin bir arada uygulanması ile
Birliğin bazı özel tarımsal ürün piyasalarını yönetmesine imkan
veren kurallar ve uygulamalar bütünüdür. Bu piyasa yönetiminin
amaçlarından biri çiftçilerin ürünlerini pazara rahatça sürebilmeleri
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ve düzenli bir gelir elde etmeleri, diğeri de tüketicilere makul
fiyatlarla güvenli gıda arzı sağlamaktır.
AB’de tütün politika ve uygulamaları, başlangıçta her ülkenin
kendi belirlediği yaklaşımlarla yönlendirilirken 1970 yılında kurulan
tütün Ortak Piyasa Düzeni (OPD) ile Ortak Tarım Politikası (OTP)
kapsamı içerisine alınmıştır. Tütün üreticisini koruyarak gelirlerini
belirli bir düzeyde tutan, iç piyasa ile ilgili düzenlemeleri yapan,
üçüncü ülkelerle ticareti düzenleyen, destekleme fiyatlarının tespiti ve
destekleme alımlarını, yardımları içeren yaklaşımlarla tütün OPD
uygulanmıştır.
Tütün OPD ile; ortak pazar, Topluluk tercihi ve ortak mali
sorumluluk şeklinde sıralanan OTP’nin temel ilkelerine uygun olarak,
üreticilere yeterli gelir temini yanında pazardaki arz-talep dengesinin
sağlanması ve Topluluk içi piyasaların düzenlenmesi amaçlanmıştır.
Özü itibari ile tütün OPD nin amaçlarının OTP amaç ve hedefleri ile
örtüştüğü, tütün üretiminde arz talep dengesi sağlanarak Topluluğun
dışa bağlı olmaktan kurtarılması ve aynı zamanda üreticilere makul
bir yaşam düzeyini sağlayacak gelirin temin edilmesinin hedeflendiği
görülmektedir.
21 Nisan 1970 tarih ve 727/70 sayılı Konsey Tüzüğü ile
uygulamaya giren tütün OPD de, üretici tütün piyasasına müdahale ile
ilgili genel kurallar belirlenmiş, uygulanan hedef fiyat ve müdahale
alımları politikası ile tütün üreticilerine gelir garantisi sağlanmış ve
Topluluk tütün üretimi giderek artmıştır.
727/70 (EEC) sayılı Tüzüğün uygulanmasına yönelik
tamamlayıcı bir yönetmelik olan ekici tütün piyasasına müdahaleleri
düzenleyici genel kuralları belirleyen 1467/70 (EEC) sayılı Komisyon
Yönetmeliği 20 Temmuz 1970 tarihinde yayımlanmıştır. 25 Ağustos
1970 tarihinde de prim alabilmenin usül ve esaslarını belirleyen
1726/70 (EEC) sayılı Konsey Yönetmeliği yayımlanmıştır. Komisyon
tarafından yayımlanan yine aynı tarihli 1727/70 (EEC) sayılı
Yönetmelik ile de, müdahale alımına tabi olacak tütünlerde;
müdahale başvurularının şekli, tütünlerin teslimi, alımın yapılış şekli,
ürün bedelinin ödenmesi gibi hususlarda uygulanacak usul ve esaslar
belirlenmiştir.
727/70 (EEC) sayılı Konsey Tüzüğü, esas olarak yaprak tütün
piyasasına hedef fiyat ve müdahale fiyatı adı altında yeni bir fiyat
sistemini getirmiştir. Ayrıca tütün işleyicisi gerçek ve tüzel kişiler
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için prim sistemini, Topluluktan yapılan yaprak tütün ihracatına
ihracat geri ödemelerini başlatmıştır. Bir bütün olarak ele alındığında,
Tüzükle getirilen önlemler üreticilere gerekli garantileri sağlamış ve
böylelikle tütün yetiştiriciliği ve tütünün pazarlanmasına ilişkin ulusal
önlemlerin kaldırılması mümkün hale gelmiştir. Nitekim tütün
OPD’nin kurulması ile birlikte Fransa’da tütünde devlet tekeline son
verilmiştir. Tüzük ile hedef ve müdahale fiyatlarının her yıl 1
Ağustos’tan önce Konsey tarafından belirleneceği hükme
bağlanmıştır. Hedef fiyat belirlenirken bir önceki ürün yılının fiyatı
ile, üreticiler için adil bir gelir sağlayacak, kaliteli üretimi teşvik
edecek ve işletmelerin rasyonel yönetimi ile ekonomik kapasitesini
olumlu etkiyecek bir fiyat belirlenmesine dikkat edilmiştir (Uznay,
2006).
Müdahale fiyatları 1981 yılına kadar hedef fiyatın %90’ına göre
tespit edilerek uygulanmış, 1982 yılından itibaren ise hedef fiyatın
%85’i olarak belirlenmiştir. Böylelikle üreticilerin istenilen gelir
düzeyine sahip olmaları ve Topluluk tütüncülüğünün devamlılığın
sağlanması arzulanırken, müdahale fiyatı uygulaması ile ekici elinde
kalan tütünlerin asgari bir fiyat düzeyinden garantili olarak satın
alınması amaçlanmıştır. Müdahale alımları, Topluluk üretiminin
tümünün piyasada alınıp satılamadığı durumlarda devreye girmiştir.
Daha açık bir deyişle; satın alma primi düzeni çerçevesinde piyasaya
sürülememiş (primden yararlanmamış) olan yaprak tütünler, üye
devletlerin müdahale kuruluşları tarafından müdahale fiyatları
karşılığında satın alınmıştır. Müdahale kurumları satın almış oldukları
tütünlerin ilk işlemesinden sorumlu olup, ayrıca bu tütünlerin açık
arttırma ya da ihale usulü ile satışını yapabilmişlerdir (Uznay, 2006).
Müdahale alımlarının yapılacağı merkezlerin ve müdahale
alımları sonucu alınan tütünlerin işlenip depolanacağı yerlerin
özellikleri, konumları, taşıması gereken şartlar, 24 Kasım 1972 Tarih
ve 2468 (EEC) sayılı Yaprak Tütün Piyasasında Müdahale, İşleme ve
Depolama Merkezlerinin Belirlenmesine Yönelik Komisyon
Yönetmeliğinde belirlenmiştir.
Bunun dışında tütün ihracatçılarına ihracat geri ödeme sistemi
getirilmiştir. İhracat geri ödemesi; Topluluk içinde üretilen tütünler
ihraç edilmek istendiğinde, Topluluk fiyatları dünya fiyatlarından
daha yüksek olduğu için aradaki farkın, pazar kaybetmemek ya da
özellikle müdahale alımlarından kaynaklanan stokları azaltmak gibi
nedenlerle ihracatçıya geri ödenmesi şeklinde uygulanmıştır.
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727/70 (EEC) sayılı Konsey Tüzüğü, tütün OPD ni kurarken,
piyasa ile ilgili alınması gereken muhtelif önlemlerin tartışılacağı,
tüm üye devletlerin temsilcilerinden oluşan ve bir Komisyon
temsilcisinin başkanlık edeceği “Tütün İdari Komitesi” kurulmasını
da hükme bağlamıştır. Komitenin kendisine gelen konularda görüş
bildireceği, kararlarının oy çoğunluğu ile kabul edileceği, daha sonra
gerekli çalışmaların Konsey ve Komisyon aracılığı ile yürütülerek
ilgili tedbirlerin alınacağı, ifade edilmiştir (Uznay, 2006).
Diğer ortak piyasa düzenlerinde olduğu gibi, tütün OPD’de de
yapılan harcamalar için gerekli finansman, EAGGF’den (Avrupa
Tarımsal Garanti ve Yönverme Fonu) sağlanmıştır. Tütün OPD’nin
uygulanması ile ilgili harcamalar fonun garanti bölümünden
karşılanırken, tütünde tarımsal yapının iyileştirilmesi, tütün
işletmelerinin modernizasyonu, tütün üretiminin yönlendirilmesi,
kalitenin yükseltilmesi ve tütünün pazarlanması gibi hususlarda
ihtiyaç duyulan finansman ise fonun yönverme bölümü tarafından
karşılanmıştır.
1970 yılında tütün OPD nin kurulmasını müteakiben Topluluk
tütün üretimi giderek artmıştır. Başlangıçta İtalya ve Fransa tütün
üreten ana ülkeler konumunda iken Yunanistan, İspanya ve
Portekiz’in de katılımı ile üretim hızla artmıştır. Ancak üretim artışı
özellikle İtalya’da gerçekleşmiştir. 1980’li yıllar boyunca müdahale
alımları, ihracat geri ödemeleri ve prim destekleri tütün üretiminde
adeta patlamaya neden olmuştur. 1980 yılında 183 bin ton olan
Topluluk üretimi 1990 yılına gelindiğinde 438 bin ton düzeyine
ulaşmıştır.
Üretimin bu kadar hızlı ve aşırı artmasının temelinde yapılan
sübvansiyonlar doğrudan etkili olmuş, hatta prim avcıları adı verilen,
sadece prim elde edebilmek için faaliyet gösteren tütün üreticileri ve
tacirleri ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte üretimdeki bu artışın çok
büyük bir kısmının istenmeyen (alıcısı olmayan, ancak ihracat iadesi
desteği ile çok düşük fiyatlarla satılabilen) çeşitlerden oluştuğu
görülmektedir. Topluluk kaynaklarının boşa harcanması eleştirilerini
de beraberinde getiren ve aşırı stok oluşumuna neden olan tütün OPD
uygulamaları, Ortak Tarım Politikasının 1992 yılındaki Mac Sherry
reformu kapsamında reforma tabi tutularak önemli değişikliklerle
devam ettirilmiştir.
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Topluluk, tütün üretimini geniş çapta desteklemesine rağmen
dünyanın en büyük tütün ithalatçısı olmaktan kurtulamamıştır. 1981
yılında Topluluk tarafından 339.000 ton tütün ithal edilmiştir. 1990
yılına geldiğinde ise bu rakam 463.000 tona yükselmiştir. Sigara
üreticilerinin daha fazla Flue Cured tütün talebi olmasına rağmen
üretimde istenen artış gerçekleşememiş, dolayısı ile 1981 yılında
224.000 ton olan Flue Cured tütün ithalatı, 1989 yılında da 220.200
ton olarak gerçekleşmiştir. İthalatın yüksek olmasının nedeni,
Toplulukta üretilen tütünlerin büyük kısmının istenmeyen çeşitlerden
oluşmasıdır. 1987 yılında 29.000 ton olan müdahale alımı stokları,
1990 yılında tam 82.000 tona ulaşmıştır (Joossens and Raw, 1991).
AB tütün üretim programlarında, tütün üretimini istenilen
çeşitlere yöneltmek, pazarda talebi az olan tütün çeşitlerinin üretimini
sınırlandırmak amaçlanmıştır. Ancak uygulanan sistem üretilen
tütünlerin büyük çoğunluğunun (%79’unun) piyasada talep edilmeyen
çeşitlerden oluşmasına engel olamamıştır (Uznay, 2006). Buna bağlı
olarak artan prim ödemeleri, müdahale alımları ve ihracat geri
ödemelerinin Topluluk bütçesine getirdiği yük giderek artmış ve
bunun sonucunda 1992 yılında köklü bir reform gerçekleştirilmiştir.
2075/92 (EEC) sayılı İşlenmemiş Tütün Piyasasının Ortak
Düzenlenmesine Dair Tüzüğün yürürlüğe girmesi ile 1992 reformu
hayata geçirilmiştir. Bu tüzükle, 727/70 (EEC) sayılı Tüzük ve buna
bağlı olarak yürürlüğe konulmuş olan diğer mevzuat, 1993 ürün
yılından itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Reformun getirdiği en
önemli yenilik, tütün OPD’de müdahale alımlarının ve ihracat geri
ödemelerinin tamamen kaldırılmış olmasıdır. Bu bağlamda sistem
baştan
aşağı
değiştirilmiş,
tütün
gruplarının
yeniden
tanımlanmasından, prim sisteminin bambaşka bir yapıya
kavuşturulmasına,
üretim
kısıtlama
tedbirlerinden,
ekim
sözleşmelerine, denetim uygulamalarına kadar piyasanın işleyişi tam
anlamı ile kökten bir reforma tabi tutulmuştur (Uznay, 2006).
Tütün OPD kapsamında AB’de üretimi yapılan tütünler
başlangıçta 34, 1992 reformları sonrasında ise 8 grupta
sınıflandırılmıştır. Her tütün grubu için farklı bir prim tespit
edilmiştir. 1992 sonrası dönemde, Konseyce üç yıllık dönemler itibari
ile belirlenen prim miktarı 2,15- 4,19 Euro/kg aralığında değişmiştir.
Ortalama prim miktarının ise 7900 Euro/ha veya 2900 Euro/ton
olarak gerçekleştiği görülmektedir.

157
1992 reformu öncesinde Toplulukta üreticiden tütün satın alan
gerçek ve tüzel kişilere prim ödemesi yapılırken, reform sonrası prim
ödemeleri doğrudan üreticilere yapılır hale gelmiştir. Reformla
değiştirilen prim sistemi, alıcılar ile üreticiler arasındaki üretim
sözleşmesine bağlanmış ve üreticilere garanti edilmiş bir satış,
firmalara ise talepleri ile uyumlu bir tütün arzı (üretimi) imkanı
sağlamıştır. Prim ödemeleri, tütünün kalitesi ile de ilişkilendirilmiş ve
ürün teslimi sonrasında üreticilere yapılmıştır. Bu kapsamda prim
sisteminin amacı, üreticilere ek gelir sağlanması olup, onların
ürünlerinin pazarın isteklerine uygun hale getirilmesi ve Birlik’te
üretilen tütünlerin pazarlanmasının kolaylaştırılması, ithal edilen
tütünle rekabet koşulları altında Birlik üreticilerinin teşvik edilmesi
olarak ifade edilebilir.
1992 reformu ile hedeflenen temel değişikliklerden başlıcaları;
•
Tütün çeşitlerinin yeniden tanımlanması,
•
Üreticilere verilen desteğin tütün imhasına da imkan
veren bir prim sistemini esas alması,
•
Prim sistemi ile üretim sözleşmesi arasında bir bağ
kurulması,
•
Üretimin kısıtlanması için maksimum garanti eşiği
uygulamasına geçilmesi,
•
Garanti eşiği ile beraber ekici bazında da bir kota
uygulamasına geçilmesi,
•
Kotayı aşan kısımlar için sözleşme imzalanmayacağı ve
prim verilmeyeceği,
•
Halk sağlığını korumak amacı ile primlerden kesinti
yapılması ve bu kesintilerle araştırma programlarının
başlatılması,
•
Talebi olmayan çeşitleri üretenler için üretimi
dönüştürücü programların hazırlanması,
•
Ortak pazarın işleyişini tehlikeye sokabilecek
desteklerin kaldırılabileceği,
•
Denetimlerin idari ve mali yönden bağımsız
kuruluşlarca gerçekleştirilmesi,
şeklinde sıralanmaktadır.
1992 reformu ile getirilen önlemlerin yetersiz kaldığının
anlaşılması üzerine 1998 yılında tütün OPD de yeni değişikliklere
gidilmiştir. Tütün OPD de 1998 yılı reformu olarak anılan bu
düzenlemeler, 2075/92 sayılı Tüzük ile yürürlüğe konulan hususların
tamamlayıcısı niteliğindedir. Bu Tüzüğün uygulamasına yönelik
olarak izleyen yıllarda yayımlanan diğer yönetmelikler 1998 yılında
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tek bir metinde toplanmış ve 2848/98 (EC) sayılı Yönetmelik
yayımlanmıştır. Farklı yönetmeliklerdeki, üretici gruplarının
yapabilecekleri işler ve tanınmaları, özel yardımlar, üretim kotaları,
kota transferleri, üretim sözleşmeleri, tanınmış üretim alanları, prim,
asgari kalite gereklilikleri ve diğer pek çok konu tek bir yönetmelik
altında bir araya getirilerek, mevzuatta önemli bir sadeleştirmeye
gidilmiştir. Bu Yönetmelik ile tütün OPD de mevzuat sadeleştirildiği
gibi, önemli bazı yeniliklerin de getirildiği ve 1992 reformunda
eksikliği hissedilen hususların tamamlandığı görülmektedir.
Yönetmelik’te, üretici grupları ile ilgili detaylı hükümlere yer
verilmiş ve üretici gruplarının yetkileri ve fonksiyonları artırılarak,
tütün piyasasında daha etkin rol almaları sağlanmıştır. Üreticilere
yapılan prim ödemeleri de bu dönemde kalite ile ilişkilendirilerek
sadece üretim miktarına bağlı olmaktan çıkarılmıştır. Primin değişken
ve sabit kısımlar adı altında iki kısma ayrılarak ödenmesi hükme
bağlanmıştır. Böylelikle kaliteli tütün üreten üreticilerin daha fazla
prim almaları sağlanmıştır.
Getirilen yeni düzenlemeler ile kotaların çeşitler arası transferi
ve üretimi dönüştürücü yöntemlere önem verilmiş, tütün üreticilerinin
diğer tarımsal üretim alanlarına geçmeleri teşvik edilmiştir. Bu
amaçla uygulanacak projelere %75’e kadar varan oranlarda destek
verilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca kotaların Komisyon tarafından
geri satın alınabilmesinin de önü açılmış ancak, bütün bu çabalara
rağmen uygulanan kota geri alım programı (quota buy-back) başarısız
olmuş ve üreticilerin çok azı tütün üretiminden vazgeçmiştir. Kota
geri satın alma sistemi, sektörden ayrılmak isteyen ancak, üretim
kotalarına alıcı bulunmayan üreticilere yönelik olarak düşünülmüş,
üreticilerin tütün sektöründen gönüllü ayrılmasını ve başka
faaliyetlere geçişini teşvik etmek amacıyla hayata geçirilmiştir (Güler
Gümüş, 2003).
Ayrıca, 2848/98 (EC) Yönetmelik ile sözleşme fiyatlarının
piyasa eğilimlerini daha iyi yansıtması amacıyla üretim sözleşmeleri
için bir açık artırma sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır. Ancak
üretim sözleşmeleri için tasarlanan “Açık Artırma Yöntemi”
uygulaması, hayata geçirilememiştir. Çünkü tütün üretici üye
devletlerin çoğunda, ilk işlemecilerin bulunmaması gerçek bir
rekabete olanak tanımamaktadır. Yeterli sayıda alıcının bulunduğu ve
rekabetin yapılabileceği üye devletlerde de, küçük ölçekli alıcı
firmalar büyük işletmelerle rekabet edemeyeceklerinden programa
itiraz etmişlerdir (Gümüş ve ark., 2006). Son derece olumlu bir
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yaklaşım olarak ortaya konulan üretim sözleşmeleri mezat planı
böylece oligopson piyasası koşulları nedeni ile başarısızlıkla
sonuçlanmıştır.
Tütün OPD de 1998 yılı reformu ile getirilen tedbirler
uygulamada önemli değişiklikler sağlayamamıştır. 1992 yılı reformu
ile müdahale alımlarının ve ihracat iadelerinin kaldırılması ve garanti
eşiklerinin uygulamaya konması ile bir başarı sağlanmıştır. Ancak
1992 ve 1998 yılı reformları ile getirilen düzenlemelere rağmen
kalitesiz tütün üretiminin devam etmesi, piyasanın talebi olan
tütünlere karşı dönüşümün bir türlü sağlanamaması, ithalatın fazlalığı,
desteklemelere ayrılan bütçenin yüksekliği, halk sağlığı ve çevre
konularında tatminkar sonuçlara ulaşılamaması, bütünsel bir başarının
sağlanmasına engel olmuştur. Reformla uygulamada gerçekleştirilen
değişikliklerle üretimin sınırlandırılması gibi bazı konularda başarı
sağlandıysa da yıllık 1 milyar ECU (European Currency Unit)
civarında gerçekleşen prim ödemeleri, özellikle sigara karşıtı çevreler
tarafından sürekli eleştirilen bir konu olarak gündemde tutulmuş ve
AB nin sürdürülebilir gelişme stratejisinin ağırlıklı konularından biri
olan sağlık politikası ile uyuşmadığına vurgu yapılmıştır. Yapılan
reformlarla
üreticilerin
gelir
seviyelerinin
yükseltilerek
sübvansiyonların tedricen azaltılmasının yanı sıra, sektörden gönüllü
ayrılmalar ve alternatif ürünlere geçişler de özendirilmiştir.
Sonuçta 1992 reformu ile köklü değişim geçiren, 1998 de yeni
bazı düzenlemeler ile zenginleştirilen tütün OPD uygulamaları
2000’li yıllarda eleştiri oklarını üzerinde taşımaya devam etmiştir.
2003 yılında gerçekleşen OTP reformuna paralel olarak 2004 yılında
tütün OPD’de de reform yapılması kararlaştırılmıştır.
Tütün OPD’de 2004 reformunun karar aşaması öncesinde
Komisyon tarafından Topluluk tütün politikalarının “Genişletilmiş
Etki Değerlendirmesi Raporu” hazırlatılmıştır. Bu raporda reformun
alternatif uygulama modelleri ve bunların ekonomik, sosyal ve
çevresel etkileri, Birlik üyeleri ve aday ülkeler açısından ele
alınmıştır (Anonymus, 2003c). Bu raporun yayımlanması ile
seçenekler itibari ile AB tütün üretimindeki gelecek öngörüleri de
ortaya konulmuştur. Bu öngörüler tütün üreticilerinin tepkisini çekmiş
ve 17 Kasım 2003 te Tarım Bakanları Konseyi reformu görüşmek
üzere toplandığında AB’nin tütün yetiştiren ülkelerinden gelen tütün
üreticileri ve yaprak tütün sektöründe çalışan işçiler Konsey binası
önünde reform planına karşı gösteri yapmıştır. Tütün üreticisi 5 ülke
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(Fransa, İtalya, Yunanistan, Portekiz ve İspanya) başlangıçta reforma
karşı çıkmış ancak sonuç değişmemiştir (Ömeroğlu, 2005).
2004 tütün OPD reformunu hazırlayan sebepler, içsel ve dışsal
olarak ikiye ayrılmaktadır. OTP reformu ile tütün OPDde görülen
sorunlar içsel, genişleme süreci ile dünya ülkeleri tarafından AB’nin
uyguladığı sübvansiyonlara getirilen eleştiriler ise dışsal nedenler
olarak sıralanmaktadır (Uznay, 2006).
2004 reformu ile getirilen değişiklikler üç ana başlıkta
toplanmıştır. Bunlardan birincisi üretimi kısıtlama tedbirlerinin
yürürlükten kaldırılmasıdır. Satın alınması garanti edilmiş miktarlar
(kota) uygulamasına son verilmiştir. Tütün piyasası tamamen
serbestleştirilmiş, üretim piyasa koşullarına bırakılarak, arz ve talepte
meydana gelecek değişimlere uygun olarak ürün fiyatlarının piyasada
belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Üretim miktarlarının yanı sıra
tanınmış üretim alanları da devre dışı bırakılarak piyasadaki
serbestleştirme işlemi desteklenmiştir.
Diğer yandan tütün üretimi için verilen prim destekleri ve
doğrudan yardımların üretim ile ilişkisi kesilerek, üretimden bağımsız
(decoupled) olarak ödenmesi kararlaştırılmıştır. Bu amaçla 20062009 yılları geçiş dönemi olarak belirlenmiştir. Bu süreçte ödenecek
destekler için üye ülkelere inisiyatif kullanma hakkı tanınmış ve 2010
yılında desteklerin üretimle ilişkisinin kesin olarak sonuçlandırılacağı
Konsey tarafından kararlaştırılmıştır. Desteklerin üretimden bağımsız
hale gelmesi ile birlikte bazı yörelerde tütün üretiminin tamamen
bitme noktasına gelebileceği de önceden öngörülmüştür.
2004 reformlarında atılan adımlarla prim ödemelerinin usul ve
esasları ile ödenen bu primlerin kontrol ve denetimlerini düzenleyen
Topluluk mevzuatında da önemli değişiklikler meydana gelmiştir.
Ayrıca Topluluk Tütün Fonunun işlevleri ve kaynaklarının artması
sağlanmıştır. Yeni dönemde Fonun özellikle toplum sağlığına yönelik
olarak, sigaranın zararlı etkilerinin farkındalığının artırılması ve
toplumsal bilinç düzeyinin yükseltilmesi gibi projeler için
kullanılması kararlaştırılmıştır. 2009 yılı sonunda Komisyonun
Konseye bir rapor sunması ve izleyen yıllarda Topluluk tütün
politikasının bu raporda ortaya konulacak değerlendirmelere göre
yeniden belirlenmesi beklenmektedir.
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Açıklanmaya çalışılan bütün bu süreç boyunca AB’de
sözleşmeli tütün üretim sistemi piyasaya egemen olmuştur. Üretici ile
alıcı arasında belirlenen koşullar dahilinde gerçekleştirilen üretim
sözleşmesi prim alabilmenin ön koşulu olarak ta kullanılmıştır. Tütün
çeşitlerine göre üretici veya üretici grupları ile firmalar arasında
imzalanan bu sözleşmeler tek veya üç yıllık olarak uygulanmıştır.
AB’deki
üretim sözleşmesi
sisteminin
Türkiye’deki
uygulamadan en önemli farkı Birlik’te sözleşmelerin üretici grupları
tarafından imzalanabilmesidir. Türkiye’de tütün üreticileri çeşitli
şekillerde örgütlenmiş olmakla birlikte alıcı karşısında birlikte
hareket edebilme yeteneği kazanmış bir üretici grubundan bahsetme
imkanı henüz bulunmamaktadır. Mevzuatın da yeterli desteği
sunmaması nedeniyle üretici ile alıcı arasındaki sözleşmeler münferit
olarak imzalanmakta, bunun doğal sonucu olarak üreticinin pazarlık
şansı bulunmamaktadır.
5.2. ABD’de Yaprak Tütün Sektörü ve Üretici Tütünlerinin
Pazarlanması
Tütün, ABD’de 1612 yılından bu yana ticari olarak üretilen bir
tarımsal ürün konumundadır. 1963 yılında üretim 1.060 bin tonla
zirve noktasına ulaşmıştır. 1963-1975 yılları arasında üretim 790 –
998 bin ton arasında değişmiştir. 1975 den itibaren üretimde azalma
yaşanmaktadır. Tütün ABD’nin en önemli 10 tarımsal ürünü arasında
yer almaktadır. ABD tütün üretiminde Çin, Brezilya ve Hindistan’ın
ardından dördüncü, ihracatta ise Brezilya ve Çin’in ardından üçüncü
sırada yer almaktadır.
Gelişen yeni teknolojiler ve şişirilmiş tütün kullanımı, sigara
endüstrisinde birim sigara için kullanılan tütün miktarının azalmasını
sağlamış ve tütün yapraklarının sigara verimini artırmıştır. ABD’de
1950-1981 arası dönemde sigara tüketimi %70 artmasına rağmen
yerli (ABD’de üretilmiş) tütün kullanımı sabit kalmıştır. Bunda
tütünlerin artan sigara verimi ve ithal tütün kullanımının
yaygınlaşmasının payı vardır. 1950’li yıllardan sonra sigaralarda
kullanılan ithal tütün miktarının artması ve teknolojik gelişmeler
sonucu birim sigara için kullanılan tütün miktarının azalması, iç
piyasada Amerikan tütünlerine olan talebin azalmasına neden
olmuştur. Bu gelişmelere bağlı olarak 1970’li yıllardan sonra ABD
tütün üretimi azalan bir seyir izlemiştir. Dünya piyasalarındaki fiyatın
göreceli olarak pahalı hale gelmesi nedeni ile de dış piyasalarda
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Amerikan tütünlerine olan talep azalmıştır (Brown and Vukina,
2000).
ABD, uluslar arası tütün ticaretinde en büyük tütün ithalatçısı
ve en büyük sigara ihracatçısı olarak dünya tütün ve tütün mamulleri
ticaretinde belirleyici rol oynamaktadır. 1990’lı yılların sonlarına
kadar yaprak tütün ihracatında da lider konumda bulunan ABD, son
yıllarda üçüncü sırada yer almaktadır. Tütün üretiminin yaklaşık
1/3’ünü ihraç etmektedir. Özellikle dünya sigara pazarlarında ağırlıklı
paya sahip çok uluslu sigara şirketlerinin önemli bir kısmının ve
sektöre yön veren en büyük firmanın ABD şirketi olması, bu ülkenin
dünya ticaretinde ve ülkelerdeki tütün piyasalarının şekillenmesinde
etkin rol oynamasına neden olmaktadır. Firmaların etkinliğinin ABD
üretici tütün piyasaları için de geçerli olduğu yaşanan gelişmelerden
anlaşılmaktadır.
ABD tütün üretiminin %95’i flue-cured ve burley tipi
tütünlerden oluşmaktadır. 16 eyalette üretim yapılmaktadır. Ancak
Kuzey Carolina (flue-cured) ve Kentucky (burley) eyaletleri ABD
toplam tütün üretiminin %66’sını gerçekleştirmektedir. Tennessee,
Virginia, Güney Carolina ve Georgia eyaletlerinin üretimdeki payı da
%29’dur (Womach, 2003b).
ABD 2002 yılı tarım sayımı sonuçlarına göre flue cured tütün
üretimi yapan 6 eyaletteki 8000 çiftlikte ortalama büyüklük 19 acredir
(77 dekar). 13 eyalette gerçekleştirilen burley üretimi ise 40000
çiftlikte gerçekleştirilmektedir. Bunlardan en yaygın üretimin
yapıldığı beş eyaletteki işletmelerin ortalama büyüklüğü (19,4 dekar)
4,8 acredir (www.ers.usda.gov).
5.2.1. 2005 yılı öncesi dönemde Federal Program altında
ABD’de tütün piyasası
ABD’de yetiştirilen tütünlerin büyük bölümünü oluşturan flue
cured ve burley çeşitlerinin, günümüzden yaklaşık 75 yıl önce
çerçevesi çizilmiş düzenlemeler ışığında açık artırma merkezlerinde
(auction) gerçekleşen satışlarla pazarlandığı görülmektedir. Puroluk
ve çiğnemelik olarak üretilen tütünler, organik olarak üretilenler gibi
bazı tütünler doğrudan çiftlik satışı ya da sözleşmeli üretim ve satış
yoluyla pazarlanagelmiştir.
Açık artırma sistemi ABD’de ilk kez 1859 yılında Danville’de
başlamış ve kısa sürede ülkenin diğer bölgelerine yayılmıştır.

163
Satılacak bütün tütünler için resmi gradlar belirlenmekte ve minimum
fiyatlar saptanmaktadır. Satış bu fiyatlar üzerinden yapılmaktadır.
Zimbabve ve Malavi gibi ülkeler de kendilerine uyarlayarak bu
sistemi benimsemişlerdir. Bu ülkelerde açık artırmalı satışlar bölgesel
değil merkezi olarak düzenlenmiştir. İleriki bölümlerde bu iki
ülkedeki uygulamalar detaylı olarak ele alınmıştır. (Voges, 1984).
2005 öncesi dönemde Federal Hükümet yürüttüğü program ve
desteklerle fiyatları dengelemiştir. Uygulanan programlar, üreticileri
konjonktürel fiyat değişimlerine karşı koruduğu gibi, tütün ve sigara
sanayi için güvenli bir arzın devamlılığını sağlamıştır. Tütün
programı, pazarlama kotaları ve fiyat destekleri olmak üzere 2 ana
mekanizma üzerine kurulmuştur.
ABD’de ilk fiyat desteği, 1933 tarihli Tarımsal Düzenleme
Yasası (Agricultural Adjustment Act) ile yürürlüğe girmiştir. Yaşanan
çeşitli problemler karşısında 1938 yılında revize edilen kanunla
kurulan arz kontrolü ve fiyat desteği mekanizmalarına dayalı
programlar 2005 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. Programlara ilişkin
operasyonlar Tarım Bakanlığı kontrolünde uygulanmıştır.
1920 – 1927 arasında fiyatlar 20 cent/pound düzeyinin altına
hiçbir zaman gelmemiştir. Fiyatlar 1928’de 17,3 cent, 1930’da 12
cent, 1931’de ise 8,4 cent düzeyine gerilemiştir. Üreticiler, 1933’de
bu düşük fiyatlar karşılığında üretimin sınırlandırılmasını ve
doğrudan ödemeleri oylamışlardır. Bunun sonucunda Federal Tütün
Programı doğmuştur. 1938’e kadar üretim kontrolü ve fiyat koruması
için bazı yasalar kabul edilmiştir. Ancak asıl gelişme 1938’de
Tarımsal Düzenleme Yasasında yapılan değişiklik ile gerçekleşmiştir.
Bu yasanın hükümleri 2005 yılına kadar tütün üreticilerini piyasadaki
beklenmedik gelişmelerden korumuş, ABD tütün arzının istikrarlı
seyrini sağlamıştır.
1939 yılında üreticiler kotaları reddetmişler ve bilinen en
yüksek üretimi gerçekleştirmişlerdir. Fiyatların düşmesi üzerine
izleyen yıl yapılan oylama ile kotalar yeniden kabul edilmiştir.
Federal programın yürütülmesinde kurulacak kooperatifler aracılığı
ile üreticilerin sorumlu tutulması temel felsefe olarak benimsenmiş ve
uygulamalar kooperatiflere teslim edilmiştir.
Bu yaklaşım sonucu tütün üreticileri ürettikleri çeşitler bazında
örgütlenmiştir. Flue cured tütün üreticileri kendi kooperatiflerini
kurarken burley üreticileri de farklı bir kooperatif çatısı altında bir
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araya gelmiştir. Kar amacı gütmeyen bu kooperatiflere bağlı olarak
kurulan şirketler açık artırmalarda minimum fiyat düzeyinden alıcısı
çıkmayan tütünlerin satın alınmasında ve işlenerek tekrar satılması
görevlerini üstlenmişler, piyasada dengeleme rolünü yürütmüşlerdir.
Burley üreticilerinin iki ayrı yapıda toplandığı görülmektedir. Burley
Stabilization Corporation adı altında faaliyet gösteren birlik
başlangıçta sadece Tennessee eyaletindeki üreticileri kapsarken, daha
sonra Kuzey Carolina eyaleti ile Virginia’nın güneybatısındaki burley
üreticilerini kapsar hale gelmiştir. Burley üreticilerinin örgütlendiği
bir diğer üst örgüt “Burley Tobacco Growers Cooperative
Association” ise Indiana, Kentucky, Missouri, Ohio ve Batı Virginia
eyaletlerindeki üreticilere ait tütünlerin pazarlanmasında rol
oynamıştır.
Flue cured tütün üreticilerinin fiyat dengeleme görevi ise “Flue
Cured Tobacco Cooperative Stabilazation Corporation” (FCTCSC)
tarafından üstlenilmiştir. Flue cured üretimi yapılan tüm eyaletleri
kapsayan bu örgütlü yapı, Tarım Bakanlığı’nın Emtia Kredi
Şirketinden (Commodity Credit Corporation – CCC) sağlanan
kaynaklarla minimum fiyatın altında kalan tütünleri satın alarak
işledikten sonra yeniden piyasaya arz etmiştir.
Federal tütün fiyat destek programı, fiyatı dengelemek ve
çiftçileri desteklemek üzere tasarlanmıştır. Zorunlu pazarlama
kotaları ve geri ödemesiz kredilerin kombinasyonu ile
uygulanmaktadır. Her bir üreticinin satabileceği miktarlar olarak
belirlenmiş pazarlama kotaları dolaylı olarak piyasa fiyatlarını
yükseltmektedir. Kredi programı ise, garanti edilmiş minimum
fiyatların gerçekleşmesini sağlamaktadır. Ortalama fiyat destek
düzeyi, geçmiş yıllar piyasa fiyatlarındaki değişim ve üreticilerin
üretim maliyetlerine göre belirlenmiştir (Womach, 2003b).
Programın uygulanmasında yıllık yönetim giderleri yaklaşık 22
milyon dolardır (2003 yılı rakamı). Bu maliyet merkezdeki yönetici
ücretleri ile 600 ayrı beldedeki ofis masraflarından oluşmaktadır.
Fiyat destek uygulamaları geri ödemesiz krediler şeklinde CCC
tarafından finanse edilmiştir. CCC ihtiyaç duyduğu parasal kaynakları
ABD hazinesinden borç olarak almıştır.
Tütün fiyat destek programı yürütülmesinin temel nedeni
çiftçilerin ekonomik fayda sağlamasıdır. Üreticilere gelir desteği ve
fiyatın dengelenmesi amacı ile yürürlüğe konulmuştur. Yasaya göre,
federal destek programının devam edip etmemesi her üç yılda bir
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tütün üreticileri arasında referandum yolu ile oylanmaktadır.
Üreticiler fiyat desteğini daha önemli buldukları için kotalar nedeni
ile sınırlı üretimi kabul etmekte ve sistemin devamından yana oy
kullanmaktadırlar. Üreticiler, federal fiyat desteğini kabul
ettiklerinde, pazarlama kotası kısıtlamalarını da kabul etmiş
olmaktadırlar. Ulusal pazarlama kotası miktarı, yurt içi kullanım ve
ihracat için gerekli miktarların tahmini ile bunları karşılayacak
düzeyde belirlenmektedir. Her bir tarım işletmesinin kotası, arazisine
göre tahsis edilmektedir. Kotanın araziye tahsis edilmesi nedeni ile
tütün üretme ve pazarlama hakkı arazi sahibine ait olmaktadır. Bir
çiftçi, yalnızca kotası olan bir arazi satın alması veya kiralaması
halinde tütün üretimi yapabilir. Kotalar miras olarak
devredilebilmekte,
piyasada
alınıp
satılabilmekte
ve
kiralanabilmektedir.
Pazarlama kotaları arz kontrol mekanizması olarak dolaylı
yoldan fiyatların yükselmesine neden olmaktadır. Tütün arzının
kısıtlanması ve tüketimle dengeli düzeyde olması piyasada fiyatların
yükselmesi sonucunu doğurmaktadır. Aynı zamanda Federal
Hükümet, fiyatların en azından kanunda belirlenen düzey kadar
olmasını istemektedir.
Tütün arz ve talebini etkileyen çeşitli değişkenler
bulunmaktadır. Pazarlama kotaları piyasadaki fiyat desteğini
sağlamakta bazen etkisiz kalabilmektedir. Bu nedenle geri ödemesiz
kredilerle federal fiyat destek mekanizması her bir üretici tarafından
piyasaya arz edilen ürünler için garanti sağlamaktadır. Tütün
çeşitlerine göre ödenecek destek fiyatı her yıl Tarım Bakanlığınca
ilgili kanundaki formüle uygun olarak hesaplanarak açıklanmaktadır.
Örneğin 2003 ürün yılında kredi fiyatı flue-cured tütünlerde 1,663
$/pound (3,666 $/kg), burley tütünlerde ise 1,849 $/pound (4,076
$/kg), 2004 ürün yılında ise sırası ile 1,69 $/pound ve 1,873 $/pound
olarak uygulanmıştır. Bu fiyatın hesaplanmasında son beş yıl boyunca
açık artırma fiyatlarının ortalaması ve tütün üreticilerinin yıllık üretim
maliyeti indeksindeki değişmeler dikkate alınmaktadır (Womach,
2004).
Açık artırmalı satışlarda tütün, en yüksek fiyat teklifini yapan
alıcıya gitmektedir. Üretici açık artırma merkezine tütünlerini
getirdiğinde hükümet eksperleri satışa sunulan tütünlerin
randımanlarını belirlemektedir. Belirlenen randıman özel fiyat destek
düzeyine işaret etmektedir. Eğer hiçbir tütün şirketi bu fiyatın üzerine
artırımda bulunmazsa, tütünler hükümet adına belirlenen bu fiyattan
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üretici kooperatifleri tarafından CCC den alınan borçla satın
alınmaktadır. Bu durumda tütünler kooperatife (fiyat dengeleme
kooperatifi veya stabilizasyon kurumu olarak bilinmektedir)
devredilmektedir. Fiyat desteği, üreticileri piyasadaki keskin fiyat
dalgalanmalarından koruyarak istikrarlı bir piyasa sunmaktadır.
Tütünlerin işlenmesi, depolanması ve satışa hazır hale
getirilmesi kooperatif tarafından yapılmaktadır. Bu süreçte tütünler
CCC’den alınan borca karşılık maddi teminat olarak görülmektedir.
Tütünlerin satışı sonrası elde edilen gelirle CCC’ye olan borç faizi ile
birlikte ödenmektedir.
Tütün üreticileri, Federal Tütün Programı altında kota ve üretim
alanlarının sınırlanmasını, minimum fiyat garantisi nedeniyle kabul
etmektedirler. Ulusal pazarlama kotaları, iç piyasadaki satın alma
niyetleri, ihracat ve CCC stok düzeyine bağlı olarak her yıl yeniden
belirlenmektedir. Düzenlenen açık artırmalarda sadece kota sahibi ya
da kota kiralayanlar yasal olarak tütünlerini satabilmektedir. Federal
Tütün Programı, tütün üretiminin coğrafi olarak farklı yörelerde
gerçekleştirilmesini de kısıtlamaktadır. Tennessee eyaleti dışında
pazarlama kotalarının şehir dışına satışı veya kiralanması
engellenmiştir. Yani tütün üretim bölgelerinin üretimdeki ağırlıkları
doğal şartların etkisi dışında yıldan yıla değişmemektedir.
Fiyat destek programını tehdit eden bazı gelişmeler üzerine,
1982’de yürürlüğe konulan yeni bir kanunla (No-Net-Cost Tobacco
Act) piyasaya arz edilen bütün tütünlerden vergi alınması
öngörülmüştür. Fiyat destek mekanizması harcamaları, yaprak tütün
alıcı ve satıcıları için oluşan vergi matrahları üzerinden
gerçekleştirilmektedir. 1994 yılından itibaren ithal edilen tütünler de
bu vergi kapsamına alınmıştır. 2003 yılı için “no-net-cost” vergileri
flue-cured tütünlerde 5 cent/pound (11 cent/kg), burley için ise 2
cent/pound (4,4 cent/kg) olarak uygulanmıştır. Alıcı ve satıcı taraflar
verginin yarısını ödemektedir. Bu şekilde elde edilen kaynaklar bir
emanet hesapta toplanarak CCC’den borç verme işlemleri sırasında
ortaya çıkan kayıpların telafisinde kullanılmaktadır. Kayıplar,
kooperatifin teminat altındaki tütünlerin satışı ile elde ettiği gelirin
alınan borcu ve faizini karşılamaması durumunda ortaya çıkmaktadır.
Bütçe açığının azaltılması için 1990-1997 yılları arasında piyasaya
arz edilen tütünlerden, destek fiyatının %1’i oranında pazarlama
vergisi adı altında kesinti yapılmıştır.
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ABD’de kabul edilen bir yasa ile 1999, 2000 ve 2001 yıllarında
piyasada ürün fiyatlarının düşük olması nedeni ile hububat, pamuk,
yağlı tohumlar, tütün ve diğer bazı ürünlere pazar kaybı ödemeleri
yapılmıştır. Tütün üreticilerine sahip oldukları kota karşılığında
yaklaşık 1$/pound (2,2 $/kg) ödeme yapılmıştır.
ABD’de
tütün
üreticilerine
destek
ödemelerinin
gerçekleştirilmesine esas oluşturan bir diğer düzenleme de sigara
üretici firmalar ile eyalet başsavcıları arasında imzalanan tazminat
anlaşmasına dayanmaktadır. 23 Kasım 1998 tarihinde 46 eyalet
başsavcı temsilcisi ile sigara üretici büyük firmalar (pazar payı
açısından en büyük dört firma ile görüşmeler yürütülmüş, beşinci
büyük firma son dönemde anlaşmaya imza koymuştur) arasında
imzalanan bir anlaşma ile (Tobacco Master Settlement AgrementTMSA), sigara şirketleri bu eyaletlere 2025 yılına kadar olan süreç
içerisinde 206 milyar $ ödeme taahhüdünde bulunmuşlardır. Bu
yardımlar özellikle sigaranın yol açtığı hastalıklara karşı mücadele
amaçlı olarak öngörülmüştür. Ancak eyaletler bu şekilde ortaya çıkan
kaynakların harcanması konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi
tutulmamış, inisiyatif eyalet yetkili makamlarına bırakılmıştır. Bu
anlaşma ile aynı zamanda tütün ürünlerinin reklam, pazarlama ve
promosyonlarına da bazı kısıtlamalar getirilmiştir. ABD’deki diğer
dört eyalet ise (Mississipi, Florida, Texas ve Minnesota) daha önce
münferit olarak benzer anlaşmaları imzalamışlardır. Bunlara ilişkin
ödemeler toplamı da 40 milyar $ ın üzerinde olup, 25 yıl içerisinde
ödenmesi öngörülmüştür (Redhead, 1999).
Diğer yandan tütün üreten eyaletler ile dört büyük sigara üretici
firma arasında, Üreticiler Güven Fonu (Growers’ Trust Fund) adı
altında bir fon kurulması için ayrıca görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Bu fonun amacı, TMSA anlaşmasının sigara tüketiminde yaratması
beklenen azalmalar sonucu tütün üreticileri ve kota sahiplerinin
yaşayacağı parasal kayıpları tazmin etmek olarak belirlenmiştir. 1999
yılı Ağustos ayında taraflar Ulusal Tütün Üreticileri Güven Ödeme
Fonu (National Tobacco Growers’ Settlement Trust Fund) kuruluşunu
imzalamışlardır. Bu anlaşma, TMSA’nın 2nci dönemi olarak
bilinmekte ve Phase II ismi ile anılmaktadır. Anlaşmaya göre dört
büyük firma, güven fonuna 12 yıl boyunca 5,15 milyar $ ödemeyi
taahhüt etmiştir. Her firma iç pazar payı kadar fona ödemede
bulunacaktır. Ödemeler firmaların satış değişimlerine ve enflasyona
göre yeniden düzenlenecektir.
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Sadece flue cured ve burley tütünlerinin üretildiği 14 eyalet
ödemelerden yararlanmak için uygun bulunmuştur. Fonun eyaletlere
göre dağılımının 1998 yılı tütün üretim miktarları esas alınarak
gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. En fazla üretimin yapıldığı 5
eyaletin (North Carolina, Kentucky, Tennessee, South Carolina ve
Virginia) üretimdeki payı %89 olarak belirlenmiştir. Her eyalette fon
kaynaklarının kabulü, harcamaların planlanması ve onaylanması,
mutemetlerin tayini gibi hususlarda görev yapmak üzere başta eyalet
valisi ve başsavcısı olmak üzere, eyalet milletvekilleri, tütün
üreticileri ve kota sahipleri temsilcilerinin katılımı ile bir onama
kurulu kurulması kararlaştırılmıştır (Redhead, 1999). Sonuç olarak
ABD’de tütün üreticilerine ve kota sahiplerine Federal Tütün
Programının dışında da büyük parasal desteklerin sunulduğu
görülmektedir.
Serbest piyasa savunucuları, Federal Tütün Programının
rekabeti engellediğine işaret ederek eleştirilerde bulunmuştur.
Ekonomistler, pazarlama kotaları ve fiyat destek kredileri olmaksızın
çiftçilerin daha fazla tütün üreteceklerini ve daha düşük fiyatlardan
satış yapılacağına inanmaktadırlar. Düşük fiyatların ihracatın
artmasına ve iç piyasada sigara üretiminde daha fazla yurt içinde
üretilmiş tütün kullanıma neden olacağı ve ithalatın azalacağına
inanılmaktadır. Sağlık savunucuları ise Federal Hükümetin, tütün
işletmelerine gelir desteği sağlamasına karşı çıkmakta ve tütüne
desteğin terk edilmesini istemektedir. Bununla birlikte programın
kaldırılması ve kotalarla sınırlanmış üreticilerin serbest bırakılması
halinde daha düşük fiyatlı ve fazla miktarda tütün üretimi sonucunu
doğuracağı da ileri sürülmüştür.
Sigara üreten firmalar açık artırma sisteminde satılan tütünlerin
doğrudan alımını yapmamakta, yaprak tütün işlemesi ve ticareti ile
uğraşan firmalar alımları gerçekleştirmektedir. Benzer uygulamalar
dünya genelinde de yaygındır. Türkiye’de de olduğu gibi pek çok
ülkede tütün işleyen ve alım satımını yapan firmalar sigara üreten
işletmelerin tedarikçisi konumunda bulunmaktadır.
Sigara üreticileri, tütün tüccarları ve bazı çiftçiler ABD açık
artırma sisteminden şikayetçi olmakta ve sistemin etkinliğinin zayıf
olduğunu ifade etmektedirler. 1995’te sigarada pazar lideri firmanın
yaptığı araştırmaya göre 1 kg flue cured tütün satışı için alıcı ve
satıcı tarafından yapılan harcamalar toplamı ABD’de 0,45 USD iken,
Zimbabve’de aynı rakam 0,16 USD olarak gerçekleşmektedir. Burada
sistemin etkinliğini sağlayan tek merkezli açık artırma uygulaması

169
olarak görülmektedir. ABD’deki üreticilerin büyük çoğunluğunun
tütünlerini daha uzun mesafeli taşıma için gerekli imkanlara sahip
olduğu düşünüldüğünde tek merkezli sistemin maliyetleri daha aşağı
çekeceği beklentisi bulunmaktadır.
Sigara üreticileri ayrıca açık artırma sisteminde istedikleri
kalitede tütünleri satın alamadıklarından da şikayetçi olmaktadırlar.
Buna karşılık tütün üreticileri sigara imalatçılarının etkili primler
vermeleri halinde istedikleri her nitelikte tütünü üretebileceklerini
ifade etmektedirler. Çiftçiler, açık artırma boyunca tütün alıcıları
arasındaki rekabetin çok az olmasından da sık sık şikayet
etmektedirler. Büyük sigara firmaları ise, kendi harmanları için
ihtiyaç duydukları tütünleri temin eden yaprak tütün ticareti yapan
firmalar açık artırmadan ne satın alırlarsa onu almak zorunda
kaldıklarını belirterek, uygulanan sistemden şikayetçi olmaktadırlar.
5.2.2. 2005 ürün yılı ve sonrası dönemde ABD’de tütün
piyasası
Tütün üreticileri ABD’de yıllar boyunca açık artırma sisteminin
sözleşmeli üretim ve satış ile değişebileceğini tartışmışlardır. Satış
vaatli tarımsal üretim sözleşmeleri aslında ABD’de uzun yıllardır
uygulanmaktadır. Özellikle şeker pancarı, şeker kamışı, bazı meyve
ve sebzeler ile domuz, tavuk, hindi, yumurta ve süt gibi hayvansal
ürünler yaygın olarak sözleşmeli şekilde üretilmektedir. ABD tarım
işletmelerindeki tarımsal üretim değerinin neredeyse 1/3’ü sözleşme
altında gerçekleştirilmektedir. Tüketici taleplerinin kalite açısından
standardize olmuş, daha yeknesak ürünlere giderek artan oranda
yönelmesi (yönlendirilmesi?) sözleşmeli sistemin tarımsal üretimde
genişlemesinin temel nedenleri arasında sayılmaktadır. Sözleşme,
gıda işleyicileri ve pazarlayıcıları için değişen tüketici taleplerini
karşılayabilmek için bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. ABD’de
1969’da 156.400 tarım işletmesi (toplam işletmelerin %6’sı) üretim
ve pazarlama sözleşmesi altında üretim yapmakta ve 5,4 milyar USD
üretim değeri ile toplam üretim değerinin %12’sini meydana
getirmekteydi. Bu değer 1993 yılında 47 milyar USD olarak
gerçekleşmiş ve tarım işletmelerinin toplam üretim değerinin
%32’sine ulaşmıştır (Brown ve Vukina, 2000).
Bazı sektörlerde bu oranların çok daha yüksek olduğu
görülmektedir. 1993 yılında tavukçuluk sektöründeki işletmelerin
%89’u sözleşmeli üretim yapmaktadır. Süt işletmelerinde ise üretim
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değerinin %43’ü sözleşme altında gerçekleştirilmektedir. ABD’de
sözleşmeli tarımsal üretimin bu kadar yaygın olması tütün üretiminde
de sözleşmeli tarım uygulanması tartışmalarını gündemde tutmuştur.
Kota sistemi ile üretimin sınırlanmasının piyasada fiyatların
yükselmesine ve Amerikan tütünlerine olan talebin azalmasına neden
olduğu ileri sürülmektedir. Tütünlerin gradlanması ve açık artırma
şeklinde uygulanan sistemin, gradlar arasındaki kalite ve fiyat
farklarını yeterince yansıtmadığı, tütünde kullanımı istenmeyen veya
yasal olmayan tarımsal kimyasalların kullanımının kontrol
edilemediği ve yeterince izlenemediği ifade edilmektedir. Ayrıca,
sözleşmeli sistemle üretimin, teknolojik buluşların adapte edilmesini
sağlayabileceği, Federal Tütün Programının olduğu koşullarda tütün
üreticilerinin, ilave yatırım gerektirebilecek yeni kurutma
teknolojilerinin uygulanmasında yetersiz kalabilecekleri gibi, isteksiz
de davranabilecekleri ileri sürülmektedir.
Asıl gelişmeler 1999 yılında ABD ve dünyada sigara
piyasasında lider konumda bulunan firmanın sözleşme yoluyla açık
artırma merkezleri dışında tütün satın alacağını ilan etmesiyle
başlamıştır. Firma merkezinden 1999 başında basın duyurusu ile
tütün üreticilerine sözleşme önerisinin düşünüldüğünün açıklanması,
tütünle ilgili kamuoyunda büyük sürprizle karşılanmıştır (Dimitri and
Jaenicke, 1999).
Bu firma 2000 yılında ABD’de 10.000 den fazla burley üreticisi
ile sözleşmeli üretime başlamış, Tütün Üreticileri Ortaklık Programı
(Tobacco Farmer Partnering Program) adı altında bir program
başlatarak, 2001 yılında sözleşmeli üretim uygulamasını flue cured
tütün üreticilerine de yaymıştır.
Firma, bu sisteme geçiş yaparken ortaya koyduğu temel
gerekçeyi kendi web sitesinde “fabrikada üretilen ürünler için ihtiyaç
duyulan yeterli miktarda ve doğru kalitede tütünün temin edilmesi”
şeklinde açıklamaktadır. ABD’de tütün üretimi ve sigara piyasasında
son yıllarda yaşanan gelişmelerden hareketle, uzun dönem tütün
ihtiyaçlarının temini açısından ABD tütün üretimindeki istikrarın,
firma açısından kritik önemde olduğu vurgulanmaktadır. Firma, tütün
üretim bölgelerinde kurduğu tütün kabul merkezleri ve buralarda
bulunan operatörler aracılığı ile sözleşmeli üretimi uygulamaktadır.
Tütün kabulü yapılan bu merkezlerde aynı zamanda tütün bedelleri de
ödenmektedir.
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Firma, uygulamaya koydukları bu program sayesinde tütün
üreticilerinin,
üretim sezonu öncesi alıcının kim olduğunu
bildiklerini, depolama masraflarından ve açık artırma merkezi
ücretlerinden kurtulduklarına vurgu yaparak, enformasyon paylaşımı
ve gelişmelerden haberdar olmalarının sağlandığı, yeni buluşlara
yönelik destek verildiği ve sigara sanayinin tütün üreticileri için daha
yararlı hale geldiğini savunmaktadır. Ayrıca üreticilerin aile
bireylerinin eğitimine yönelik burslar verilmekte olduğu da firmanın
web sitesinde yer alan bilgilerden anlaşılmaktadır.
2000’li yıllarda bu tartışmalar sonucunda varılan nokta
Amerikan tütünlerinin üretim maliyetlerinin düşürülerek iç ve dış
piyasalarda kullanımının artırılması amacına dönük olarak Federal
Tütün Programı ve sistemin tamamen liberalleştirilmesi olmuştur.
2004 yılında Adil ve Eşitlikçi Tütün Reformu Yasası (the Fair and
Equitable Tobacco Reform Act) kabul edilmiş ve 2005 ürün yılından
itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Bu yasa ile 1930’lu yılların
başından beri uygulanan ürün satış kotaları, fiyat destekleri ve
üretimdeki coğrafi kısıtlamalar sona ermiştir. Kısaca kota geri satın
alma mevzuatı (Tobacco Buyout Legislation) olarak bilinmektedir.
Çok sayıda halk sağlığı taraftarı ve sigara pazar lideri firma,
tütün geri satın alma programı ve beraberinde Gıda ve İlaç İdaresinin
(Food and Drug Administration-FDA) tütün mamulleri ile ilgili
düzenlemelerde yasal otorite haline gelmesini güçlü bir şekilde
desteklemiştir (Womach, 2004). Kotaların geri satın alınması
kampanyası, çiftçilerin bazı sigara karşıtı kamu sağlığı
kampanyalarına katılımları ile de hız kazanmıştır. Sigarada pazar
lideri firmanın, tütün mamulleri piyasası düzenlemelerini yapması
öngörülen FDA’nın bazı hazırlıklarına karşı çıkması ve yeni bir
otorite arayışına girmesi de Federal Programın sonlandırılma sürecini
hızlandırmıştır (Womach, 2005).
Yeni yasa ile federal tütün programının ve coğrafi engellerin
kaldırılması ile ülkenin her yerinde, dileyen üreticinin istediği çeşit ve
miktarda tütün üretmesi serbest hale gelmiştir. Tütün programının
kaldırılması karşılığında tütün üreticilerine ve kota sahiplerine 10 yıl
boyunca tazminat ödenmesine karar verilmiş ve ödeme detayları yasa
ile belirlenmiştir. Ödemelerin 10 eşit taksitte yapılması kabul
edilmiştir.
Tütün Geçiş Ödeme Programı (the Tobacco Transition Payment
Program-TTPP) adı verilen program kapsamında kota sahipleri ve
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üreticilere 9,6 milyar $ ödenecektir. Bu rakamın 6,7 milyar $’ı kota
sahiplerine, 2,9 milyar $’ı ise üreticilere ödenecektir. CCC’nin
kayıpları ile destek alımları sonucu oluşmuş stoklar için 0,5 milyar $
ve yönetim giderleri için ayrılan küçük bir miktar ile birlikte kotaların
geri satın alınmasının mali faturası 10,14 milyar $ olarak
belirlenmiştir.
Ödemelerden yararlanabilmek için yasanın kabul edildiği 2004
yılında pazarlama kotası/tütün üretim izni olan çiftlik sahibi olma
zorunluluğu bulunmaktadır. Bu durumdakiler kota sahibi olarak
tanımlanırken 2002, 2003 ve 2004 yılında tütün üretenler üretici
olarak tanımlanmıştır. Buna göre bu yıllarda tütün üretimi yapan
üreticiler, baz olarak alınan 2002 ürün yılındaki kotalarına göre
3$/pound (6,61 $/kg), kota sahibi olanlara ise 7$/pound (15,43 $/kg)
ödeme yapılması kararlaştırılmıştır. Tütün üreticisi aynı zamanda kota
sahibi ise hem üreticilere hem de kota sahiplerine ödenen ödenen
miktarların toplamı kadar, 10 $/pound (22 $/kg) tazminata hak
kazanmaktadır.
ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre 1999 yılında 415.750
kota sahibi ve 56.977 aktif üretici bulunmaktadır. Bu aktif üreticilerin
tamamına yakını aynı zamanda kota sahibidir. Tütün üretiminde
bulunmayan yaklaşık
358.000 kota sahibinin ödemelerden
yararlanması öngörülmüştür.
Üreticiler, 2002-2004 yılları arasında üç yıl boyunca üretim
yapmaları
halinde
3$/poundluk
ödemenin
tamamından
yararlanacaktır. Bir yıl üretim yaptı ise 1/3, iki yıl üretim yaptı ise 2/3
oranında ödeme alacaktır. 2005-2014 yılları arasına yayılacak bu
ödemelerde hak sahibinin vefatı halinde, mirasçıları ödemelerden
yararlanmaya devam edecektir.
Aktif tütün üreticileri CCC ile aralarında bir sözleşme imzalama
yolu ile ödemelerden yararlanmaktadır. İsteyen üreticiler ve kota
sahipleri tazminatını peşin olarak alabilmektedir. CCC ile hak sahibi
arasında imzalanan sözleşmeye istinaden finans kurumları nakit
olarak ödeme yapabilmektedir. Ancak bu durumda banka veya diğer
finans kurumu paranın zaman değeri hesabı ile büyük kesintilerde
bulunmakta ve alınacak destek miktarları azalmaktadır.
Kota geri satın alma ödemeleri ve masrafları tütün mamulü
üreticileri ve tütün ithalatçıları tarafından karşılanacaktır. Bu amaçla
CCC bünyesinde, Tütün Güven Fonu (Tobacco Trust Fund) adı
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altında bir döner sermaye fonu
kurulmuştur. Fonun toplam
harcamaları 10,14 milyar dolarla sınırlandırılmış ve 1 Ocak 2015
tarihi itibari ile sonlandırılacağına hükmedilmiştir (Womach, 2005).
Tütün mamulü sanayicileri ve ithalatçılar 10 yıl boyunca her üç ayda
bir, kendi firmaları için tahakkuk eden miktar kadar bu fona ödemede
bulunacaktır. Başlangıçta sigara sanayicileri ve ithalatçıları belirlenen
bedelin %96,331’ini, diğer tütün mamulü üreticileri ise (puro, pipo,
çiğneme, enfiye vb.) %3,669’unu ödeyecektir. Her bir ithalatçı ve
sanayicinin piyasa payındaki yıllık değişimlere göre tahakkuk
ettirilen miktarlar değişecektir. Toplam iç piyasa paylarındaki
değişime bakılarak periyodik olarak tahakkuk matrahları
ayarlanacaktır (Tiler at all., 2004).
Eğer iç piyasada sigara satışları 2004 yılındaki düzeyinde (19,4
milyar paket/yıl) değişmeden sabit kalırsa yıllık kota geri satın alma
programının maliyeti paket başına 5 centlik bir yük getirmektedir.
Sigara üreticilerinin TMSA’nın 2nci aşama (Phase II) ödeme
yükümlülüklerinden kalan 2005-2010 arası döneme ait yaklaşık 2,6
milyar dolarlık ödeme yükümlülüğü ise sona ermektedir. Maryland ve
Pennsylvania eyaletleri bu yükümlülüğün sona ermesinden zararlı
çıkan iki eyalet durumundadır. Bu eyaletler yıllar önce tütün
üreticilerinin verdikleri kararla Federal Tütün Programının dışına
çıktıkları
için
kota
geri
satın
alma
programından
yararlanamamaktadır. İki eyaletin kayıpları sırası ile 13,5 ve 9,3
milyon $ olarak hesaplanmıştır (Womach, 2005).
Üretici tütün fiyatlarının 2005 ve izleyen yıllarda azalması ve
zorunlu destek programı ile belirlenmiş destek fiyatlarının altına
inmesi beklenmektedir. Bu nedenle önceden program kapsamında
kooperatiflerce satın alınmış ve stokta bekleyen tütünlerin satışının,
alım fiyatlarının altında olması beklenmektedir. Bu nedenle ortaya
çıkacak CCC’nin zararları da Tütün Güven Fonundan karşılanacaktır.
Bu amaçla 517 milyon $ kaynak ayrılmıştır.
Federal Tütün Programını sonlandıran reformla birlikte ithal
edilen tütünlerde uygulanan zorunlu muayene (inspection) ve
ekspertiz (grading) uygulamalarına son verilmiştir. İç piyasada
üretilen tütünlerin açık artırma ile satışlarında muayene ve ekspertiz
devam ettirilmektedir.
Her türlü kısıtlamaları kaldıran bu düzenleme, Türkiye’de 2002
yılında yürürlüğe giren 4733 sayılı tütün yasasının getirdiği piyasa
düzeni ile birebir örtüşmektedir. Her iki yasanın ortaya çıkardığı en
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önemli sonuç arz kısıtlamalarına ve kamusal desteklere son
verilmesidir. En önemli farkı ise ABD tütün üreticisine 10 yıl
boyunca geçiş süreci olarak destek ödemeleri devam ettirilirken,
Türkiye’deki tütün üreticileri için hiçbir destek uygulamasına
gidilmemiş olmasıdır. AB Tütün Ortak Piyasa Düzeni reformu
kapsamında AB’deki tütün üreticilerine de 4 yıl boyunca geçiş süreci
desteği sağlanması dikkate alındığında, Türkiye uygulamasının eksik
yanı daha net olarak açığa çıkmaktadır.
Program sonrası tütünde üretici fiyatlarının %25 veya daha
fazla oranda azalması beklenmektedir. Ancak uzun dönemde
üreticilerin bundan kazançlı çıkacağı beklentisi bulunmaktadır. Bu
beklentiler temelde üç ön kabule dayanmaktadır. Bunlar;
¾ Üretimin serbest hale gelmesi ile kota kiralama
maliyetinin ortadan kalkması ve üretim maliyetlerinin düşmesi,
¾ Düşen fiyatlar sayesinde iç piyasada ithal tütünlerle,
yurt dışı pazarlarda da rakip tütünlerle rekabet yeteneğinin
artması,
¾ Kotaların kalkması ile üretim de ölçek ekonomisi
sayesinde ortaya çıkacak kazançlar,
şeklinde sıralanmaktadır (Sanford, 2005).
Federal Tütün Programının sona ermesinden sonra Flue Cured
Tütün Kooperatifi Stabilizasyon Şirketi (FCTCSC) kendisini
yenilemiş ve üyelerini koruyan ticari yaklaşımlar içerisine girmiştir.
Kooperatif şirketi, 2005 yılında satın aldığı sigara fabrikası ile
yeteneklerini daha da artırmış, üye üreticilerin ürünlerini daha yüksek
değerlerden satabilmesi hedefine yönelik çalışmalara ağırlık
vermiştir. Şirket, sahip olduğu tütün işleme tesisleri sayesinde
müşterilerden gelen taleplere uygun olarak tütünleri harmanlanmış,
soslandırılmış veya şişirilmiş olarak pazarlamak gibi yeteneklere
sahip bulunmaktadır. Ayrıca, 10 milyar adet/yıl kapasiteli sigara
fabrikası, kooperatif şirketini daha da güçlü kılmaktadır. Sözleşmeli
üretimin başlaması ile değişen piyasa koşullarına uygun olarak
kooperatif ait şirket, kooperatif üyeleri ile sözleşme yapmaya
başlamıştır.
Nitekim tütün üretim maliyetlerinde yaşanan gelişmeler
karşısında FCTCSC 28 Mart 2008 tarihinde bir basın açıklaması ile
2008 ürün yılında sözleşmeli olarak üretim yapan çiftçilere ortalama
20 cent/pound (44 cent/kg) ilave ödeme yapacağını duyurmuştur.
2008 için 160 cent/pound olarak öngörülen ortalama fiyatın 180 cente
yükseltildiği açıklanmıştır. Üretim sezonu başında yapılan bu
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açıklamada, üreticilerin bu ürün yılında hangi ürünü üretecekleri
konusunda kritik bir noktada bulunduklarına işaret edilerek, son
zamanlarda özellikle gübre, akaryakıt ve diğer üretim girdilerinde
yaşanan fiyat artışlarının yeniden bir değerlendirme yapmayı gerekli
kıldığı ve fiyatların bu kapsamda artırıldığı ilan edilmiştir
(www.ustobaccofarmer.com). Bu nedenle, kooperatif üyeleri ile
imzalanan sözleşmeler miktar olarak diğer şirketlere göre daha az da
olsa, diğer firmaları da harekete zorlayacak ve piyasanın tümünü
etkileyebilecek bir nitelik taşımaktadır.
Çizelge 5.1’de son 10 yılda ABD’de üretici tütünlerinin üretim
ve pazarlamasına ilişkin bazı veriler görülmektedir. Çizelgede Federal
Tütün Programının uygulamadan kaldırılması sonrası tütün alım
fiyatlarındaki azalma açık olarak görülmektedir. 2004 ürün yılında
ortalama fiyat 1,984 $/pound iken izleyen yıl, ortalama fiyatın 1,642
$/pound düzeyine gerilediği anlaşılmaktadır. Üstelik bu gerileme,
ABD tarihinde son 50 yılın en düşük üretim miktarının gerçekleştiği
bir yılda yaşanmıştır. 2006 ve 2007 yıllarında da eski yıllara nazaran
üretimin daha az gerçekleştiği buna karşın ortalama fiyatın Tütün
Programının uygulandığı yıllar ortalamasının altında kaldığı
görülmektedir.
Çizelge 5.1: ABD’de Tütün Üretimi ve Fiyat Desteklemeleri1
Flue Cured
Yıllar

Üretim

Ortalama

Destek

(1000

Fiyat

fiyatı

pound2) ($/pound) (cent/pou
nd)

Burley

Desteklenen
Miktar
(milyon
pound)

Destek

Üretimdeki
payı (%)

Desteklenen

fiyatı

Miktar

(cent/po

(milyon

und)

pound)

Üretimdeki
payı (%)

1998

1479891

1,828

162,8

82,5

10,1

177,8

73,2

12,4

1999

1292692

1,828

163,2

136,4

21,2

178,9

230,6

42,0

2000

1053264

1,910

164,0

27,4

4,4

180,5

19,3

4,8

2001

991293

1,956

166,0

15,0

2,6

182,6

12,4

3,5

2002

871122

1,936

165,6

24,8

4,8

183,5

24,3

31,0

2003

802560

1,964

166,3

59,8

11,8

184,9

40,2

14,8

2004

881875

1,984

169,0

94,9

18,5

187,3

48,0

16,1

2005

645015

1,642

2006

727347

1,665

2007

778624

1,683

1- Üretimin %95’ini oluşturan burley ve flue cured çeşitlerini kapsamaktadır. Diğer
çeşitler hariçtir.
2- 1 pound = 0,4536 kg, 1 kg = 2,2046 pound.
Kaynak: Agricultural Statistics-2008, US Department of Agriculture, National
Agricultural Statistics Service (Erişim: http://www.nass.usda.gov).
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Çizelgenin ikinci kısmında görülen veriler ise her yıl Tarım
Bakanlığınca yasaya uygun olarak belirlenen minimum fiyatları, bu
fiyatlardan yapılan alımların miktarını ve destelenen miktarın o çeşit
tütün üretimindeki payını göstermektedir. Buradan görüldüğü üzere
minimum fiyat düzeyi 1998-2004 ürün yılları arasında her iki çeşit
için de 10 centden daha az yükselmiştir. Çizelgeden, minimum
fiyattan yapılan destek alımlarının yıldan yıla olduğu kadar tütün
çeşitleri arasında da önemli farklılık gösterdiği, burley çeşidindeki
destek alımlarının flue cured tütünlere göre daha fazla olduğu
anlaşılmaktadır. Flue cured tütünlerde 1999’da %21,2’ye kadar çıkan
oranın, burley tütünleri için %42’ye kadar ulaştığı, 2000 ve 2001 ürün
yıllarında ise destek alımlarının her iki tütün çeşidinde de en düşük
düzeyde kaldığı görülmektedir.
5.3. Malavi’de Yaprak
Tütünlerinin Pazarlanması

Tütün

Sektörü

ve

Üretici

Malavi Afrika kıtasının güneyinde 118 bin km2 yüzölçümüne
sahip, 13 milyon nüfuslu küçük bir ülkedir. Nüfusun yarısı 15 yaşın
altındadır. İklim sub-tropikaldir. Ülke ekonomisi tarıma ve özellikle
de tütüne bağlı durumdadır. Malavi’de burley, flue cured, sun cured
ve fire cured tütün çeşitleri yetiştirilmektedir. Ancak küçük işletmeler
özellikle üretim maliyetleri bakımından burley tütünü üretimini tercih
etmektedir (Nsiku and Botha, 2007). Yıllık toplam ihracat gelirinin
%50-70’i üretim miktarı ve fiyatlara bağlı olarak tütünden elde
edilmektedir. Tütün ihracatı yapılan ülke sayısı 1988’de 45 iken,
1998’de 78’e ulaşmıştır. Malavi tütün ihracatından yaklaşık yılda 400
milyon USD gelir elde etmektedir. Burley tütünlerinde dünyanın bir
numaralı ihracatçı ülkesi konumundadır (Jaffee, 2003).
Malavi’den ilk kez tütün ihracatı 1893 yılında yapılmıştır.
1920’lere kadar tütün üretimi çoğunlukla güneydeki Avrupalı büyük
toprak sahiplerinin Afrikalı yerlilere kiraladığı topraklarda
yapılmıştır. Daha sonra üretim ülkenin orta kısımlarına yayılmıştır.
Yerli üreticiler arasında tütün üretiminin hızla yayılması ile sömürge
hükümeti 1926’da tütün üretimi ve pazarlama sorumluluğunu alması
için Yerli Tütün Kurulunu (Native Tobacco Board-NTB) kurmuştur.
Yerli üreticiler arasında tütün üretiminin yayılması bağımsız küçük
üreticilerin sayısının artması ile ilgilidir. Bu büyük arazi sahipleri ile
çelişki oluşturmuştur. Çünkü küçük çiftçiler büyük çiftliklere göre
daha düşük maliyetlerle üretim yapabilmektedir. NTB küçük
çiftçilerin tütün üretiminin kısıtlanmasında önemli rol oynamıştır.
Yerli üreticiler ve onların küçük şirketleri kayıt altına alınmış, kendi
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topraklarında bağımsız olarak tütün üretmeleri engellenmiş, büyük
çiftliklerde kiracı ya da işçi olmaya zorlanmışlardır. Az sayıda
alıcının olması da küçük çiftçilerin tütün satışını ve dolayısı ile
üretimini zorlaştıran bir etken olmuştur. 1938’de NTB yetiştirilen
tütünleri satın alan ve merkezdeki açık artırmada satan bir bir
monopole dönüşmüştür. Küçük çiftçiler NTB tarafından ödenen
düşük fiyatlara karşı zaman zaman ayaklanmış ve tütün üretiminden
vazgeçmişler, sömürge hükümetinin baskıları ile NTB’yi yeniden
kabul etmişlerdir (Takane, 2005).
NTB 1955’de yeniden yapılandırılarak Tarımsal Üretim ve
Pazarlama Kurulu (Agricultural Production and Marketing Board),
1962 yılında da Çiftçiler Pazarlama Kurulu (Farmers Marketing
Board – FMB) adını almıştır. FMB çoğunluğu ülkenin güney
bölgelerinde olmak üzere ülkeden ayrılan bazı Avrupa’lıların
sattıkları çiftlikleri satın almış ve bunları karşılıklı yaptıkları
anlaşmalarla kredili olarak Malavi’li yerlilere satmıştır. Avrupa’lılara
ait olup ülkenin orta kısımlarında yer alan bazı büyük çiftlikler de
devlet başkanı Dr. Banda’nın sahibi olduğu şirket tarafından satın
alınmıştır. 1971 yılında FMB tekrar isim değiştirerek Tarımsal
Kalkınma ve Pazarlama Şirketi (Agricultural Development and
Marketing Corporation-ADMARC) adını almıştır.
Başlangıçta üretilen tütünler flue cured, dark fire cured ve sun
cured tipleridir. Çoğu yerli dark fire ve sun cured tütünleri
üretmektedir. Çünkü bu iki çeşidin kurutma sürecinde flue cured
tütünlere göre daha az sermayeye ihtiyaç duyulmaktadır. Burley
üretimi ise 1940’ların sonlarında başlamıştır. Burley’in kurutma
sürecinin daha az nakit ihtiyacı göstermesi, yerli küçük çiftçiler ve
büyük toprak sahiplerinin kiracıları için daha uygun bir ürün olarak
ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte 1952’de hükümet müdahaleleri ve
39 nolu Tütün Kanunu ile bağımsız küçük çiftçilerin burley ve flue
cured tütün üretimi yasaklanmıştır. Çünkü yaşamsal öneme sahip gıda
ürünleri yerine toprak verimliliğini etkileyen tütün üretimi daha
önemsiz bulunmaktaydı. 1964’de politik bağımsızlık kazanılmasına
karşın küçük üreticilere karşı uygulanan politikalarda bir değişiklik
olmamıştır. 1972’de lisans sistemi getirilmiş ve lisanslı işletmelerin
açık artırmada tütün satmasına imkan tanınmıştır. Ancak küçük
çiftçiler bu imkandan mahrum bırakılmış, yalnızca büyük toprak
sahiplerine hak tanınmıştır. Bu dönemde küçük üreticiler tütünlerini
(dark-fire cured çeşitleri) yalnızca ADMARC’a satabilme imkanına
sahip olup, ADMARC’ın açık artırmada elde ettiği fiyatların çok
altındaki fiyatlarla tütünleri satabilmektedirler.
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ADMARC, 1970’lerde dünya tütün fiyatlarında meydana gelen
artışlar karşısında elde ettiği fazlayı küçük çiftçilere transfer etmemiş,
yeni çiftlik yatırımlarında kullanmıştır. Hükümet politikaları, büyük
ölçekli ticari tarım çiftliklerinin büyümesini sağlarken, gelişmekte
olan küçük işletmelerin bunların ucuz işgücü ihtiyacını karşılaması
sonucunu doğurmuştur. 1981’de başlatılan yapısal uyum programları
sonrası tarım sektöründe bir dizi politika reformları uygulanmıştır.
1990’ların başında 1972 tarihli Özel Ürünler Yasasında (the Special
Crops Act) yapılan değişiklikle tütün sektörünün temel reformu
ortaya çıkmıştır. Getirilen düzenlemelerle küçük çiftçilere kota
kapsamında burley tütünü üretme izni verilmiştir. İzin sonrası,
üretiminin daha karlı olması nedeni ile küçük üreticilerin burley
üretimi hızlı bir gelişme göstermiştir. Başlangıçta küçük üreticiler
tütünlerini ADMARC’a satarken daha sonraları derneklerde (clubs)
organize olmuşlar ve doğrudan açık artırmalarda tütün satmaya
başlamışlardır.Bunun sonucunda küçük çiftçilerin tütün üretimindeki
payı 1992’de %12,1 iken 1998’de %70’e yükselmiştir (Takane,
2005).
Günümüzde Malavi nüfusunun %50’si tütün sektörü ve bağlı
işlerden geçimini temin etmektedir. Tütün üretimi ve ticareti ile
yaratılan değer gayri safi ulusal hasılanın %15’ini oluşturmaktadır.
Nüfusun yaklaşık %20’si tütün üretmektedir. Üretilen tütünlerin
%93’ü burleydir. Tütün üreticilerinden yalnızca %25’i üretici
derneklerine üyedir. Bunun anlamı işletmelerin %75’inin üretim ve
pazarlama sürecinde her türlü şoklara açık ve savunmasız halde
bulunması olarak yorumlanmaktadır (Nsiku and Botha, 2007).
Gelişmiş ülkelerdeki üretim azalmasının Malavi gibi az
gelişmiş ülkeler için fırsatlar yaratabileceği kabul görmektedir.
Özellikle AB tütün ortak piyasa düzenindeki gelişmelerin uluslar
arası yeni pazarları ortaya çıkarabileceği beklentisi bulunmaktadır.
Tütün üretimi 1990 öncesi dönemde hükümet tarafından sıkı bir
şekilde kontrol edilmiştir. Bütün üreticiler Tütün Kontrol
Komisyonundan (The Tobacco Control Commission-TCC) lisans
almak zorundadır. TCC, lisansları çoğu kez yalnızca arazi sahiplerine
vermektedir. Ayrıca bir üretici açık artırmada tütün satabilme hakkı
için belirli üretim miktarına ulaşmak zorunda kalmakta, bunun
sonucu küçük üreticiler sistemin dışına itilmektedir. Malavi’de tütün
sektörünün önemli aktörlerinden biri olan TCC’nin fonksiyonları,
kendi web sayfasında;
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¾
Tütün üretimi, pazarlaması ve sanayinin düzenlenmesi,
¾
Tütün satışları ve ihracatı ile ilgili olarak hükümete
tavsiyelerde bulunmak,
¾
Tütün satışlarının değerini artırmak ve pazarın
büyümesini sağlamak,
¾
Tütünle ilgili istatistikleri derlemek,
¾
Pazar araştırmalarını yapmak,
¾
Tütünle ilgili verileri ve pazar çalışmalarını
yayınlamak ve dağıtmak,
¾
Tütün satışlarını düzenlemek ve kontrol etmek,
¾
Tütün üreticileri ve satıcılarının kayıtlarını tutmak ve
lisanslarını vermek,
¾
Alım satımlarda geçerli olacak tütün grad ve
sınıflarının tanımlanması,
şeklinde sıralanmaktadır (www.tccmw.com).
TCC’nin çalışmaları tütün sanayi için çok önemli
bulunmaktadır. Ancak TCC tarafından sunulan özellikle kanunun ve
kuralların uygulanması ile ilgili bazı hizmetler yetersiz olması ve
uygun şekilde verilmemesi nedeni ile çok yüksek maliyetlere neden
olmaktadır. TCC’nin en önemli etkileri kota sisteminin gayrı resmi
olarak uygulanmasında olmaktadır. Tütün piyasasındaki alıcıların
temsilcileri ile yapılan bir dizi görüşme ile uluslar arası piyasada
satılabilecek tütün miktarı tespit edilmekte ve buna göre üretim kotası
belirlenmektedir.
Malavi’nin kalkınması üzerine yapılan çalışmalarda tütün
sektörüne özel bir önem verildiği görülmekte ve tütünsüz Malavi’nin
kalkınamayacağına vurgu yapılmaktadır. Serbest piyasaya geçiş
kapsamında 1990’ların ilk yarısında yapılan reformlarla küçük
çiftçiler burley üretimine başlamıştır. Ancak tütün fiyatlarında
yaşanan keskin düşüşler üretici gelirlerinde büyük kayıplar olarak
ortaya çıkmıştır. İşletmelerin verimliliği azalmış, üretim ve taşıma
maliyetlerinde önemli artışlar yaşanmıştır (Jaffee, 2003). Son
tahminlere göre 315-330 bin küçük çiftçi tütün üretimi yapmaktadır.
Tütün üretimi, pazarlaması, işlemesi gibi diğer işler de hesaba
katıldığında 650 bin ila 2 milyon kişinin tütünde çalıştığı tahmin
edilmektedir. Açık artırmada tütün satabilmek için halen minimum
üretim miktarı sınırlamaları olsa da, küçük üreticilerden tütün satın
alarak açık artırmada satan aracıların (intermediate buyers)
bulunması, bütün çiftçiler için hiçbir engel olmaksızın istedikleri
miktarda tütün üretimini mümkün kılmaktadır. Bununla birlikte son
yıllarda Zimbabve’deki arazi anlaşmazlıkları ile ilgili gelişmelere ve
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tütün tüccarlarının amaçlarına bağlı olarak flue cured tütün üretimine
doğru bir dönüşüm yaşanması beklenmektedir (Nsiku and Botha,
2007).
350 kayıtlı lisanslı üretici 500 büyük arazide flue cured tütün
üretimi yapmaktadır. Flue cured üretiminde girdi kullanımın daha
fazla olması, girdi fiyatlarındaki artış ve düşük ürün fiyatları bu çeşit
tütün üretimini devam ettirilemez hale getirmektedir. 2003 yılında
tütün tüccarları flue cured tütün üretimi için cesaret vermişler ve
yapılan yatırımlarla üretim hızla gelişmiştir. Büyük parasal
maliyetlerle yeniden pazarlanabilecek ölçeklere ulaştırılan üretim
maliyetleri karşılamaktan uzak kalmıştır. Bu nedenle bazı çevrelerde
flue cured tütün üretiminde yaygınlaşma beklenmesine rağmen, 2007
yılında alıcı tüccarlar bu alanda yatırımdan uzaklaşma kararı
vermişlerdir (Anonymus, 2007).
1980’li yıllarda üretimdeki dalgalanmalar sonucu 1984 yılında
TCC, Tarım Bakanlığı ile birlikte burley üretimine kota getirmiştir.
Bununla birlikte Dünya Bankasının tavsiyeleri doğrultusunda kota
uygulaması 1994 yılında kaldırılmıştır.
Burley tütününde üretici fiyatları 1991 yılından itibaren sürekli
azalmıştır. 1991’de 2,36 USD/kg olan ortalama fiyat 2006’da 0,91
USD/kg düzeyine inmiştir. 1994-96 arasında reformlara bağlı olarak
kısmen bir artış görülse de azalma trendi devam etmiştir. Geçmiş 15
yıl boyunca açık artırmalı satışlarda fiyatlar gerilemiş durumdadır. Bu
dönemde üreticiler alıcı kartelinin fiyatları yapay olarak indirdiğine
inanarak buna karşı mücadele etmişlerdir. İki çokuluslu firma,
piyasanın %95’ine hakim durumdadır. 2004 yılında ortalama fiyat
1,14 USD/kg, 2005’de 1,11 USD/kg dır. Burley fiyatları bu
rakamların da altındadır (2005’de 0,99 USD/kg). 2006 yılında devlet
başkanı, hükümetin ilan ettiği minimum 1,10 USD/kg fiyatın altında
fiyat tekliflerine devam etmeleri halinde bu iki firmayı ülkeden
atmakla tehdit etmiştir. Devlet Başkanı Bingu wa Mutharika;
“Malavi’deki küçük çiftçiler fakir kalmaktadır, çünkü onlar
uluslararası alıcı karteli tarafından kandırılmaktadır. Kendi aralarında
işbirliği yaparak sömürücü fiyatlarla tütünleri ucuza satın almakta ve
bu tütünleri yüksek karlarla satmaktadırlar. Minimum fiyatların
tavsiye edilen fiyat olduğu belirtilmelidir. Liberal bir ekonomide
fiyatlar sabitlenemez fakat, hükümet lisansların iptali gibi başka
tehditleri uygulayabilir. Malavi’li üreticilere ödenen fiyatlar hiçbir
yerde 1,22 USD/kg olarak tahmin edilen üretim maliyetine
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yaklaşmamaktadır.” ifadeleri ile soruna yaklaşımını ortaya koymuştur
(Maeresa, 2006).
ABD orijinli iki çok uluslu firma Malavi’de danışman gruplar
ile politika yapanları kontrol etmekte ve piyasadaki tütün karteli
operasyonları ile de ülke ekonomisi ve ticareti üzerinde önemli etkide
bulunmaktadırlar. Bu iki şirketten yerli ortakları da bulunan birinin
genel sekreteri ve avukatı politika oluşturan ve hükümete tütünle ilgili
politikalar hakkında tavsiyelerde bulunan komitelerde üye
durumdadır (Otanez, 2007).
Malavi Yolsuzluk Önleme Bürosu ve Dünya Bankası,
raporlarında bu iki firmanın tütün piyasasındaki fiyatlar konusunda
gizli anlaşmalarla hareket ettiklerini iddia etmektedir. Malavi Devlet
Başkanının açık artırmalı satışların başlangıcında bu iki firmaya
rekabetçi olmayan uygulamalardan vazgeçmeleri ya da ülkeyi terk
etmeleri çağrısı yapmasının altında yatan temel neden de bu gizli
anlaşma iddialarıdır. Ancak 2006 yılındaki bu çağrıyı anlamlı bir
eylemlilik izlememiş ve 2006 yılında da piyasa fiyatlarında önemli
bir değişiklik yaşanmamıştır(Otanez, 2007).
Malavi Tütün İhracatçılar Birliği (The Tobacco Exporters of
Association of Malavi) kartelin varlığını reddederek, açık artırmadaki
fiyatların küresel arz ve talebe bağlı olarak belirlendiğini ifade
etmektedir (Maeresa, 2006).
Tütün ticareti ile uğraşan küçük işletmeler, bu iki firmanın
komşu ülkelerde (Mozambik ve Zambia) sınırdan kaçak götürülen
tütünleri satın aldıklarını, böylece Malavi’nin tütün tarımından elde
edeceği faydayı zayıflattıklarını ifade etmektedirler. Sonuçta
rekabetin olmadığı ortamda üretici tütün fiyatları aşağı yönde
baskılanmakta ve tütüne bağlı Malavi ekonomisinin yoksulluğuna
katkıda bulunmaktadır. Zambia tütün piyasasında pazarlanan
tütünlerin %15’inin Malavi’den sınır kaçakçılığı yolu ile getirilen
tütünler olduğu belirtilmektedir. Zambia’da açık artırmada daha
yüksek fiyatların ortaya çıkması bu sonucu doğurmaktadır.
Mozambik ve Zambia gibi komşu ülkelerde uygulanan açık artırma
sistemindeki farklar bunun temel nedenidir. Bu ülkelerde tütünler
üretim bölgesinde satın alınmaktadır. Küçük çiftçiler, böylelikle
Malavi açık artırma sisteminden kaçınarak hem büyük maliyet
oluşturan nakliye ücretlerini hem de yüksek vergi kesintilerini
ödemek zorunda kalmadıklarını ve daha yüksek gelir elde ettiklerini
ifade etmektedir (Nsiku and Botha, 2007).

182
Malavi’de, ülkenin güneyinde, kuzeyinde ve merkezinde olmak
üzere üç büyük açık artırmalı satış merkezi bulunmaktadır.
Merkezdeki Lilongwe satış merkezinde tütünlerin yarıdan fazlası
satılmaktadır. Gerçekte üreticiler tütünlerini dilediği açık artırmalı
satış merkezinde satmak konusunda serbesttirler (Mwasikakata,
2003).
Açık artırmalı satışlarda %3,95 komisyon alınmakta, ayrıca
Malavi Tütün Birliği (The Tobacco Association of Malavi – TAMA),
tütün araştırmaları vb çeşitli isimler adı altında kesintiler
yapılmaktadır. TAMA açık artırmada küçük üreticileri korumaya
çalışan bir şemsiye örgüt konumundadır. Ancak fiyatlar üzerindeki
etkisi yok denecek kadar azdır. Malavi’de açık artırmalı satış merkezi
ücretleri ve açık artırma sonucu kesilen stopaj vergileri toplamının
üreticiler için maliyeti, 2003 yılı için, fiyatın %13,5’i olarak
gerçekleşmiştir. 2004 yılında TCC harcı 0,13 US cent/kg dan 0,10
cent/kg a, TAMA harcı 0,85 cent/kg dan 0,70 cent/kg a, balya başına
0,92 US cent olan çul 1 kesintisi 0,30 cent düzeyine indirilmiştir.
Auction Holdings Ltd. (AHL) tarafından yapılan kesintiler ise %3,95
den %3,25 e indirilmiştir (Nsiku and Botha, 2007).
AHL tütün pazarlamasında önemli bir rol üstlenmektedir. Bu
şirketin %51 hissesi devlete ait bulunmaktadır. Şirketin monopol
durumda bulunması ve kısmen de TCC’nin yeterli kuralları
koymaması nedeni ile AHL yeterli hizmetleri sunmadığı gibi, hizmet
bedellerini de yüksek olarak belirlemektedir.
Birbirine paralel uzun sıralar halinde serilmiş tütün balyalarının
arasına bir tarafta alıcı firmaların temsilcileri karşı tarafta AHL satış
ekibi (açık artırmayı başlatıcı, artırma memuru ve işaretçi) olacak
şekilde yerleşmektedirler. Başlatıcı (eksper) tütünü kontrol edip
değerlendirerek fiyatı ilan etmekte ve artırmanın başlamasını
sağlamaktadır. Sürülen peylerle artırma gerçekleşmektedir.
Başlatıcının belirlediği başlangıç fiyatlarına bağlı olarak saatte 6001800 balyanın satış işlemi gerçekleşmektedir. Artırma memuru,
sürülen peylerle artırmayı yürütmekte ve en yüksek fiyatta
sonlandırmaktadır. Bunu takiben işaretçi, satın alan firma, grad ve son
fiyata ilişkin bilgileri balya üzerine kaydetmektedir. Daha sonra
alıcıların temsilcileri balyaları, üretici temsilcileri ise fiyatı kontrol
etmektedir. Üretici temsilcisinin fiyatı, alıcı temsilcisinin de balya
içerisindeki tütünleri beğenmemesi durumunda (küflü, çürük, çok
1

Tütünlerin balya haline getirilmesinde kullanılan jütten yapılmış bez parçası.
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karışık vb) her iki tarafında satışı reddetme hakkı bulunmaktadır.
TCC görevlileri reddedilme durumunda son kararı veren hakem
rolünde olup, reddetmeyi onaylama veya kabul etmemekte serbesttir.
Taraflardan birince reddedilen balyalar normal olarak üç gün sonra
yeniden satışa sunulmaktadır.
Malavi tütün piyasasında yaşanan sıkıntılar 2000’li yıllarda yeni
bir reform ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu dönemde ülke sözleşmeli
üretim sistemi ile de tanışmıştır. Reform amacına dönük olarak bir
dizi araştırma ve çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar arasında yer alan
Koester ve arkadaşlarının araştırmaları sonucunda Malavi tütün
piyasası için ortaya koydukları öneriler hayli dikkat çekicidir.
Bunlardan bazılarına kısa satırbaşları halinde yer verilmesinde yarar
görülmüştür.
•
Hükümetin tütün pazarlamasındaki aktörlerin sayısının
artırılmasına destek olması ve küçük pazarların kurulmasını
teşvik etmesi, kurulacak bu küçük piyasalarda AHL’nin devre
dışı tutulması, Rekabet Kurulunun devreye girerek uygulanan
hizmet fiyatlarını onaylaması ve bu fiyatlarda ortaya çıkabilecek
değişiklikleri izlemesi önerilmektedir.
•
TCC’nin görevlerini daha uygun olarak yerine
getirmesi ve yürürlükteki kuralların güçlendirilmesi için siyasal
kararlılık olması gerektiği belirtilmektedir. TCC’nin, tütün
sanayini daha geniş bir şekilde kucaklaması, taraflardan biri
adına hareket etmemesi vurgulanmaktadır.
•
TCC’nin gradlama ve sınıflandırması, açık artırma
fiyatları ile ilgisiz bulunmakta, mevcut sınıflandırma sisteminin
kaldırılması, alıcıların açık artırmadaki ihtiyaçlarını da
karşılayabilecek şekilde uyumlu bir sistemin kurulması
önerilmektedir.
•
Genel üretimi kısıtlamayan fakat üreticilerin maliyetini
artıran ve yasal olmayan tütün ticaretine neden olan gayrı resmi
kota uygulamasının kaldırılması talep edilemektedir.
•
Bankaların ödeme karşılığı aldığı komisyonlar (%2) ve
diğer kesintilerin azaltılması gerektiği ifade edilmektedir.
Bunların dışında araştırma ekibinin en dikkat çekici önerisi,
ülkenin uluslar arası pazarlardaki payını kaybedebileceği yönünde bir
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tehlike bulunduğu değerlendirmesi ile maliyet bazlı fiyatlandırma
önerilerine karşı çıkmasıdır. Ancak incelenen diğer çalışmaların pek
çoğunda, üretici fiyatları ile ihracat fiyatları arasında büyük farklar
olduğuna ve şirket karlarına vurgu yapıldığı görülmektedir.
Koester ve arkadaşlarının yaptıkları çalışma sonuçlarında,
Malavi’de sözleşmeli üretimin her iki tarafın çıkarları açısından da
olumlu sonuçlar doğurduğuna vurgu yapılmaktadır. Üreticilerin
çoğunluğunun verim ve gelirlerinin arttığı, bu nedenle de
sözleşmelerini yenilemeye istekli bulundukları ifade edilmektedir.
Malavi tütün piyasası 2002 yılında alıcılarla üreticiler
arasındaki anlaşma ile gerçekleşen sözleşmeli üretim sistemi ile
tanışmıştır. Uygulama flue cured tütünlerde gerçekleşmiştir.
Uygulamada alıcılar, üreticilere üretim süreci ile ilgili girdi ve kredi
temin etmektedirler. Fiyatlar dikim zamanı 22 ayrı grad için
belirlenmektedir. Bununla birlikte üretici elde edeceği fiyatı, tütünü
alıcıya teslim etmeden öğrenememektedir. Objektif bir gradlama
planının olmaması, fiyatlardaki belirsizliği artırmakta ve üreticiyi açık
artırma merkezindeki gradlamaya bağımlı kılmaktadır. Tütün üretimi
sözleşme altında gerçekleşse dahi resmi olarak satışın açık artırma
merkezindeda yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Burada sadece
sözleşmenin tarafı olan alıcı fiyat artırma hakkına sahip durumdadır.
Bu tarz işlemlere sessiz açık artırma “silent auction” adı
verilmektedir. Sessiz açık artırma işlemleri (görüşmeleri) normal açık
artırma işlemlerine göre daha uzun sürmektedir. Teoride üretici
tütünlerini sessiz açık artırmadan geri çekme ve normal açık
artırmada satma hakkına sahip bulunmaktadır. Fakat açık artırmalar
arası dönüştürmenin zorluğu, sınırlı sayıda alıcının bulunması ve bu
alıcıların, tütünlerin izlediği yolun takipçisi olmaları gibi nedenler, bu
seçeneği üreticiler için kazançsız hale getirmektedir 1 .
Sözleşmeli sistemin lehinde ve aleyhinde düşünenler ağır bir
tartışma yürütmektedirler. Burada sözleşmeli sistemin şeffaf olması
ve üreticilerin güçlendirilmesi önem taşımaktadır. Sessiz açık artırma
sistemi, tek alıcı olduğu için aslında açık artırma olarak

1

Tütünlerin açık artırmalı satış merkezine teslim edildiği andan itibaren izlediği yol
kastedilmektedir. Aynı bina içerisinde olsa dahi sessiz açık artırmada kullanılan
alan ile normal açık artırmada kullanılan alanların birbirinden farklı olması bu
sonucu doğurmaktadır.
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adlandırılamaz. Fakat iyi yanı anlaşmazlık halinde üreticinin tütününü
normal açık artırmaya sunabilmesidir (Koester et al., 2005).
Sözleşmeli üretim geleneksel açık artırma sistemi ile
pazarlamaya göre giderek daha büyük üstünlük kazanmaktadır.
Pazarlama zincirinin kısalması ve etkinliğini artırması, ihracatçılar
için maliyetleri azaltması ve üreticilerin ürünlerinden daha fazla
kazanç elde etmesi gibi nedenler öne çıkmaktadır. Sözleşmeli
üretimle daha iyi fiyatın dışında, alıcı ve satıcı arasındaki ilişki ile
üstlenilen taahhütler sayesinde artan yatırımların yanı sıra geçmişteki
uzun ve gergin bekleyişler de son bulmaktadır. Sözleşmeli üretim
üreticilerin risklerini azalttığı gibi alıcıların satışların artması ve
verimlilik konularına olan ilgisini de artırmaktadır (Nsiku and Botha,
2007).
Malavi’de şimdiye kadar yapılan sözleşmeli üretim denemeleri
başarılı görülmektedir. Flue cured tütün üreticileri, alıcı ile
aralarındaki pazarlık gücünün eksikliği nedeni ile mutsuz olsalar da
sözleşmeli olarak üretim yapmaya devam etmektedirler. Alıcının
pazardaki gücünü azaltan, üretici için bir tehdit olabilen sözleşmeli
üretim sistemi şeffaflıktan oldukça uzak olmasına rağmen, küçük
üreticilere daha fazla ürün ve gelirin yanı sıra pazarlama zincirinin
etkinliğini artırmaktadır. Malavi Hükümeti 2006 yılında flue cured
tütün üretimine destek vermeye başlamıştır. Bu tütünlerde uygulanan
sözleşmeli sistemin burley üretimine de yayılması küçük çiftçilerin
çoğunluğu tarafından istenmektedir (Nsiku and Botha, 2007).
Malavi’de üretimin yaklaşık %10-15’i illegal yollardan sınır
ticareti yolu ile komşu ülkelere pazarlanmaktadır. Özellikle kotasız
olarak üretim yapanlar ya da açık artırmalı satış merkezindeki
kesintilerden kurtulmak veya bu zahmetlere katlanmak istemeyen
üreticiler bu yolları tercih etmektedir. Bu tütünler daha sonra ülkedeki
tütün piyasasına egemen olan şirketlerce satın alınarak yeniden
ülkeye giriş yapmaktadır.
Ayrıca Malavi tütün piyasasında küçük üreticilerden tütün satın
alarak bu tütünleri açık artırmada satan aracılar (Intermediate Buyers)
da bulunmaktadır. 1994 yılına kadar bu faaliyetler yasadışı olarak
yürütülmekte iken piyasanın liberalleştirilmesi ve serbest piyasaya
geçiş süreci kapsamında yasal hale getirilmiştir. TCC’den alınan
lisanslarla gerçek veya tüzel kişilerin aracılık yapması mümkün
görülmektedir. Verilen bu lisansla aracı kişi veya kurumlara
üreticilerle fiyat görüşmesi yaparak tütün satın alma ve açık artırmada
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satma izni verilmektedir. Bu lisanslarda izin verilen alım satım için
miktar da belirtilmektedir.
Bu aracılar, ürün hasadı sonrası hızlı nakit ödeme
imkanlarından yararlanarak üreticilerden tütünü açık artırma fiyatının
yarısına yakın fiyatlarla satın almaktadırlar. Ayrıca tütünlerini açık
artırma merkezine getirme imkanı olmayan üreticilerin tütünlerini de
satın almaktadırlar. Bu tütünleri de kendi adlarına açık artırmada
satmaktadırlar (Jaffee, 2003).
Açık artırmalı satışlarda ortaya çıkan fiyatlar genelde üreticileri
tatmin etmemekte ve yetersiz kalmaktadır. 2006 yılında bir önceki
yıla göre fiyatlar genel düzeyi ve ortalamalar daha düşük olarak
gerçekleşmiştir. Bunun temel nedeni de fiyatların düşmesi olarak
ifade edilmektedir. Buna karşılık sözleşmeli olarak üretilen tütünlerde
fiyatlar açık artırmadakinden daha yüksektir. Bunun üreticilerin
sözleşmeli üretime zorlanmasından kaynaklandığına inanılmaktadır
(Chapola, 2006).
Açık artırma sisteminde alıcı istediği kalitedeki tütünleri
kendine uygun olan fiyatlarla alabilmektedir. Flue-cured ve burley
gibi büyük yapraklı tütünlerin açık artırma merkezlerindeki satışı,
yaprakların bitki üzerindeki konumuna göre “el el” yapılmaktadır.
Satışlar hiçbir zaman tam mahsul olarak yapılmamaktadır. Bu
nedenle alıcının istediği nitelikteki tütünleri seçme şansı daha da
artmaktadır. Buna karşın sözleşmeli sistemde ise alıcı ürünün
tamamını satın almak zorundadır.
Açık artırmalarda fiyatların düşük olmasının temelde iki
çokuluslu firmanın piyasaya hakim olması nedeni ile yaşanan rekabet
yetersizliğinden kaynaklandığına inanılmaktadır. Alıcılar, açık
artırmada oluşan fiyatlar kabul edilemez olduğu durumlarda dahi
üreticilerin
herhangi
bir
başvuruda
bulunamadıklarının
bilincindedirler. Bu durum fiyat düzeyinin düşük olmasına neden
olmaktadır (Chapola, 2006).
Tarım sektöründe güçlü bir büyüme yaşanmadan Malavi
ekonomisinde hızlı bir gelişme mümkün görülmemektedir. Böylesi
bir tarımsal gelişme iç piyasa temeline dayanmamaktadır. Bu ancak
ihracatla gerçekleşebilir. Kısa dönemde tütün sektörüne destek
olunmadan bu imkansız görülmektedir.
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2003/2004 sezonunda Hükümet tütün sektöründe bir reforma
başlamıştır. Dünya Bankasının desteği ile kurumsal yapılanma ve
piyasa düzenlemeleri gözden geçirilmiştir. 2004 yılı sonunda tütün
sanayi ile ilgili dört temel konu yeniden ele alınmıştır. Bunlar; üretim
ve verimlik, vergilerden faydalanma durumu, değer zinciri analizi ve
kurumsal yapılanmanın değerlendirilmesi hakkındadır. Bu konularda
yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular 2005 Nisanında sektörün
bütün taraflarından temsilcilerin katıldığı bir seminerde tartışılmıştır.
Tartışmalar sonucu bir özet rapor hazırlanmıştır.
Taraflarla yapılan görüşmeler sonucunda Tarım Bakanlığı
tavsiyelerini hazırlamış ve Hükümetçe uygun bulunan öneriler
doğrultusunda tütün pazarlamasında etkinliğin artırılmasına dönük
reform uygulamaları yürürlüğe konulmuştur (Anonymus, 2006).
Üç büyük ve bir küçük açık artırmalı satış merkezine ilave
olarak 2006 yılında 3 yeni mini açık artırmalı satış merkezi devreye
alınmıştır. Uygulama diğer büyük satış merkezlerindeki tıkanıklığın
giderilmesine yardımcı olmak amacı ile başlatılmıştır. Bu merkezler,
aynı zamanda, tamamen üreticiler tarafından karşılanan taşıma
masraflarının azaltılmasına da katkı sağlamaktadır. 2006 yılı açık
artırmalı tütün ortaya konulan bir diğer yenilik de her bir grad tütün
için belirlenen minimum fiyat uygulamasıdır. Minimum fiyat
uygulamasının amacı üreticilerin yılı en azından zararsız ve başa baş
noktasında atlatmalarını sağlamak olarak açıklanmıştır. Minimum
fiyat uygulaması başlatılmasına rağmen 2006 yılı fiyatları geçmiş 5
yıldan daha düşük olarak gerçekleşmiştir (Chikoko, 2006).
2007 yılında minimum fiyat 110 US cent, yüksek gradlı tütünler
için ise 140 cent olarak belirlenmiştir. Fakat alıcılar artan fiyatların
Malavi’nin en önemli ihracat gelirini vuracağını, bu şartlardan
korktuklarını bildirerek, başlangıçta fiyat artışını boykot etmişlerdir.
2008 yılında minimum fiyat 220 cente yükseltilmiştir. 2006 yılında
devlet başkanının firmaları lisans iptali ile tehdit etmesi sonrasında
fiyatlarda bir değişiklik yaşanmaması, 2007 yılında yeni tedbirleri
beraberinde getirmiştir.
Hükümet, TCC aracılığı ile bütün alıcılara piyasaya
girebilmeleri için gerekli lisansı vermeden önce “Ortak Mutabakat
Zaptı” imzalatmaktadır. Bunun ekinde yer alan ve ağır şartlar içeren
“Gradlar İçin Minimum Fiyatlar” başlıklı fiyat matrisine alıcıların
bağlılıklarını kabul ettirmektedir. Bunun sonucunda 2007 sezonunda
açık artırmalı satışlar sonucu oluşan fiyatlar bu matriste belirlenen
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değerlerin üzerinde gerçekleşmiş ve ilk kez açık artırmada ortaya
çıkan fiyatlar sözleşmeli üretimdeki fiyatların üzerine çıkmıştır. Açık
artırmada fiyatların sözleşmelerdeki fiyatlardan daha yüksek
düzeylerde gerçekleşmesi üzerine, sözleşme altında üretilmiş flue
cured tütünlerden önemli bir kısmı sessiz açık artırma yerine normal
açık artırmada satılmıştır.
Bütün alıcılar maksimum miktarda sözleşmeli üretime
bağlanmayı hedeflemektedir. TCC, geçmiş ürünlerin miktarına ve
yatırımlara bakarak sözleşmeli üretim için kota miktarları
belirlemiştir. Piyasaya yeni firmaların girmesi de fiyat düzeyinin
yükselmesinde etkili olmuştur. Özellikle sözleşmeli üretim
kotalarının büyük bölümünün yeni ve küçük firmalara dağıtılması
açık artırmalı satışlardaki rekabeti artırmıştır. Fiyatlara bakarak sınır
aşıp komşu ülkelerden getirilen tütünlerle fiyatlar düzeyi düşmüş,
ancak gelen taleplere bağlı olarak tekrar yükselmiştir. Sonuçta 2007
alım sezonunda 86 bin ton burley tütününden 73 bin tonu 1,74 US
$/kg ortalama fiyatla açık artırmada, 13 bin tonu ise 1,66 $/kg
ortalama fiyatla sözleşmeli üretim şartlarında (sessiz açık artırmada)
satılmıştır. Flue cured tütünlerde ise 22 bin tonluk üretimden 5 bin
tonu 2,09 $/kg ortalama fiyatla açık artırmada, 17 bin tonluk kısmı ise
1,88 $/kg fiyatla sözleşmeye dayalı olarak sessiz açık artırmada
satılmıştır (Anonymus, 2007).
Son yıllarda açık artırmalı satışlarda fiyatlar 70-90 US cent/kg
arasında gerçekleşirken, son 2007 ve 2008 yıllarında fiyatların arttığı
görülmektedir. 2007’de 1,60-1,70 USD/kg aralığında olan fiyatlar
2008 yılında daha da yükselmiştir. 17 Mart 2008’de açık artırmalı
satışların başlangıcında 6-11 USD/kg a kadar çıkarak tarihi rekorlar
kıran fiyatlar üçüncü günde önce 4 $/kg ın altına, daha sonra da 0,602,30 USD/kg a kadar gerilemiştir. Fiyatların bu kadar düşmesi
üzerine Nisan ayında üreticilerle artırmalı satış merkezi görevlileri
arasında çıkan büyük kavgalar satış merkezinin kapanmasına neden
olmuştur (www.tobacco.org).
Diğer yandan Hükümetin çabaları ve uluslar arası konjonktörün
de uygun olması nedeni ile 2007 ve 2008 yıllarında açık artırmalara
katılan alıcı firma sayısında artış gerçekleşmiş, bu durum özellikle
kaliteli
tütünlerde
fiyatların
artmasına
neden
olmuştur
(www.tobacco.org).
Uluslar arası örgütlere ait web sitelerinden indirilerek incelenen
çok sayıda araştırma raporu, Malavi devletine ait kamu kurumlarının

189
web sitelerindeki tütünle ilgili kayıt ve raporlar ile dünyada tütünle
ilgili basın haberlerini derleyen web sitelerinden yararlanılarak bu
bölüm hazırlanmıştır. İncelenen veriler ve raporlar, dünyanın bir
numaralı burley tütün ihracatçı ülkesi Malavi tütün piyasasında,
üreticiler ile alıcılar arasında düşük yoğunluklu bir çıkar çatışmasının
sürekli olarak var olduğunu göstermektedir. Bu çatışmada yıllardır
kazanan tarafın değişmediği ve piyasada kartel oluşturdukları
kendileri dışında herkes tarafından kabul edilen iki çok uluslu şirketin
piyasayı şekillendirdiği, buna karşılık Hükümet ve üretici cephesinin
arayışlarının devam ettiği söylenebilir.
5.4. Zimbabve’de Yaprak Tütün Sektörü ve Üretici
Tütünlerinin Pazarlanması
Zimbabve Afrika kıtasının güneyinde Malavi’ye komşu ve
denize kıyısı bulunmayan bir ülkedir. Yaklaşık 12 milyon nüfusa
sahiptir. Dünya flue cured tütün ihracatında önemli pay sahibi
ülkelerden biridir. 1990’lı yıllarda Afrika kıtasının en büyük tütün
üreticisi olan ve flue cured ihracatında ABD’den sonra dünya ikincisi
konumunda iken 2000’li yıllarda bu yerini koruyamamıştır. İç piyasa
ihtiyacı kadar sigara üretiminde kullanılan tütünler dışında, üretimin
%98’i ihraç edilmiştir. Tütün ihracat gelirleri ulusal ekonomide
önemli bir rol oynamaktadır. Toplam tarımsal ihracat gelirinin
%50’den fazlası, genel ihracatın ise %30’dan fazlası tütünden
sağlanmaktadır. Yurt içi gayri safi ulusal hasılanın %10’u tütünden
elde edilmektedir (Anonymus, 2003b).
1998’de 170 bin işçi doğrudan tütün üretiminde çalışmaktadır.
Bunlardan 117 bini büyük ölçekli çiftliklerde uzun dönemli olarak
çalışan işçiler konumundadır. Tütün üretimi yapan 55 bin küçük çiftçi
ise aile işgücünden yararlanmaktadır. 30 bin kişi de tütünle ilgili
pazarlama, araştırma, hizmet ve tütün işlemeleri gibi diğer alanlarda
çalışmaktadır. Ayrıca kısa dönemli olarak 100 bin işçi çalışmaktadır.
Zimbabve’nin toplam işgücünün %5’i, kayıtlı işgücünün ise %25’inin
tütün sektöründe olduğu kabul edilmektedir (Anonymus, 2003b).
Zimbabve’de tütün üretimi 2000 yılında 237 bin tonluk rekolte
ile tarihi rekor düzeyine çıkmıştır. Ancak 2001-2006 döneminde
üretim miktarı büyük ölçüde azalmıştır. Bu yıllarda üretim, sırası ile
202, 166, 83, 69, 74 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2006 ürün yılında
ise 55 bin tonluk üretimle son 30 yılın en düşük üretimi ortaya
çıkmıştır. Üretimdeki bu keskin düşüşün altında yatan temel neden
2000
yılında
başlatılan
toprak
reformu
uygulamalarına
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dayanmaktadır. Reform uygulamaları kapsamında beyazlara ait çok
sayıda çiftliğe el konularak topraksız siyahlara dağıtılmıştır.
2000 yılı öncesi dönemde büyük ölçekli ticari çiftlikler tütün
üretiminde belirleyici konumdadır. Bu çiftliklerin temel özellikleri
gelişmiş makine parklarına ve modern sulama sistemlerine sahip
olmaları, çok sayıda işçinin daimi olarak çalıştığı ticari işletmeler
olmasıdır. Beyaz ırktan 1500 çiftçinin sahip olduğu bu işletmeler
2000 yılı öncesi dönemde flue cured tütün üretiminin %98’ini
gerçekleştirmekte idi. Bu işletmelerin ortalama büyüklüğü 200 ha
olup, tütün üretimine ayrılan kısımları ortalama 40 ha civarında idi.
Bunların büyük çoğunluğu ticari şirket statüsünde olup iyi eğitimli,
pazarlama ve yönetim, stratejik planlama bilgilerine sahip
yöneticilerce sevk ve idare edilmektedir (Anonymus, 2003b).
2000-2002 yılları arasında reform kapsamında, ülke nüfusunun
%1’inden daha az sayıda beyaz ırktan kişilerin sahibi olduğu araziler
-nerede ise ülke verimli tarım alanlarının tamamı- topraksız fakir
siyah yerlilere geçmiştir. Toprak reformu sonrası yeni üreticiler için
en büyük sorun tohum, gübre gibi üretim için gerekli ana girdilerin
temin edilmesi ve makine parklarının yetersizliğidir. Ayrıca bu
üreticilerin sulama sistemlerinden yoksun olması üretimi daha çok
doğal koşullara ve yağmura bağımlı kılmaktadır. Oriental tütün
üretimi ile karşılaştırılamayacak ölçüde yoğun makine ve girdi
kullanımının bulunduğu flue cured tütün üretiminin, ülke genelinde
hızla azalmasının altında yatan temel neden de bu tür yoksunluklardır
(www.tobacco.org).
Günümüzde toplam yurt dışı gelirlerinin 1/3’ü tütün
ihracatından sağlanmakta ve bir milyondan fazla kişi doğrudan
istihdam edilmektedir. Tütün 15 ayrı bölgede üretilmektedir. Bu
bölgeler hızlı, orta ve yavaş büyüyen alanlar (iklime bağlı olarak)
olarak sınıflandırılmaktadır. Üretimin sözleşmeli hale dönüştürülmesi
bir strateji olarak belirlenmiştir. Zimbabve ekonomisi için tütünün
taşıdığı büyük önem, Tütün Araştırma Kurumunun (Tobacco
Research Board) kurulmasına neden olmuştur. Bu kurum uzun
dönemli tütün araştırmalarının yanı sıra, kısa dönemli olarak
üreticilere ve alıcı firmalara danışmanlık ve destek hizmetleri
vermekte, tarımsal üretim için gerekli bazı ürünler ve hizmet satışında
bulunmaktadır. Kurum çoğunlukla üretici ve alıcı firmalardan
sağlanan vergiler, hükümetten alınan kaynaklar ve ticari satışlardan
elde
edilen
gelirler
ile
faaliyetini
yürütmektedir
(www.kutsaga.co.zw).
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Zimbabve’de üretici tütünlerinin satışı geleneksel olarak açık
artırmalı satış merkezinde yapılmaktadır. İlk açık artırma satışları
1910 yılında gerçekleştirilmiştir. Ancak rekabet yetersizliği ve fazla
üretim nedeni ile 1914’te uygulamadan vazgeçilmiştir. Sonrasında
tütünler özel anlaşmalarla ve kooperatif satışları yolu ile
pazarlanmıştır. 1930’lu yıllarda özellikle de büyük ekonomik kriz
yıllarında piyasada çok sayıda sorun yaşanmıştır. 1934’de ürün
arzındaki fazlalık her bir üreticiye ait tütünlerin %20’sinin piyasadan
çekilmesi ve önemli bir kısmının imha edilmesi ile sonuçlanmıştır.
1935’de üreticiler ve alıcılar daha düzenli bir sistem içerisinde
faaliyetlerini yürütme isteği içerisinde olduklarını göstermişler ve
üreticilerin baskıları ile yasal düzenleme gündeme gelmiş, 1936’da
Tütün Pazarlama ve Vergilendirme Yasası (Tobacco Marketing and
Levy Act) yürürlüğe girmiştir. Bu yasa ile Tütün Pazarlama Kurulu
(Tobacco Marketing Board) kurulmuş ve üretici tütünlerinin açık
artırmada satılması zorunlu hale getirilmiştir.
Flue cured tütünlerde sınıflandırma ve istatistik verilerin
derlenmesine 1946’da resmi olarak başlanmıştır. 1947’de uluslar arası
müzakereler sonucu imzalanan Londra Anlaşması ile İngiltere
(Birleşik Krallık) orijinli tütün sanayicilerine tercihli olarak açık
artırma kuralları ile kısıtlanmamış şekilde, uzlaşma ile tütün satın
alma fırsatı verilmiştir. 1953’de yeniden gözden geçirilen bu anlaşma
1961’e kadar yürürlükte kalmıştır. Aynı uygulama 1962’de yeniden
başlatılmış, Kasım 1965’deki tek taraflı bağımsızlık ilanı ile
uygulamaya son verilmiştir.
1973’de sıkı güvenlik tedbirleri altında açık artırma
uygulamaları yeniden başlatılmıştır. 1980’de bağımsızlığın
kazanılması sonrası flue cured tütünlerde açık artırma satışları
yeniden gevşemiştir. Az miktarda üretilen burley tütünleri ise, 1994
yılında açık artırma sistemi içerisine alınana kadar, karşılıklı özel
anlaşmalarla satılmıştır. Çok az miktarda üretilen oriental tütünler de
özel anlaşmalarla satılmaktadır. 1994’de Kurul, değişik tiplerdeki
tütünlerde sınıflandırmaları yeniden belirlemiştir. Aynı yıl içerisinde
geleneksel alıcıların yanı sıra ilk kez yerli (Afrikalı siyahlar) alıcılar
da piyasaya girmiş ve rekabet etmeye başlamıştır.
Tütün Pazarlama ve Vergilendirme Yasasında 1997 yılında
yapılan değişiklikle, Kurulun adı Tütün Sanayi ve Pazarlama Kurulu
(Tobacco Industry and Marketing Board-TIMB) olarak
değiştirilmiştir. Yasa ile getirilen bir diğer önemli değişiklik de
vergilerin toplanması ile ilgilidir. Geçmişte tanınmış üretici ve alıcı
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birliklerince toplanan vergilerin Tarım Bakanlığınca tahsil edilmesi
kararlaştırılmıştır. 2003 yılında da Tarım Bakanlığı sözleşmeli üretim
ve pazarlama sistemini uygun bulmuştur.
Günümüzde Zimbabve’de üretilen flue cured ve burley tütünler
sözleşmeli sistemde veya açık artırmalı satış merkezinde satışa
sunulmak zorundadır. Piyasanın kontrol ve düzeni, alıcılara, açık
artırmalı satış merkezlerine ve sözleşme imzalamakla yetkilendirilen
firmalara lisansları veren TIMB’in sorumluluğundadır. Zimbabve’de
tütün üretimi yapan tüm çiftçilerin TIMB de kayıtlı olma zorunluluğu
vardır. Bir çiftlik için birden fazla isimle kayıt yaptıran üreticilere ise
ceza verilmesi söz konusudur. Her bir üreticinin sürekli kullandığı bir
üretici numarası bulunmaktadır. Açık artırma merkezinde tütün
satışlarında bu numara kullanılmaktadır. Sözleşmeli olarak üretilen
tütünlerin açık artırmada satışa sunulması üreticinin tercihine bağlıdır.
Bu konuda bir kısıtlama yoktur. Açık artırmada tütün satmak isteyen
üretici kendi numarası ile önceden rezervasyon yaptırmaktadır.
Kurum eksperleri açık artırma merkezinde satışa sunulan tütünlere
ekspertiz yaparak sınıflandırmaktadır.
TIMB’in temel fonksiyonları;
¾
Zimbabve’de üretilen tüm tütünlerin alıcı ve satıcı
arasında el değiştirmesine ilişkin düzenlemeleri ve uygulamanın
kontrolünü yapmak,
¾
Yasal izin verilmiş tüm merkezlerde tütün satışlarının
devamlılığının sağlanması,
¾
Tütün sanayi, pazarlaması, tüketimi ve tedarik ile ilgili
istatistik verilerin derlenmesi,
¾
Tütünle ilgili sanayi, tüketim, piyasa ve pazarlama
çalışmaları ile elde edilen enformasyonun dağıtımı,
¾
Tütünle ilgili işleme tesisleri ve binalardaki zararlı
mücadelesinin izlenmesi,
¾
Tütün piyasası ile ilgili bütün sorunlar hakkında Tarım
Bakanlığına tavsiyelerde bulunmak,
¾
Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek,
şeklinde sıralanmaktadır.
TIMB bütün tütün üreticilerinin kayıtlarını tutmakta ve
üreticilere tütün üretimi ile ilgili girdilerin temini için kredi
sağlamaktadır. Açık artırma veya sözleşmeli sistem altında piyasadan
tütün satın alacak gerçek veya tüzel kişiler, tütünlerin kalite
değerlendirmelerini yapan eksperler ve alım satım hizmetlerinin
yürütüleceği artırmalı satış merkezleri TIMB tarafından verilen
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lisanslarla yetkilendirilmektedir. Tütünlerin üreticiden alıcıya kadar
geçen aşamalardaki hareketleri izlenerek üretim, tüketim, işleme ve
ihracata ilişkin veriler derlenmekte ve ilgililere dağıtımı
yapılmaktadır. Açık artırma satışlarında ve sözleşmeli sistemde ortaya
çıkan anlaşmazlıklarda hakemlik rolü üstlenilerek çözüm
getirilmekte,
piyasanın
düzenli
işleyişinin
devamlılığı
sağlanmaktadır. Satış sezonu öncesi ürünle ilgili erken rekolte miktar
ve kalite tahminleri için yapılan Tahmini Ürün Anketlerinin
yürütülmesi sağlanmaktadır.
TIMB, 1994 yılından itibaren bilinçli olarak, mülkiyeti
siyahlara ait daha fazla sayıda firmaya açık artırmada tütün satın
alması için lisans vermiştir. Bu firmaların yaşadıkları temel sıkıntılar
yurt dışı kaynaklardan fon temin edilmesi ve geleneksel pazarlarda
yer edinmenin güçlüğü şeklinde sıralanmaktadır. Bu dönemde
beyazlara ait 1500 büyük çiftlikte gerçekleştirilen flue cured tütün
üretiminde siyahlar da üretime başlamış ve üretici sayısı 20 bini
aşmıştır. Ancak çok küçük işletmeler konumunda olan siyah
çiftçilerin sayısal üstünlüklerine rağmen üretimdeki payları 2000
yılına gelindiğinde %2 civarındadır.
Ayrıca TIMB tarafından alt yapısı oluşturulmuş enformasyon
sistemi ile bütün tütün satışları koordine edilmekte, lisansla
yetkilendirilen yerlerde gerçekleşen tütün satışı esnasında üreticilere
önceden verilmiş krediler ürün bedelinden tahsil edilmektedir. Burada
TIMB’in kendi dağıttığı krediler dışında, diğer kredi temin eden
kuruluşlarca verilmiş krediler de tahsil edilmektedir.
Son zamanlarda hükümet yalnızca hububat üretimine destek
olmaktadır. Bu nedenle tütün üretiminin devamlılığının
sağlanabilmesi için TIMB bir proje geliştirmiş ve bankalar aracılığı
ile tütün üretiminde kullanılan girdi ihtiyaçlarının kredilendirilmesi
yoluna gidilmiştir. Özellikle bu krediler küçük işletmelerin tütün
üretimini finanse etmekte kullanılmaktadır.
TIMB artırmalı satış merkezinde tütün alımı yapacak alıcılara
lisans verirken hem satın almaları gerçekleştirecek firmalar hem de
bu firmalar adına açık artırma salonunda bulunacak firma
temsilcilerine ayrı ayrı lisans vermektedir. Alıcı firmalar için A ve B
grubu olmak üzere iki çeşit lisans uygulaması bulunmaktadır.
A sınıfı alıcı lisansına sahip olanlar (ihracatçılar), açık
artırmada satın aldıkları tütünleri işlemekte ve ihraç etmektedirler. Bir
sezonda minimum 50 ton alım yapma zorunluluğu vardır. Açık
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artırmada satın aldıkları tütünlerin en fazla %5’ini artırmalı satış
merkezinde geri satabilmektedirler.
B sınıfı alıcı lisansına sahip olanlar (spekülatörler), açık
artırmada tekrar satış amacı ile tütün satın almaktadırlar. Bu kişilerin
bozuk veya kusurlu balyaları satın alması ve elden geçirildikten sonra
yeniden satması hedeflenmiştir. Düşük fiyatlı balyaların da aynı
şekilde satın alınarak daha uygun fiyattan satılması, böylelikle
ihracatçının tütüne daha fazla para ödemesi amaçlanmıştır. Bu
amaçlar çerçevesinde faaliyetlerin yürütülmesi ideali ile kurulan bu
sistemde spekülatörlerin kazancının ihracatçıdan ziyade üreticilerden
olacağı düşünülmektedir.
TIMB, açık artırmaların yapılacağı satış merkezlerini de lisans
vererek kontrol etmektedir. Zimbabve’de üç ayrı açık artırmalı satış
merkezi vardır. Bunların üçü de ülkenin başkenti olan Harare’de
bulunmaktadır. İki merkezde yalnızca flue cured tütünlerin satışı
yapılırken, birinde hem flue cured hem de burley tütünlerinin satışı
yapılmaktadır.
Açık artırmalı satış sezonu normalde her yıl Nisan ayında
başlayıp Ekim ayında kapanmaktadır. Ancak tütün üretiminin
azalması sonucu sezonun kapanması daha erken tarihlere kaymıştır.
Açık artırmada tütün satmak isteyen üreticiler bir gün öncesinden
elektronik ortamda kendi üretici numaralarını girerek rezervasyon
yaptırmak zorundadır. Uygulamada tütünler satış merkezine
getirildikten sonraki gün içerisinde açık artırmaya çıkarılmaktadır.
2008 yılında çiftçilerin fiyatlara itiraz ederek yeniden gözden
geçirilmesi talepleri ile tütün göndermemesi, açık artırmaların
başlangıcının iki haftadan fazla ertelenmesine neden olmuştur.
Çiftçiler özellikle dolar üzerinden yapılan satış işlemine karşılık yerel
para cinsinden yapılan ödemeler için esas alınan döviz kurlarına itiraz
etmektedir. Aynı sıkıntıların 2007 yılında da yaşandığı ve yine satış
merkezinde satışların kilitlenmesi sonrasında özel bir kurdan
dönüşüm yapılacağı garantilendikten sonra üreticilerin tütünlerini
artırmalı satış merkezlerine getirdikleri basına yansımıştır
(www.tobacco.org). Ülkede yaşanan hiper enflasyon ortamı bu
tartışmaları beraberinde getirmektedir.
Satış merkezinde çıkan tartışmalarda tütünlerini getirmek
istemeyen üreticiler, komşu ülkeler Zambia’da veya Malavi’de satış
yapma eğilimi içerisine girmektedir. 2008 Nisan ayında artırmalı satış
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merkezinin açılması iki haftadan fazla ertelenmiş olmasına rağmen
açıldıktan kısa bir süre sonra tekrar kapanmıştır (www.tobacco.org).
Halen geçerli sisteme göre tütün satışları ABD doları üzerinden
yapılmaktadır. Fiyatlar ulusal merkez bankası kurları üzerinden
dönüştürülerek hesaplanmakta ve ödemeler buna göre yapılmaktadır.
Ancak son yıllarda ülkede yaşanan hiper enflasyon ortamında (yıllık
%100 000 i aşan oranda) karaborsada oluşan kurlarla resmi kurlar
arasında bir kata yakın farklar ortaya çıkmaktadır. Bu durum
üreticilerin tütün bedellerini Amerikan doları olarak talep etmelerine
neden olmaktadır. Bu talebin gerçekleşmemesi nedeni ile de zaman
zaman açık artırmalı satışlarının boykot edildiği uluslararası basına
yansıyan haberlerden anlaşılmaktadır (www.blomberg.com).
Gelecek yılda daha fazla sayıda üreticinin sözleşmeli sistem
altında tütün üretimini seçmesi ve Zimbabve tütün üretim miktarında
artış yaşanması öngörülmektedir. Sözleşmeli sistemde alıcının
üreticiye girdi desteği sağlaması ve üretim sürecinde sunduğu diğer
yardımların bu sonucu doğuracağı düşünülmektedir. Ülkede girdilerin
yetersizliği ve özellikle gübre temin etmenin güçlüğü bir sorun
oluşturmaktadır. Gelecek sezonda üretimin %70’inin sözleşmeli
olması beklenmektedir (www.tobaccoreporter.com).
Son yıllarda dünya flue cured tütün ihracatında Brezilya,
Hindistan, ABD ve Arjantin’in ardından beşinci sırada yer alan
Zimbabve, üretimini artırarak ihracatta yeniden üst sıralara yükselme
çabası içerisindedir.
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6. TÜRKİYE’DE TÜTÜN PAZARLAMASI SIRASINDA
KARŞILAŞILAN SORUNLARA YÖNELİK ALTERNATİF
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Dünyada üretici tütünlerinin pazarlanmasında iki temel
yöntemin uygulandığı görülmektedir. Bunlardan birincisi açık
artırmalı satış diğeri ise son yıllarda yaygınlaşan sözleşmeli üretimle
satış sistemidir. Beşinci bölümde incelenen ülkeler dışında dünya
tütün üretimi ve ihracatında önemli pay sahibi ülkelerden Çin ve
Brezilya’da sözleşmeli üretim, Hindistan’da ise açık artırma yolu ile
üretici tütünleri pazarlanmaktadır. Dünya tütün üretim ve ihracatı
açısından önem arz eden ülkelerde 2000’li yıllarda sözleşmeli
üretimde büyük artış olduğu da aynı bölümde ortaya konulmuştur.
Detaylı açıklamalarla piyasaya ilişkin uygulamaların tanıtıldığı
ülkeler ve tütün üreten diğer ülkeler dikkate alındığında, üretici
tütünlerinin pazarlanmasında, tanıtılan iki temel yöntemden birinin,
bazı ülkelerde ise her iki pazarlama yönteminin birlikte kullanımı söz
konusudur. Bu yöntemlerin uygulanmasında ülkeler arasında bazı
nüanslar bulunmaktadır.
Bunların dışında tütün üretiminin daha az yaygın olduğu
alanlarda çiftlik satışı, karşılıklı görüşmelerle gerçekleşen satışlar gibi
bazı uygulamalar bulunmaktadır. Ancak bu uygulamaların yaygın
nitelik taşımadığı görülmektedir.
Hemen hemen tüm tarımsal ürünlerde olduğu gibi üretim
dönemi sonunda elde edilen ürünlerin pazarlanması, tütün üreticileri
için de büyük önem taşımaktadır. Ancak tütünü diğer tarımsal
ürünlerden ayıran bir takım özellikler bulunmaktadır. Bazı tarımsal
ürünler çiftçiler tarafından bir süre stoklanarak pazara arz
edilebilmektedir. Fakat tütün için böyle bir şans bulunmamaktadır.
Türkiye’de şark tipi tütün üretiminin aile tarımı şeklinde yapılması,
üretilen tütünlerin mutlaka ilgili yıl içerisinde pazarlanmasını
gerektirmektedir. Ailelerin ekonomik açıdan beklemeye gücü
olmadığı gibi, ürünü depolama ve bir sonraki sezonda piyasaya arz
etme yetenekleri de bulunmamaktadır.
Tütünlerin bekletilmesi özel depo koşullarının varlığına bağlı
bulunmaktadır. Özellikle üretimi izleyen yıl Mayıs ayı içerisinde
havaların ısınması ile başlayan fermantasyon sürecinde üreticinin
tütünlerini bozulmadan saklayabilmesi oldukça güçtür. Çok az sayıda
üretici tütünlerini bozulmadan muhafaza edebilecek olanaklara sahip
bulunmaktadır. Üstelik stoklanan ürünlerin ileride fiyat artışı gibi bir

197
durumla
karşılaşması
da
normal
koşullarda
mümkün
görülmemektedir. Tütün arzında yaşanabilecek aşırı derecedeki
azalmalar dışında, bekletilen tütünlerin değer kazanma şansının hiç
olmadığı söylenebilir. Çünkü eskiyen tütün değer yitirmektedir. Eski
yıllara ait tütünlerin ihraç fiyatları daha düşük olmaktadır.
Tütünlerini uygun koşullarda pazarlayamayan üreticilerin ürünü
işleyerek, yarı mamul hale getirerek veya başka bir forma sokarak
saklama imkanları da bulunmamaktadır. Üreticinin ürettiği tütünler
için alıcı beklemekten başka izleyeceği bir yol bulunmamaktadır.
Tütünün yıl boyunca pazarlanma niteliği de yoktur. Yılın
sadece belirli zamanlarında ve üretim dönemi sonlarında
pazarlanabilmektedir. Bu nedenle kampanya döneminde tütününü
satmayan üreticinin satış için bir sonraki şansı, bir yıl sonrasıdır.
Zaten üretimle ürün bedelinin alınması arasında uzun bir süre
geçmektedir. Bu nedenle üretici için bir yıl daha beklemenin imkansız
hale geldiği söylenebilir. Bütün bu özellikler tütünün diğer tarımsal
ürünlerden ayrı bir şekilde ele alınmasını zorunlu kılmaktadır.
Türkiye’de 2002 yılındaki yasa değişikliği ile incelenen bazı
ülkelerde olduğu gibi sözleşme ve açık artırma yöntemlerinin her
ikisinin birlikte uygulanması amaçlanmış olmasına karşın, alıcı
firmaların tercihi olarak sözleşmeli üretim modelinin benimsendiği,
açık artırma ile alım satımların ise istenilen sonuçları sağlayamadığı
görülmektedir.
Yeni yasa öncesi uygulanan pazarlama modeli, üretici ile
yüzyüze yapılan görüşmelerle gerçekleştirilen pazarlama olarak
tanımlanabilir. Bu sistemde üreticinin tütününü en yüksek fiyatı veren
alıcıya satma olanağı bulunmakta idi. Anılan dönemde üretici, fiyatın
dışında başkaca nedenlerle de alıcılar arasında tercih yapabilmekte ise
de, karar vermede temel belirleyici faktörün ürün fiyatı olduğu genel
kabul görmektedir. Yeni dönemde ise alıcının fiyatta tek belirleyici
olması, alıcılar arasında rekabet bulunmaması ve önerilen fiyatların
neredeyse kuruşu kuruşuna aynı olması sözleşmeli sistemin en fazla
eleştiri çeken yönleri arasındadır 1 . Getirilen yeni sistemin üreticilerce

1

Sektörde yer alan firmaların temsilcileri, sektörün işleyişine göre fiyat rekabetinin
olamayacağı, tüm firmaların birbirinin aynı denilebilecek fiyatlarla çalışmak
zorunda olduklarını ifade etmektedirler. Bu sav 2002 yılında Rekabet Kurumuna
yapılan şikayetler karşısında da dile getirilmiş, sözleşmelerde fiyatların aynı
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eleştirilen bir diğer yanı da sözleşmeli üretimin üreticiyi tek alıcıya
bağımlı kılmasıdır.
Bu dönemde yürürlüğe konulan mevzuat ve uygulamalar
kapsamında Türkiye’de üretici tütünlerinin pazarlanmasında sıkıntılı
görülen temel nokta, piyasada rekabet şartlarının yetersiz olmasıdır.
Üreticilerce ürün fiyatının düşüklüğü olarak ifade edilen sorunlar özü
itibari ile piyasada yeteri kadar alıcı bulunmamasından
kaynaklanmaktadır. Aksak rekabet koşulları tütün fiyatlarını
etkilemekte ve piyasada fiyatların üreticiler aleyhine oluşmasına
neden olmaktadır. Tütün arzı tamamen serbest bırakılmış olmasına
karşın talep esnekliğinin düşük olması, kamusal desteğin olmaması,
üreticilerin örgütsüzlüğü gibi hususlar da pazarlama sorunlarının
kaynağında yer alan diğer etkenler olarak karşımıza çıkabilmektedir.
Araştırmanın projelendirildiği dönemden raporun yazıldığı
döneme kadar geçen süreçte Türkiye tütün sektöründe önemli
gelişmeler yaşanmıştır. Üretici sayısı ve üretim alanında hissedilir bir
azalma söz konusudur. Ürün maliyetinde yaşanan artışlar, döviz
kurlarında yaşanan gelişmelere bağlı olarak tütün ihracat fiyatlarının
dolar bazında 5-6 yıl önce kimsenin hayal bile etmediği düzeylere
çıkmasına neden olmuştur. Buna karşın üreticilerin fiyatlardan
memnun olduğu söylenememektedir. Benzer şekilde alıcıların çok
memnun olduğunu söylemek de güçtür.
Tütün piyasasında faaliyet gösteren firma sayısının çok azalmış
olması, rekabet yetersizliğinin temel nedeni olarak görülmektedir.
TAPDK kayıtlarına göre 2008 yılı itibari ile 54 gerçek/tüzel kişinin
Tütün Ticareti Yetki Belgesi bulunmaktadır. Fakat bunların bir kısmı
tütün mamulü üreticisi, bir kısmı Tekel’den tütün alıp ihraç eden
firma niteliğinde, bazıları da aynı gerçek kişilere ait ikinci, üçüncü
firma konumunda bulunmaktadır. Üretici piyasalarından tütün satın
alıp işledikten sonra ihraç eden firma sayısı 1970’de 59, 1990’da 50,
1996’da 17 iken günümüzde bu sayı Tekel hariç 8’e düşmüştür (Tekel
ve TAPDK Kayıtları).
Birleşmeler ve kapanmalar sonucu ortaya çıkan bu tablo,
piyasada rekabetçi yapıdaki gelişmelerin boyutunu ortaya
çıkarmaktadır. Üstelik faaliyetteki iki Amerikan firmasının Ege
Bölgesi tütün alımlarındaki payı 2008 yılı itibari ile %56’dır. Üçüncü
olmasının nedeni; herhangi bir firmanın fiyatı belirlemesi ve diğer firmaların da bu
firmayı takip etmesinden kaynaklandığı şeklinde açıklanmıştır.
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büyük firmanın da değerlendirmeye alınması halinde bu oran %75’e
yükselmektedir. Karadeniz Bölgesi tütün alımlarında da biri çok
uluslu şirket olmak üzere iki özel sektör firmasının payı %73’dür
(TAPDK Kayıtları).
Çok uluslu yabancı şirketlerin yaprak tütün ticaretinde
belirleyici hale gelmesi, yerli sermaye sahipleri tarafından kurulmuş
diğer şirketleri de rahatsız etmektedir. Bu firmaların, dünyanın tütün
üretici hemen tüm ülkelerinde ticari faaliyet gösteren birimlerinin
bulunması, sigara üretici firmalar karşısında büyük avantaj
sağlamaktadır. Bu iki firmanın birleşmeler yolu ile giderek
büyüdükleri ve dünya tütün piyasasında kartel oluşturdukları iddiaları
bulunmaktadır. Buna rağmen her ikisi de sigara üretici firmaların
tütün tedarikçisi konumunda bulunmaları nedeni ile ekonomik olarak
daha güçlü olan sigara firmaları, son sözü söyleyen ve kuralları koyan
taraf olmaktadır.
Rekabet eksikliğinin tek nedeni tütün ticareti yapan firma
sayısının azalması olarak görülmemelidir. Tütün alım satımı yapan
firmaların, tedarikçi konumda olmaları nedeni ile sigara cephesinde
yaşanan gelişmeler de sektörü yakından ilgilendirmektedir. Son
yıllarda yaşanan şirket satın almaları ile dünya sigara piyasasında
tekelleşmeye doğru büyük bir dönüşüm yaşanmaktadır.
2008 yılı itibari ile en büyük 4 sigara şirketi (Çin tütün
monopolü
hariç)
dünya
sigara
üretiminin
%45’ini
gerçekleştirmektedir. Çin monopolü ise tek başına %35’lik paya
sahiptir. Bu dört şirketin pazar payı son 10 yıl boyunca satın aldıkları
diğer sigara şirketleri ile sürekli büyümüştür 1 (Anonymous, 2007b;
2008).
Günümüzde Tekel’in eski ürün stokları nedeni ile gerçekleşen
dış satışlar bir kenara bırakıldığında, Türkiye’den ihraç edilen
tütünlerin yarıdan fazlası tek bir sigara firması tarafından satın
alınmaktadır. Bu şartlar altında lider firmanın üretici piyasaları
üzerinde baskın rol oynaması kaçınılmaz hale gelmektedir. Nitekim
firma Türkiye’den satın alarak ithal edeceği tütünler için, üreticiden
tütün alıp işleyen firmalara siparişlerini dağıtmakta ve bu siparişleri
üretim aşamasından itibaren sıkı bir şekilde kontrol etmektedir.
1

Bu ilk dört sigara firması 10 yıl içerisinde 17 ayrı sigara şirketini kendi
bünyelerinde toplamıştır. Tüm kıtalarda gerçekleşen birleşme ve devralmalar
giderek daha tekelci piyasaların oluşmasına neden olmaktadır.
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Özellikle tütünler üreticiden satın alındıktan sonra, tütünlerin
işlenmesi sürecinde firmaların işleme tesisleri sürekli denetim altında
tutulmakta, tütün işlemesine müdahale edilebilmektedir.
Firmanın, siparişlerini dağıttığı tedarikçi tütün tacirleri
açısından durumunu, asılı duran ve sallanan bir kılıca benzetmek
mümkündür. Çünkü firma Türkiye’den ihraç edilen tütünlerin büyük
bölümünü satın almanın verdiği rahatlıkla, yaprak tütün ticareti yapan
işletmelerin başta üreticilere ödediği tütün bedelleri olmak üzere,
işçilik ücretlerine, enerji giderlerine ve diğer pek çok harcamasına
varıncaya kadar yakından izlemektedir. Bir işletmedeki harcamaları
bir diğerindeki ile karşılaştırarak, işletmeleri kendi aralarında
maliyetleri azaltma yönünde rekabete sokmaktadır. Sonuçta satın
alacağı tütünlerin fiyatını kendisi adeta dikte etmektedir. Firmaların
temsilcileri ile yapılan görüşmelerden edinilen bilgiler ışığında
yapılacak bir değerlendirme ile bir sonraki yıl için sipariş alamama
veya sipariş miktarının azaltılması riskinin, tütün ticareti yapan
firmaları bu ana müşteri karşısında adeta “el pençe divan durmaya”
zorladığı söylenebilir. Çünkü firmalar ana müşterilerinden aldıkları
siparişin
kesilmesi
halinde
sektör
dışına
itilmekten
kurtulamamaktadır. Ticareti yapılan tütün miktarının azalması ile
artan birim maliyetler, kaçınılmaz olarak bu sonucu doğurmaktadır.
Geçmişte bunun örnekleri çeşitli işletmelerde yaşanmıştır. Bu nedenle
yaprak tütün ticareti yapan firmalar için “ana müşteri” her şeyin
önünde gelmektedir.
Ürün arzının sınırlı olduğu yıllarda firmalar arasında yaşanan
rekabet koşullarında herhangi bir firmanın fiyatları yukarıya çekmesi
ister istemez diğer firmaların da fiyat artışı yapmasına neden
olmaktadır. Ancak böylesi gelişmelerde diğer firmalar ana müşteriye
fiyatı yukarı çeken firmayı şikayet etmekte, fiyat artışına neden
olduğu gerekçesi ile rakip firma siparişlerinden pay almaya
çalışmaktadırlar.
İşte Türkiye’de üretici tütünlerinin pazarlanması sürecinde
ortaya çıkan “yetersiz fiyat” sorununun çözülmesi, piyasadaki bu
eksik rekabet koşulları nedeni ile oldukça güç görünmektedir. Tekel
sigara fabrikalarının özelleştirilmiş olması da gelecekte bu sorunun
daha da ağır yaşanmasına neden olabilecek niteliktedir.
Buraya kadar açıklanmaya çalışılan dünya ve Türkiye
tütüncülüğünde yaşanan gelişmelere ilişkin bütün bu bilgi ve veriler,
Türkiye tütün piyasasına ilişkin yürürlükteki mevzuat ve AB’deki
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gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye’de üretici
tütünlerinin pazarlanması için yeni bir yöntemden ziyade, bazı
önlemler ve yeniliklerle piyasa düzeninin rehabilite edilmesi gerektiği
düşünülmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de üretici tütünleri
pazarlama sisteminin iyileştirilebilmesi amacı ile alınabilecek
önlemler ve bunların olası sonuçlarının birlikte değerlendirilmesinde
yarar bulunmaktadır.
6.1. Açık Artırma İle Satış Sisteminin İyileştirilmesi
4733 sayılı yasada açık olarak yer almasına rağmen yasanın
yürürlüğe girdiği tarihten buyana geçen sürede açık artırmalı satış
merkezleri kurulmamıştır. Piyasa düzenlemelerini yapmaktan
sorumlu kuruluş olan TAPDK yazışmaları ve kararlarında, alıcıların
açık artırma ile tütün satın almakta isteksiz davranmaları, satış
merkezlerinin kurulamamasının temel nedeni olarak gösterilmektedir.
Resmi Gazetede yayımlanan Kataloğa Dayalı Açık Artırmalı Satış ile
ilgili Kurul Kararında da, “...tütün satış merkezlerinin kurulması için
gerekli şartların oluşmaması nedeniyle...” ifadesi ile durum tespiti
yapıldığı görülmektedir.
1969 yılında yürürlüğe giren 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli
Kanunu da açık artırmalı sistemi öngörmüş olmasına karşın yasanın
yürürlükte kaldığı 33 yıl içerisinde açık artırma ile alım satım
gerçekleşmemiştir. Bu yasanın yürürlükte olduğu dönemde bazı
üretici temsilcileri ve Tütün Eksperleri Derneği yöneticilerinin
yaptıkları açıklamalarda, sektöre ilişkin sorunları gündeme taşıyan
Tütün Platformu bildirilerinde açık artırmalı satış sisteminin hayata
geçirilmesi için yapılmış çok sayıda çağrıya rastlanmaktadır. Bütün
bunlara karşın üretici tütünlerinin pazarlanma mekanizmalarının
değiştirilmesinde istenilen adımların atılmaması, alıcıların bu
konudaki tutumlarına bağlanmaktadır. Bu kapsamda, alıcıların
isteksiz olduğu şeklinde ortaya konulan tespitin doğru bir
değerlendirme olduğu kabul edilmektedir. Ancak bu tespitten
hareketle açık artırmalı satış merkezlerinin kurulmamasının, kanunla
öngörülen sistemin işletilememesinde bir kısır döngüye neden olduğu
düşünülmektedir.
Şöyle ki; açık artırmalı satış merkezlerinin kurulmadığı
koşullarda üreticiler bu konuda bilgisiz kalmakta ve sözleşme
imzalamadan tütün üretemeyeceğini, üretim yapsa dahi ürettiği
tütünleri satmakta büyük sıkıntılar çekeceğini düşünmekte ve üretim
yapabilmek için tek seçeneğin sözleşme yapmaktan geçtiği kanaatini
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taşımaktadırlar. Ürün fazlalarının pazarlanmasında yıldan yıla
değişen koşullar üreticileri sözleşme dışında üretim yapmaktan
uzaklaştırmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak açık artırmalı
sistemde satılacak tütün bulunmamaktadır. Bulunsa dahi, alıcı
firmalar tüm ihtiyaçları kadar sözleşme imzalamış oldukları için bu
tütünleri satın almakta isteksiz davranmaktadırlar. Buradan hareketle
satış merkezlerinin kurulmaması ile sözleşmeli sistemin
uygulanmasının kolaylaştırıldığı söylenebilir.
Bu döngünün kırılabilmesi için Kırkağaç, Akhisar, Tavas,
Samsun gibi tütün üretiminin ağırlıklı ve alıcılar için önem taşıdığı
yörelerde açık artırma ile satış merkezlerinin kurulmasında yarar
görülmektedir. Bu merkezlerde pilot olarak başlatılacak
uygulamaların gelişmelere göre yaygınlaştırılması mümkün
olabilecektir. Kurulacak bu merkezlerin kendi gelirleri ile işletilen bir
yapıya kavuşturulması için başlangıçta ısrarcı olunmamalı, TAPDK
tarafından sağlanacak desteklerle ilk yıllar atlatılmaya çalışılmalıdır.
Sistemin üreticilerce benimsenmesi ve kamusal destek sağlanması
halinde başarı şansı söz konusu olabilecektir.
Bununla birlikte uygulamanın başarısı için tütün ticareti yapan
firmalara üreticiden satın aldıkları tütünlerin belirli bir kısmını
(örneğin %20-25 lik bir oranda) artırmalı satış merkezlerinden alma
zorunluluğu getirilmesi düşünülmelidir. Böylesine kotalı bir
yaklaşımla satış merkezlerinden tütün satın alınmasının, sözleşmeli
üretimde gerçekleşen fiyatların da yukarı yönde hareket etmesine
neden olabileceği düşünülmektedir.
Açık artırmalı sistemde en önemli sorun belirlenecek minimum
fiyattan alıcısı çıkmayan tütünleri satın alacak bir kurumsal yapıya
olan ihtiyaçtır. Destekleme alımlarının kaldırılması ve Tekel’in
piyasadan çekilmesi sonucu, açık artırmalı satış merkezlerinin
kurulması ve işletilmesi için gerekli koşullar geçmiş yıllara göre bir
basamak daha zorlaşmıştır, denilebilir. Bununla birlikte, Tekel sigara
fabrikaları özelleştirilmiş olmasına rağmen yaprak tütün biriminin
faaliyetlerinin henüz tamamen sonlandırılmamış olması, bu konuda
atılabilecek bazı adımlar için şans yaratmaktadır.
Özellikle kurulabilecek olası satış merkezlerinde ihtiyaç
duyulacak tütünlerin serilip geçici olarak depolanabileceği büyük
kapalı alanlar, Tekel’in taşra birimlerinin sahip olduğu bazı
depolardan yararlanılması ile mümkün görülmektedir. Tekel
taşınmazlarından bu amaçla kullanıma uygun olan bazı depoların
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TAPDK’ya devredilmesi ve bu depolarda satış merkezlerinin
kurulması doğru bir yaklaşım olacaktır.
Aslında 4733 sayılı Kanunda da bu öngörünün bulunduğu
söylenebilir. Çünkü Kanunun geçici birinci maddesi (E) fıkrasında;
“Kurumun, Genel Müdürlükten devralacağı taşınır, taşınmaz mallar
ile her türlü araç-gereç ve cihazların aidiyeti ile devre ilişkin işlemler,
Kurum ve Genel Müdürlük arasında yapılacak protokoller ile
belirlenir. Devre tabi mallar bedelsiz olup, devir ile ilgili işlemler her
türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.” ifadesine yer verilerek, Tekel’e
ait bazı gayri menkullerin Kuruma geçebileceğinin öngörüldüğü ve
bunun basitleştirildiği görülmektedir. Kanun gerekçeleri ile birlikte
değerlendirildiğinde, bu ifadenin yer almasının hedeflenen tütün satış
merkezlerinin kuruluşunun kolaylaştırılması amacını taşıdığı
düşünülmektedir. Ancak söz konusu Kanun hükmü, Kurumun İzmir
İrtibat Bürosuna hizmet binası temini dışında işletilmemiştir. Kurum
bu kapsamda Tekel’den devralacağı bazı taşınmazlar için ayıracağı
bir miktar kaynakla satış merkezlerini kurabilir ve pilot uygulamaları
başlatabilir. Kurum bu merkezlerin işletmesini başka gerçek veya
tüzel kişilere devredebilir ve devralan kişilerin işletme maliyetlerini
karşılayabilmesi için bir süre destek olabilir. Kurum’un sahip olduğu
finansal olanaklar ve mevcut yasal yetkileri ile bu işlemlerin
yürütülmesinin önünde bir engel bulunmadığı düşünülmektedir.
Bu merkezleri kurarken başlangıçta satış merkezlerinin
işletilmesine ticari bir yaklaşımda bulunulmaması, öncelikle üreticiler
için tütün fiyatının maksimize edilmesine yoğunlaşılması önem
taşımaktadır. Bu kapsamda yapılacak bir değerlendirme ile kurulacak
satış merkezlerinde ihtiyaç duyulacak kapalı alanların bir sorun teşkil
etmediği, elde mevcut Tekel
binalarının bu amaçların
gerçekleştirilmesi için kullanılabileceği, söylenebilir.
Bununla birlikte daha önce de belirtildiği üzere bir satış
merkezinin işletilmesinde en önemli soru, alıcısı çıkmayan tütünlerin
ne olacağıdır. Minimum fiyattan alıcı bulamayan tütünleri satın
alacak, bunları işleyecek ve uygun koşullarla yeniden pazarlayacak
bir tüzel kişiliğe ihtiyaç bulunmaktadır. Bu bir kooperatif, üretici
birliği, ziraat odası veya şirket olabilir. Normalde bu tür bir kurumsal
yapının üretici kooperatifi olması beklenir. Ancak tütün üreticilerince
kurulmuş kooperatiflerin güncel durumları incelendiğinde mevcut
hali ile kooperatiflerin bu işi başaramayacakları söylenebilir. Böylesi
bir yapının üretici kooperatifi yerine üretici, alıcı ve devlet ortaklığı
ile kurulmuş bir şirket tarafından gerçekleştirilmesinin daha kolay

204
olabileceği düşünülmektedir. Yönetsel yapısı üretici ve alıcının eşit
ortaklığına dayalı, devletin ise küçük bir hisse ile yönetimde
dengeleyici rol oynadığı ve temel amacı kar etmek olmayan,
ortaklarına temettü dağıtması engellenmiş bir şirket yapılanmasının
başarılı sonuçlar verebileceği düşünülmektedir.
Bu şirketin ihtiyaç duyacağı parasal kaynakların küçük bir
kısmı için tütün üreticilerinin ürün bedelinden yapılacak
kesintilerden, bir kısmının tütün ticareti yapan firmaların veya Tütün
İhracatçıları Birliğinin sağlayacağı katkılardan, büyük bölümünün ise
sigara sanayinden bu amaçla yaratılacak kaynaklardan karşılanması
uygun olacaktır. Beşinci bölümde geniş yer verilen ABD’de sigara
sanayinin tütün üreticilerine verdiği destekler ve bu amaçla Federal
düzeyde yapılan anlaşmalar anımsandığında, bunun pekala mümkün
olabileceği düşünülmektedir. Türkiye’de yılda yaklaşık 5,5 milyar
paket sigara satılmaktadır. Paket başına bir YKrş. luk kesinti 55
milyon YTL, iki YKrş. luk kesinti 110 milyon YTL lik bir finans
kaynağı demektir. Temin edilecek kaynağa üreticiler ve firmalardan
yapılacak sembolik kesintiler de eklendiğinde ve bunun birkaç yıl
uygulandığı düşünüldüğünde yeterli mali kaynaklara ulaşılmış
olacaktır. Üç yılda birikecek 300 milyon YTL yi aşan finans kaynağı
ile günümüz koşullarında altı milyon kg.dan fazla miktarda alıcısı
çıkmayan tütünün satın alınarak depolanmasını sağlayabilecek bir
kapasite ortaya çıkacaktır. Bu şekilde oluşturulacak bir fonun,
kurulması öngörülen şirket tarafından yönetilmesi sağlanabilir.
Bir diğer yaklaşım ise verilecek destekler ile güçlü bir üretici
örgütünün ortaya çıkarılmasıdır. Bu örgütlü yapının; dünya tütün
piyasalarını izleyebilen, gelişmelere göre politikalarına yön veren,
üyelerinden tütün satın alan ve bunları işleyerek yarı mamul ya da
mamul halde piyasaya arz edebilen bir nitelik taşıması başarının
anahtarı olacaktır. Bu tür bir yapılanma zor gibi görünse de tütün
üretim ve pazarlama sorunlarını ortadan kaldırmak için yukarıda
açıklanan şekilde yaratılacak bir kaynak ile veya tarımsal destek
bütçesinden bir defa ayrılacak finans kaynağı ile çözümlenmesi
mümkün görülmektedir. Yıllardır Tekel’in ihtiyacı olmadığı halde
ürettirilen ve satın alma maliyetlerinin altındaki fiyatlarla satmak
zorunda kaldığı tütünler için harcanan parasal tutarlarla
karşılaştırıldığında, bu amaçla sağlanacak finansmanın boyutunun
çok da büyük olmayacağı söylenebilir.
Bu yönde atılacak adımlarla tütün üreticileri tek bir
kooperatif/üretici birliği çatısı altında toplanabilir. Öngörülen bu
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örgüt için ABD flue cured tütün üreticileri kooperatifi iyi bir örnek
teşkil etmektedir. Bu kooperatif sahip olduğu mali imkanların
genişliğinin yanı sıra 2005 yılında satın aldığı sigara fabrikası
sayesinde pazarlama yeteneklerini geliştirmiş ve üyelerinden aldığı
tütünlerin bir kısmını nihai ürün haline getirdikten sonra piyasaya arz
eder hale gelmiştir. Bunun sonucu üyelerinin çıkarlarını koruması
daha da kolaylaşmıştır.
Şüphesiz ABD’de flue cured tütün üreten işletmeler ile
Türkiye’de tütün üreten işletmeler arasında büyük yapısal farklar
bulunmaktadır. Buna karşın Türkiye’de günlük siyasi çekişmelerden
arındırılmış ve doğru kişilerin liderliğinde yola çıkmış iyi bir örgüt
yapısı ile çok sayıda tarımsal üretici kooperatifinin başarıyı
yakaladığı görülmektedir. Yeterli başlangıç desteklerinin sağlanması
halinde, tütün üreticilerinin de hedeflenen başarıyı yakalamasının
önünde bir engel bulunmadığı söylenebilir.
Fakat bütün bunların ötesinde açık artırmalı sistemin
işletilebilmesi için mutlaka planlı (kotalı) üretime ihtiyaç duyulacağı
ifade edilmelidir. Yürürlükteki yasal düzenlemeler açısından tütün
üretimi tamamen serbest bırakılmış durumdadır. Dileyen her üretici
Türkiye’nin dilediği herhangi bir yöresinde istediği miktarda tütün
üretebilme hakkına sahiptir. Böylesi bir serbesti açık artırmalı
sistemin işleyişine uygun bulunmamaktadır. Dünyadaki örneklerinde
görüldüğü üzere açık artırmalı satış uygulamaları mutlaka
sınırlandırılmış tütün üretimi ile birlikte ele alınmaktadır. Bu nedenle
Türkiye’de açık artırmalı satış sisteminin iyileştirilebilmesi ve
işlevsellik kazanabilmesi için mutlaka öncelikle 4733 sayılı Kanunda
ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılarak konunun üretim planlaması
ile birlikte ele alınması gereklidir. Aksi takdirde açık artırmalı satış
sisteminin işletilmesi için harcanacak çabalardan istenilen sonuçların
elde edilmesi mümkün görülmemektedir.
6.2. Sözleşmeli Üretim Sisteminin İyileştirilmesi
Türkiye’de uygulanan sözleşmeli tütün üretim modeli, her ne
kadar üreticilerce tek firmaya bağımlılık açısından eleştirilse de,
avans ödemeleri ve alıcının önceden belli olması gibi nedenlerle, çok
sayıda üretici tarafından benimsendiğini söylemek yanlış
olmayacaktır. Avans ödemeleri üreticinin geçmişte alışık olmadığı
(1970’lerin ilk yarısında Tekel’in verdiği avanslar dışında) bir
uygulamadır. Firmalarca verilen avanslar, özellikle 2007 ve 2008
ürün yıllarında ürün bedeline göre oransal olarak büyük artış
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göstermiştir. Ayrıca firmaların aranılan nitelikte üretici bulmakta
yaşadıkları sıkıntılar, avans ödemelerinin zamanında da önemli
değişime neden olmuş ve 2008 ürününde tütünler henüz tarlaya
dikilmeden ilk avanslar üreticilere ulaşmıştır. Sonuç olarak, avans
ödemeleri ile tütün üreticilerinin kolay vazgeçmek istemeyecekleri bir
yapı ortaya çıkmıştır. Bu boyutu ile sözleşmeli sistemden memnun
çok sayıda tütün üreticisi olduğu, yapılan alan çalışmasından
anlaşılmıştır.
Bununla birlikte, sözleşmeli üretim ve pazarlama modelinde
üreticiler için sorun teşkil eden temel husus tek alıcıya bağımlı olmak
ve bu alıcı tarafından önerilen fiyatı alternatifsiz kabul etmek şeklinde
ifade edilmektedir. Pazarlama sorunu olarak üreticilerce ortaya
konulan bütün yaklaşımların ürün fiyatı ile ilişkili olduğu tespit
edilmiştir. Bu nedenle sözleşmeli sistemin iyileştirilmesi
amaçlandığında, atılması gereken adımların bu noktaya odaklanması
gerekmektedir. Buradan hareketle üretici şikayetlerini minimum
düzeye indirebilmek amacı ile sistemin işleyişinin bazı noktalarda
geliştirilmesi mümkün görülmektedir.
Bunlardan
birincisi
üreticilerin
tütün
fiyatlarının
hesaplanmasına ilişkin bilgi düzeylerinin artırılmasıdır. Üretici ile
alıcı arasında zaman zaman anlaşmazlıklara neden olan ekspertiz
sonuçlarının üreticilerce bilinmesinde yarar görülmektedir. Tütün
üretim ve alım-satım sözleşmesinde “alıcının tütün neviyat ve fiyatını
satıcıya yazılı olarak bildirimi” şeklinde bir ifade ile bunun
sağlanmaya çalışıldığı, ancak detaylı düzenleme yapılmamış olması
nedeni ile firmaların çoğunluğunun buna uymadıkları saptanmıştır.
Randımanların gizli bilgi olmaktan çıkarılarak her üreticiye tebliğ
edilmesi gereken bir bilgi haline getirilmesi, üretici ile alıcı arasında
ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların bir kısmının baştan
çözümlenmesine olanak sağlayacaktır. Bu sayede üreticiler tütünleri
için yapılan ekspertiz sonuçlarını değerlendirme ve köy içerisinde
rakip firmalarla sözleşme imzalamış diğer komşuları ile
karşılaştırabilme yeteneğine kavuşmuş olacaktır. Üreticilerde
randıman bilgisinin yerleşmesinin, üreticiyi güçlendirecek bir
uygulama olacağı değerlendirilmektedir.
Bunun yanı sıra fiyata itiraz mekanizmasının da üreticilerce
bilinen bir yöntem haline getirilmesi önem taşımaktadır. Fiyat ve
ekspertiz konusunda anlaşmazlığa düşüldüğünde izlenecek yöntemin
tüm üreticilerce bilinmesi ve bu yöntemin hızlı sonuç alınan bir
işleyişe sahip olması, üreticilerin firma temsilcisi tarafından önerilen
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fiyatı çaresiz kabul ettiklerine ilişkin şikayetlerin ortadan
kaldırılmasını sağlayabilecektir. Ancak burada dikkat edilmesi
gereken nokta itirazların kısa bir sürede sonuçlandırılması halinde çok
sayıda üreticinin gereksiz yere itiraz edebileceği olgusudur. Bunu
önlemek için tütün fiyatına itiraz eden üreticilere, yeniden ekspertiz
yapılması taleplerine karşılık bir ücret ödeme yükümlülüğü
getirilmesi ve bu ücretin ürün bedelinden düşülerek TAPDK ya da
uygun görülecek başka bir hesaba yatırılması düşünülebilir. İtiraz
sonucunda fiyatı değişen üreticilerden bu ücret alınmazken, itirazı
haksız bulunan ve fiyatında değişiklik olmayan üreticilerden
yapılacak küçük bir kesintinin (15-20 YTL gibi) gereksiz itirazlar
yapılmasını engelleyici bir etken olacağı düşünülmektedir.
Bu amaca yönelik olarak “Tütün Üretimi, Üretici Tütünlerinin
Pazarlanması, İç ve Dış Ticareti, Denetimi ve Tütün Eksperliği İle
İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 11inci maddesinde
düzenlenmiş anlaşmazlıkların çözüm yönteminde bir basitleştirmeye
ihtiyaç duyulmaktadır. Mevzuatta, anlaşmazlık halinde üç nüsha (biri
üretici, biri alıcı ve bir örneği de yerel Ziraat Odasına verilmektedir)
olarak düzenlenecek itiraz belgesinin alıcı firma tarafından üç gün
içerisinde Kuruma bildirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Kurum
daha sonra yapacağı bir program dahilinde anlaşmazlık konusu
tütünlerin
ekspertiz
işlemlerini
yapmak
üzere
uzman
görevlendirmektedir. Bu görevlendirmenin zamanı genellikle
tesellüm işlemlerinin sonunda olmaktadır. Bu durumda ambara tütünü
getirdikten sonra geri götürmek ve bir süre daha beklemek gibi,
üreticiler için önemli sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Bu nedenle öncelikle üreticilerin fiyata/ekspertize itirazındaki
prosedürün kolaylaştırılması yararlı olacaktır. Günümüzde
teknolojinin ulaştığı boyutlar düşünüldüğünde üreticilerin fiyata
itirazlarının telefonla dahi alınabileceği söylenebilir. Elinde sözleşme
örneği bulunan bir üreticinin, TAPDK’ya kişisel kimlik bilgileri (adı,
soyadı, baba adı, TC kimlik numarası vb), köyü, sözleşme imzaladığı
firma, sözleşme numarası gibi telefonda vereceği bazı bilgilerle
doğrudan anlaşmazlık konusunu bildirebileceği, alınan bilgilerin
Kurum kayıtları ile doğrulanması halinde itirazın geçerli kabul
edilebileceği düşünülmektedir 1 . Üreticinin TAPDK’da örneği
1
TAPDK tarafından bastırılarak alıcılara dağıtılan Tütün Üretim ve Alım-Satım
Sözleşmesinde müteselsil numara bulunmaktadır. Firmaların Kuruma yaptıkları
bildirimler sonucu, hangi firma ile hangi üretici arasında kaç numaralı sözleşmenin
imzalandığını elektronik ortamda izleme olanağı bulunmakta ve üç nüsha olarak
düzenlenen sözleşmenin bir örneği Kurumda muhafaza edilmektedir.
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bulunan sözleşmede kayıtlı telefonlarına Kurum personeli tarafından
yapılacak
bir
dönüş
çağrısı
ile
bildirimin
doğruluğu
denetlenebilecektir. Bu işlem özü itibari ile fiyat itirazından ziyade bir
anlaşmazlık konusunun haber verilmesi şeklinde algılandığında,
önerilen bu sistemin uygulanabilir olduğu görülecektir.
Anlaşmazlığın bildirim aşaması bu şekilde kolaylaştırıldıktan
sonra, hakem rolünü üstlenecek uzman eksper tarafından tütünlerin
muayenesinin de başvuruyu izleyen gün içerisinde yapılmasının
sağlanması yararlı olacaktır. Bunu sağlamak Kurumun sahip olduğu
olanaklarla kolaylıkla mümkün görülmektedir. Bir bölgede tütün
ambarlama faaliyetinin yaklaşık bir ay sürdüğü kabul edildiğinde,
başvurulardaki gelişmelere bağlı olarak bir kaç uzman eksperin alım
yapılan bölge illerinde hareketli bir şekilde görev yapma yeteneğine
kavuşturulması, sorunun aşılması için yeterli olacaktır. Merkezden
alacağı görevlerle bulunduğu ilin ilçeleri arasında seyahat edecek bu
uzmanlar anlaşmazlık konusu tütünlerin ekspertizini yaparak tarafları
uzlaştıracaktır. Böylelikle üreticinin talebi hızla yerine getirilmiş
olacaktır. Bu tür bir uygulamadan sağlanacak en önemli fayda
üreticilerce; “firma eksperleri keyfi davranıyorlar ve önerilen fiyatı
çaresiz kabul ediyoruz” şeklinde ifade edilen sıkıntılara son verilecek
olmasıdır. Şüphesiz böylesi bir yönteme başvurulması halinde
üreticilerin bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Suiistimallerin
önlenmesi için yeniden ekspertiz maliyetine üreticinin kısmen de olsa
katlanması da önemli görülmektedir. Bunun sağlanması için Kurum
uzmanının ekspertizi öncesi, üreticinin anlaşmazlık bildirimi ve
yeniden ekspertiz talebinin yazılı ve imzalı olarak alınması yararlı
olacaktır. Bu hazırlanacak bir matbu formla kolaylıkla
yapılabilecektir.
Alıcı ile üretici arasındaki anlaşmazlıkların çözümlenmesinde
Kurum uzmanları dışında, kamuda çalışan diğer eksperlerden veya
oluşacak yeminli serbest eksperlik bürolarından hizmet alınması yolu
ile ikincil ekspertizlerin gerçekleştirilebileceği ya da anlaşmazlığa
muhatap olan firma haricinde çalışan ve kurumda sicil kayıtları
tutulan
eksperlerden
yararlanılarak
hızla
anlaşmazlığın
sonuçlandırılabileceği düşünülmektedir. Şüphesiz böyle bir
uygulamada ekspertiz değerlendirmesinde bulunacak kişilerin yanlı
davranmaları halinde karşılaşacakları cezai önlemlerin de net olarak
belirlenmiş olmasına ihtiyaç duyulacaktır.
Bu konuda yapılması gereken bir diğer düzenleme de alıcı ile
satıcı arasındaki anlaşmazlıkların uzlaşmazlık haline gelmesi
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durumunda ortaya çıkacak hukuksal sürecin kısaltılmasına ilişkindir.
1177 sayılı Kanun bu alanda ayrıntılı hükümlere yer vermiş ve süreci
kısaltarak bir kaç ayda temyiz dahil adli süreci sonlandırmış olmasına
karşın, yeni yasa hiçbir öngörüde bulunmayarak süreci genel hukuk
kurallarına tabi kılmıştır. Türkiye’de mahkemelerdeki iş yığılmaları
ve davaların ortalama sonuçlanma süreleri düşünüldüğünde tütün
üreticisi için uzlaşmazlık diye bir kavramın söz konusu
edilemeyeceği, söylenebilir. Bu nedenle 4733 sayılı yasada yapılacak
değişikliklerde bu konunun da düşünülmesi ve değerlendirilmesinde
yarar görülmektedir.
Ayrıca AB tütün Ortak Piyasa Düzeni mevzuat ve uygulamaları
dikkate alınarak, itiraz sonucu Kurum tarafından yaptırılacak
ekspertiz işleminin, taraflar için bağlayıcı nitelik taşıyacağı bir
düzenlemeye gidilmesi mümkün görülmektedir. Bu kapsamda
Kanunda herhangi bir düzenleme yapılmadan Yönetmelikte yapılacak
bir değişiklikle sorunun aşılabileceği düşünülmektedir.
Sözleşmeli sistemdeki asıl önemli sorun ise daha önce de
belirtildiği üzere tek alıcıya bağımlı olunmasıdır. Tek alıcıya bağımlı
olmak sözleşmeli sistemin doğasına uygun görülmektedir. Çünkü
alıcı yaptığı sözleşmelerdeki miktarlara bakarak kendisini
planlamakta, tedarikçisi olduğu yabancı sigara şirketlerinden aldığı
siparişlere yetecek miktarda tütünün üretilmesi için sözleşme
imzalayarak ticari faaliyetlerini yürütmeye çalışmaktadır. Alıcı,
imzaladığı sözleşmelere dayanarak finansman planı yapmakta,
gerektiğinde özkaynakları dışında kredi kullanarak sözleşme
imzaladığı üreticilere avans ödemesi yapmaktadır. Bu nedenlerle,
sözleşmeli sistemde sözleşmenin tarafı olan alıcıya bağımlı olunması,
ilk bakışta normal karşılanmaktadır.
Bununla birlikte üreticinin bir yıllık emeği karşılığı ortaya
çıkardığı tütün için piyasada daha fazla fiyat öneren bir alıcının
bulunması halinde, üreticinin önerilen bu fiyattan tütün satabilme
isteği, önüne geçilemez bir istek olarak durmaktadır. Her ne kadar
piyasada eksik rekabet koşulları nedeni ile firmalar birbirleri ile fiyat
rekabetinden kaçınsalar da, ürün arzının hava şartları veya başkaca
nedenlerle beklenilenin altında kaldığı yıllarda, firmaların yerel
temsilcilerinin, piyasa kurallarına uygun olmayan şekilde, kendi
çevrelerinde bulunan ve rakip firmalarla sözleşme imzalamış
üreticilere ait tütünlerin bir kısmını veya tamamını nakit ödeme
yaparak satın aldıkları görülmektedir. Firmalar, hernekadar
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birbirlerinin üreticilerine yönelmeme ilkesi 1 ile hareket ediyor
görünse de arzın sınırlı olduğu yıllarda bu yaklaşım
işlevsizleşebilmektedir. Sektördeki uzmanlar bu şekilde satın alınan
tütünlerin başka üreticilerce üretilmiş gibi gösterilerek kayıt altına
alındığını ifade etmektedir.
Sözleşmeli sistemdeki benzer sıkıntıların ortadan kaldırılması
ve üretici gelirlerinin en yüksek düzeye çıkarılması amacı ile AB,
1998 yılında Tütün Ortak Piyasa Düzeninde getirdiği bir yenilik ile
üretim sözleşmelerinin açık artırmaya çıkarılmasına imkan tanımıştır.
Buna göre üye devletler uygulama konusunda serbest bırakılmış ve
bir sözleşmeye %10’dan daha fazla fiyat veren bir başka alıcının
bulunması halinde, yüksek fiyat öneren alıcıya tütünleri satın alma
hakkı verilmiştir. İtalya’nın bu sistemi uygulamaya çalıştığı ancak
başarılı olamadığı ve Topluluk üyesi diğer ülkelerde de
uygulanamadığı bilinmektedir. Firmaların taleplerine endeksli olarak
düzenlenecek, üretim sözleşmelerinin açık artırmaya çıkarılmasına
ilişkin bir sistemin Türkiye’de de başarılı olma şansının bulunmadığı
söylenebilir. Üreticilerle sözleşme imzalayarak tütün satın alan az
sayıda firma bulunması ve bu firmaları kontrol altında tutan yabancı
alıcı konumunda yalnızca iki büyük firmanın var olması, sistemin
Türkiye’de işletilme şansının düşük olduğunu göstermektedir.
Buna karşın bir üreticinin tütününe daha yüksek fiyat ödemek
isteyen bir alıcı varsa, bunun mevzuatla engellenmemesi gerektiği
düşünülmektedir. Üretici ile alıcı arasında imzalanan sözleşme
taraflar için bağlayıcı nitelik taşımakta ve üstlendiği edimleri yerine
getirmeyen taraf için cezai şartları içermektedir. Borçlar Hukuku
kapsamına giren bir akit niteliğindeki üretim sözleşmesinin
içeriğinde, üretici lehine bazı değişiklikler yapılması mümkün
görülmektedir. Şöyle ki; “firmadan aldığı ilaç vb girdilerin bedelini
ve avans ödemelerini yasal faizi ile birlikte firmaya geri ödeyen
üreticilerin sözleşmelerinin serbest hale gelmesi”ni kabul eden bir
düzenlemenin, üreticiler lehine önemli gelişmeler yaratabileceği
düşünülmektedir. Özellikle arzın yetersiz olduğu yıllarda böylesi bir
durum üretici tütün fiyatlarını yukarı yönlü iten bir etken
olabilecektir.
1

Firmalar, rakip firmalarla sözleşme imzalamış üreticilere doğrudan yönelmekten
kaçınmaktadırlar. Böylesi bir durumun, piyasada hareketlenme sağlayarak fiyatların
artmasına neden olacağı ve sonuçta alıcı sigara şirketince verilen siparişlerin
kesilmesi veya azalması gibi hiçbir firmanın istemediği etkiler doğuracağı endişesi
bulunmaktadır.
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Üretim sözleşmeleri için getirilecek bu tür bir esneklik
üreticinin elini güçlendiren bir uygulama olacaktır. Tütün arzının
talebi karşılamakta yetersiz kaldığı yıllarda, üreticinin, diğer alıcılarla
pazarlık yaparak sözleşmesini serbest hale getirme isteğini kendi
firmasına iletmesi, ürün fiyatlarını yukarı yönlü zorlayacak
gelişmelerin yaşanmasını sağlayabilecektir.
Diğer yandan, sözleşmeli sistemde tek alıcıya bağımlı olmayı
önemli bir sorun olarak ortaya koyan üreticilerin aynı ürün için farklı
firmalarla sözleşme imzalayarak bu bağımlılıktan kurtulmaya çalıştığı
tespit edilmiştir. Çok sayıda üreticinin kendi adına olmasa da eşi,
oğlu, kardeşi gibi bir yakını adına ikinci bir sözleşme imzalama
arayışı içerisinde olduğu görülmektedir. Özellikle 2005 ürün yılında
ürün fazlasının satışında yaşanan sorunlar karşısında mükerrer
sözleşmelerin arttığı sektördeki yetkililerce ifade edilmektedir.
Üreticiler kendileri için bu şekilde alan açmaya çalışırken
firmaların mükerrer sözleşmelerden dolayı önemli zararlara
uğradıkları, çeşitli firmaların yetkililerince dile getirilmektedir.
Firmaların sözleşmelerde yazılı tütün miktarlarını baz alarak avans
ödemelerinde bulunmasına karşılık, bazen bir firmadan aldığı
avansları görmezden gelip tütününün tamamını başka bir firmaya
satan üreticilerin bulunması, işleyişte firmalar açısından ciddi
sıkıntılara neden olmaktadır.
Ayrıca üreticilerin daha çok avans alabilmek ve hava şartlarına
bağlı olarak fazla ürün ortaya çıkması halinde kendilerine garanti
sağlamak amacı ile sözleşmelere daha fazla miktar yazdırma eğilimi
içerisinde oldukları firmalarca saptanmıştır. Bu nedenle firmalar
kendi talep projeksiyonlarında öngörülenden biraz daha fazla
miktarda tütün için sözleşme imzalayarak ihtiyaç duydukları tütünü
piyasadan temin etmeye çalışmaktadırlar.
Ancak bu durum büyük bir riskin ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. 2005 ürün yılında yaşanan gelişmeleri bu kapsamda
değerlendirmek mümkündür. Hava şartlarındaki gelişmelerle tütün
üretiminin beklenenin üzerinde gerçekleşmesi firmaların finansman
planlarını bozmuş ve bunun sonucu çare tütün fiyatlarının aşağı
çekilmesinde bulunmuştur, denilebilir.
Mükerrer sözleşmenin önlenmesi için 2008 ürün yılında Ziraat
Odaları ile Tütün İhracatçıları Birliği arasında görüşmeler
gerçekleştirilmiş ve bir ekicinin birden fazla sözleşme imzalaması
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kısmen de olsa önlenmiştir. Bazı Ziraat Odalarının tütün ticareti
yapan firmalara yazdıkları yazılarda, üreticilerin birden fazla
sözleşme imzalamasının engellenmesi için her üreticinin mevzuat
gereği almak zorunda olduğu çiftçi belgesini Odadan alması önerilmiş
ve üreticilerle imzalanan sözleşmelerde Odadan alınmış çiftçi
belgesinin aranması halinde, üreticinin mükerrer sözleşme
yapmasının önüne geçileceği iddiasında bulunulmuştur. Nitekim bu
yazılar sonrası Oda yöneticileri ile İhracatçılar Birliği temsilcileri
arasında yapılan görüşmeler sonrası 2008 ürün yılında firmalar tüm
çiftçi belgelerinin Ziraat Odalarından alınmasına karar vererek bu
yönde hareket etmişlerdir.
Burada yaşanan gelişmeyi ilginç kılan, güçlü alıcılar karşısında
kendisine farklı şekillerde çıkış yolları arayan, ürününü daha yüksek
fiyat teklif eden alıcıya satma isteği ile tütünlerini ayırarak gelirini
maksimize etme amacı içerisinde bulunan üreticilerin çabasının, bir
üretici örgütü tarafından kendi amaçlarına ulaşmak için engellenmiş
olmasıdır 1 . Çiftçi haklarını korumak amacı ile kurulmuş bir örgütsel
yapıdan yansıyan bu gelişmeler tütün üreticilerinin içinde bulunduğu
koşullara ışık tutmaktadır.
Sözleşmelerle ilgili olarak atılabilecek bir diğer adım da üretim
sözleşmesinde boş bırakılarak her firmanın kendi inisiyatifi ile
doldurmasına imkan tanınan nevi tanımlarının standart hale
getirilmesidir. Uygulamada her firma kendi nevi tanımlarını
oluşturmakta ve sözleşmenin bu amaçla boş bırakılan kısmını
doldurmak sureti ile alımlar sırasında uygulayacağı ekspertize işaret
etmektedir. Firmalar her menşe tütün için uygulayacakları nevi
tanımlarını TAPDK’ya bildirmekte, buradan aldıkları izin sonrasında
onaylanan nevi tanımlarını sözleşmede kullanmaktadırlar. Bu nevi
tanımları üretici tütünlerinin satın alınması için yapılacak ekspertize
esas teşkil etmektedir.
Üreticinin nevi tanımları ile ilgilendiğini söylemek oldukça
güçtür. Bilinçli üreticiler ise bu tanımların kağıt üzerinde kaldığını,
piyasada tütün fiyatlarını belirleyen temel etkenin o ürün yılına ait
rekolte miktarı olduğunu ifade etmektedir. Rekoltenin az olduğu
yıllarda düşük vasıflı tütünlerin dahi çok yüksek fiyatlardan
1

Ödememek üzere birden fazla firmadan avans alan, kötü niyetli olarak hareket
eden üreticiler bu değerlendirmenin dışında tutulmaktadır. Burada yapılan
değerlendirmeler ürettiği tütünü en yüksek fiyata satma çabası içerisinde olan
üreticilere ilişkindir.
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satıldığını, bu nedenle sözleşmede yazılı nevi tanımlarının üretici
açısından bir anlamı bulunmadığını belirtmektedirler.
Tütün arzının fiyatta belirleyici olduğu daha önce açıklanmıştı.
Rekoltenin fazla olduğu yıllarda söz konusu nevi tanımları üreticiyi
düşük fiyatlarla baş başa bırakabilecek bir nitelik taşımaktadır. Bu
tanımların standarttan uzak olması ve her firmanın kendisine göre
nevileri daraltması veya genişletmesi, firmanın tütün arzına göre
kendisini yasal olarak konumlandırması şeklinde değerlendirilebilir.
Arz miktarının yetersiz olduğu koşullarda üretici lehine nevi fiyatları
yükseltilmektedir. Arzın fazla olduğu yıllarda ise sözleşmede yazılı
nevi fiyatları düşürülemeyeceği için, böylesi yıllarda buradaki
tanımlar devreye girmekte ve üretici tütünlerinin ekspertizi daha katı
bir yaklaşımla ele alınmaktadır, denilebilir.
Burada önerilen husus, üretici tütünleri için uygulanacak nevi
tanımlarının bir otorite tarafından (hali hazırda TAPDK) standarda
bağlanması ve her menşe için ayrı olarak belirlenecek bu tanımların
sözleşmede firmalara ayrılan bir alan olmaktan çıkarılarak,
sözleşmenin diğer genel koşulları gibi ele alınmasıdır. Kurum
tarafından nevi tanımlarının standart hale getirilmesinin özellikle zor
yıllarda üreticiyi kısmen de olsa koruyabilecek bir adım olacağı,
söylenebilir.
Sözleşmeli üretim sisteminde üstün taraf olan alıcı karşısında
üreticinin güçlenmesini sağlayacak en önemli husus tütün
üreticilerinin örgütlenmesi olarak görülmektedir. Üretimin yaygın
olduğu ilçelerde tütün üretici birliklerinin kurulması ve bu birliklerin
üretici adına alıcılarla sözleşme imzalar hale gelmesinin, tütün
üreticilerinin pazarlık gücünü artıracağı düşünülmektedir. Kurulacak
birliklere üreticilerin üye olmalarının zorunlu tutulması ve firmaların
sözleşme imzalarken bu birlikleri muhatap kabul etmekten
kaçınmalarını engelleyecek mevzuat düzenlemelerinin yapılması
önem taşımaktadır. Birliklerin ekonomik yönden güçlü hale
getirilmesi ile hem sözleşmeli üretim hem de açık artırmalı satışlarda
piyasa işleyiş mekanizmalarında üreticiler lehine önemli gelişmeler
yaşanması mümkün görülmektedir. Ekonomik yönden güçlü bir
üretici örgütü, üretici tütünlerinin pazarlanması açısından olduğu
kadar, sahip olabileceği bir sigara işletmesi ile de piyasada çok yönlü
dengeleyici roller üstlenebilecektir. Bu yaklaşımın, Tekel sigara
fabrikalarının özelleştirildiği günümüz koşullarında üzerinde önemle
durulması gereken bir bu husus olduğu düşünülmektedir.
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Buraya kadar açıklanan tüm bu nedenlerle sözleşmeli sistemin
bir bütün olarak ele alınması ve her iki tarafın çıkarlarını da
koruyacak şekilde iyileştirilmesinin bir zorunluluk halini aldığı,
söylenebilir.
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7. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME
21. Yüzyıl başlarında dünya tütün sektöründe büyük bir değişim
yaşanmaktadır. Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkeler tütün
ürünleri tüketiminden hızla uzaklaştığı gibi, artan baskılarla tütün
üretimine verdikleri destekleri geri çekmek veya azaltmak için çaba
göstermektedirler. Bu değişime bağlı olarak gelişmiş ülkelerde tütün
üretiminde ciddi azalmalar yaşanmaktadır. Bu ülkelerde tüketim ve
üretim azalırken az gelişmiş pek çok ülkede tüketim artmaya devam
etmektedir.
Türkiye açısından bakıldığında 1990’larda hızla artan tüketimin
2000’lerin başlarında durağan hale geldiği görülmektedir. 2008
yılında, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve
Kontrolü Hakkında Kanunda yapılan değişiklik ve yürütülen
çabalarla sigara tüketiminin giderek bir azalma trendi içerisine
girmesi beklenmektedir. Bununla birlikte Türkiye’nin dünyanın
önemli tütün üretici ülkelerinden birisi olması, uzun yıllar boyunca
üretim boyutunun tüketime göre daha önde olmasına ve üretime
ilişkin politikaların kamuoyunda daha fazla tartışılmasına neden
olmuştur.
1990’lı yıllarda popülist siyasal yaklaşımlarla alınan kararlar
kamu kaynaklarının kullanımı konusunda tartışmalara neden olsa da
kalıcı karar ve uygulamaların 1999’da IMF ile imzalanan stand-by
anlaşması sonucu gündeme geldiği görülmektedir. Bu kapsamda
gerçekleştirilen yasa değişikliği ile Türkiye’de tütün üretimi ve
pazarlamasında Cumhuriyetin kurulmasından hemen sonra
gerçekleştirilen Reji şirketinin tasfiyesinden bu yana en büyük köklü
dönüşümün yaşandığı söylenebilir. Aradaki fark birbirine tam zıt
şekilde, birinde millileştirme diğerinde “yabancılaştırma” şeklinde
tanımlanabilir.
Yeni yasal düzenleme ile yaygınlık kazanan sözleşmeli tütün
üretimi ile ilgili benzer gelişmelerin dünyanın önde gelen tütün
ihracatçısı ülkelerinde, aynı yıllarda yaşandığı görülmektedir.
ABD’de 1999, Türkiye ve Malavi’de 2002, Zimbabve’de ise 2003
yılında tütünde sözleşmeli üretim uygulaması başlamıştır. Dünya
yaprak tütün ticaretinde önemli pay sahibi bu ülkelerden Türkiye
dışındaki diğer üç ülkenin ortak özelliği üretici tütünleri
pazarlamasının açık artırma merkezlerinde yapılmasıdır.
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Türkiye’de açık artırmalı tütün satış merkezleri bugüne kadar
hiç kurulmamış olmakla birlikte geçmişte uygulanan köy tespit
sistemi sonrası geçekleşen alım-satımları bir müzayedeye benzetmek
mümkündür. Çünkü alıcılar ihtiyaç duydukları tütünleri piyasadan
temin edebilmek için birbiri ile fiyat rekabetine girmektedir. Üretici
ise tütünlerine gelen fiyat tekliflerini değerlendirerek, kendisi için en
uygun bulduğu alıcıya satışı gerçekleştirmektedir. Hatta bazı
durumlarda bunlardan bir veya birkaçına fiyat teklifini yükseltmesi
talebinde bulunabilmektedir. Bu yönü ile ele alındığında Türkiye’deki
eski sistem “aksak açık artırma koşulları” olarak tanımlanabilir. Yani
Türkiye’de de bir artırma yaşanmakta idi. Ancak bu artırma piyasa
henüz açılmadan, en uygun fiyatla en iyi tütünlere sahip olabilme
yarışı şeklinde gerçekleşmiştir, denilebilir.
1990’ların sonunda bu ülkelerden Türkiye dünya şark tipi tütün
ihracatında birinci, Malavi burley ihracatında birinci, Zimbabve flue
cured tütün ihracatında Brezilya’dan sonra ikinci, ABD ise burley ve
flue cured tütün ihracatında Malavi ve Zimbabve’yi izlemekteydi.
Türkiye’de dahil bu dört ülkede sözleşmeli üretimin gündeme geldiği
yıllarda dünya yaprak tütün ihracatında Brezilya, Yunanistan ve
İtalya diğer önemli ülkeler konumunda bulunmaktadır. Brezilya ve
AB’ye üye ülkelerde zaten sözleşmeli üretim modeli uygulanmakta
idi.
Dünya yaprak tütün piyasasında belirleyici konumda bulunan
bu dört ülkede aynı yıllarda sözleşmeli tütün üretiminin gündeme
gelmesi ve uygulanmaya başlamasının tesadüf olamayacağı açıktır.
Üstelik bu durum, ülkelerin kendi içsel politika değişikliklerinin bir
sonucu olarak da gündeme gelmemiştir. Dünya sigara piyasasında
lider konumda bulunan firmanın 1999 yılında ABD’de yaptığı
açıklama sonrası yaşanan gelişmeler olarak ele almak doğru bir
yaklaşım olacaktır. Anılan firmanın ABD’de açık artırma dışında
doğrudan sözleşme ile tütün satın alacağını açıklaması ve izleyen
yıllarda yaşanan gelişmeler, ülkelerin iç politika uygulamalarının çok
uluslu şirketlerce nasıl yönlendirildiğinin ispatı niteliğindedir. Üstelik
söz konusu yönlendirmenin ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile ilgisinin
olmadığı da görülmektedir. Bir yanda dünyanın en gelişmiş
ekonomisine sahip ABD, diğer yanda en fakir ülkeler arasında
sayılabilecek iki Afrika ülkesi ve orta gelire sahip Türkiye
bulunmaktadır. Bu koşullar günümüzde küreselleşme kavramı ile ulus
üstü şirketlerin ulaştığı gücü de göstermesi açısından hayli önem
taşımaktadır.
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Çünkü yapılan şey basit bir politika değişikliği olarak
görülmemektedir. Dört ülkenin de nerede ise bir yüzyıla yakın süredir
yürüttükleri uygulamalarından vazgeçmeleri söz konusudur. Bu
ülkelerin tümünde değişiklikler için yeni kanunlar yayınlanmış, eski
uygulamalara son verilmiş veya etkisi azaltılmıştır. Gerçekleşen
değişikliklere, “piyasanın talebi bu yönde olduğu için bunlar normal
bir değişimdir” gözü ile de bakılmaması gerektiği düşünülmektedir.
Ancak tüm tarafların yeni getirilen sistemden memnun olması halinde
bu değişimin iyi yönde atılmış bir adım olduğu kabul edilebilir. Fakat
diğer ülkeler bir yana en azından Türkiye uygulamasında üreticilerin
büyük çoğunluğunun sistemden memnun olmadığı açık olarak
görülmektedir. Üstelik sözleşmeli üretim uygulaması sonunda
piyasanın varacağı nokta henüz belirsizdir. Türkiye’de yeni dönemde
sözleşmeli üretim ile birlikte her ne kadar açık artırmalı satış yasada
yer almış olsa da, bu koşullar oluşmadığı için piyasada gerçekleşen
fiyatları karşılaştırma imkanımız yoktur. Ancak açık artırma
koşullarının aynı anda devam ettiği ülkelerden Malavi’de 2007 ve
2008 yıllarında sözleşme fiyatlarının, açık artırma satışlarının altında
kaldığı görülmektedir. Bu kapsamda, bu ülkelerin geleneksel tütün
pazarlama yöntemlerini tümüyle terk etmemiş olmaları kendileri için
bir şans olarak değerlendirilebilir.
ABD’de yeni yasal düzenlemeler yapılırken konu uzun yıllar
(en azından 1999-2004 arası) kamuoyunda tartışılmış, tüm tarafların
temsilcilerine, parlamento üyelerine görüşlerini açıklamaları ve
toplumla paylaşmaları için yeteri kadar süre verilmiştir.
Akademisyenler ve araştırmacılar ABD tütüncülüğünün reformu için
alternatif öneriler ortaya koymuşlar, 10-15 yıl sonra sektörün içinde
bulunacağı koşullara ilişkin arz, talep, fiyat projeksiyonları
geliştirmişlerdir.
Nitekim ABD’de 2004 yılındaki yasa değişikliği ile 2014 yılı
sonuna kadar 10 yıl boyunca tütün üreticilerine kamu desteğinin
devam etmesi öngörülmüştür. Bu tarihten itibaren destekler sona
erecek olmakla birlikte yapılan değerlendirme ve projeksiyonlarda bu
tarihe gelindiğinde ABD tütünlerine olan talebin ve fiyatın artacağı
öngörülmüştür.
Benzer şekilde AB, 2004 yılında gerçekleştirdiği reformla, 2013
yılına kadar üreticilere destek olmaya devam edeceği bir planı kabul
etmiş ve bunu uygulamaya koymuştur. Bu reforma göre 2010 yılında
yardımların tütün üretimi ile ilişiği kesilmesine karşın, tek çiftlik
ödemesi
ve
kırsal
kalkınma
fasıllarından
sürdürülmesi
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kararlaştırılmıştır. AB’de reform uygulamaya konulmadan önce,
“Düzenleyici Etki Analizi” yöntemi ile sektörün tüm tarafları ve
Topluluk açısından olası etkileri incelenmiştir. Komisyonca önerilen
ve farklı alternatifler içeren üç ayrı reform uygulama planından biri
Konsey tarafından seçilerek kabul edilmiştir.
Burada önemli olan husus gerek AB gerekse ABD’de tütün
sektörü reformlarının çok yönlü değerlendirmeler yapılarak
gerçekleştirilmiş olmasıdır. Türkiye’de ise ABD’dekine benzer
şekilde 1940 yılından bu yana devam eden destekleme alımlarını
kaldıran bir yasal düzenleme “15 günde 15 yasa” tartışmaları
içerisinde ele alınmış, atılacak adımların üreticiler, sektörde
çalışanlar, ihracatçı tacirler açısından ortaya çıkaracağı sonuçlar
incelenmemiş, sigara sanayine ve ulusal ekonomiye olası etkileri
değerlendirilmemiştir.
Kapalı
kapılar
ardında
yapılan
değerlendirmeler varsa da kamuoyuyla paylaşılmamıştır.
Gelecekte yapılacak değerlendirmelerde, yeni yasa ile girilen
dönemin, dünyada “tütüncü ülke” olarak bilinen Türkiye’nin imajının
değişmeye başladığı yıllar olarak anılacağı düşünülmektedir.
Türkiye’nin taşıdığı tütüncü kimliğinin uzun dönemde giderek daha
fazla zayıflayacağı ve dünyanın önde gelen üretici ülkeleri arasındaki
sıralamada daha alt sıralarda bir yer edineceği tahmin edilmektedir.
Bunun temel nedenleri arasında tütünün geçmişteki kadar gelir
getirmemesi, tütün tarımının zorlukları nedeni ile genç nüfusun
üretimden uzak durması, kaliteli tütün yetiştiren alanlardan bir
kısmının Ege Bölgesinde zeytin ve bağ, Karadeniz Bölgesinde ise
fındık gibi çok yıllık bitkilere ayrılmış olması şeklinde çeşitli
etkenleri saymak mümkündür. Fakat her şeyden önemlisi ürün
fiyatının üreticiler için çekici olmaması birincil ve belirleyici etken
olarak kabul edilmektedir.
Tütün ihraç fiyatları son yıllarda döviz bazında hayli yükselmiş
olsa da üretici eline geçen reel fiyatlar için aynı şeyi söylemek
mümkün görülmemektedir. Bölüm 3.3’de detaylı olarak açıklandığı
üzere Tekel hariç tutulduğunda Türkiye’den ihraç edilen tütünlerin
fiyatları son beş yılda döviz bazında %68 oranında artmıştır (Bkz.
çizelge 3.2). Bu artışın temel nedeni, YTL/dolar paritesinde yaşanan
gelişmeler ile enflasyon ve girdi fiyatlarındaki aşırı artışlardan
etkilenen üretim maliyetlerinin ters ilişkisi olduğu söylenebilir. Her
yıl üretim maliyetinin artması karşısında üretimin devamı için
üreticiye daha fazla para ödenirken döviz kurunun YTL lehine
seyretmesi tütünlerin değerini döviz karşısında daha değerli hale
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getirmiş ve bunun sonucunda dolar cinsinden ihraç fiyatları ciddi
şekilde yükselmiştir. Buna karşın, üreticiye ödenen reel fiyatlarda,
çizelge 3.10’dan hatırlanacağı üzere, son 11 yıl içerisinde yarı yarıya
azalma yaşanmıştır. Reel fiyat düzeyindeki bu gelişme üreticilerin
tütünden uzaklaşmalarının nedenini çok açık olarak ortaya
koymaktadır.
Bu koşullar altında üreticilerin tütünden uzaklaşmaları
yadırganmamalıdır. Firmalar üretici bulmakta zorlanmaktadırlar.
Özellikle 2005 ürün yılında yaşanan fiyat düşüşü ve ürünün
tamamının pazarlanamaması bu uzaklaşmada önemli bir etken
olmuştur. Bununla birlikte 2007 yılında yaşanan kuraklığın özellikle
Ege Bölgesinde çok sayıda üreticinin tedirgin olmasına ve susuz
koşullarda üretime uygun olduğu için yeniden tütün tarımına
yönelmesine neden olduğu, çeşitli firma temsilcileri ve üreticilerle
yapılan görüşmelerden anlaşılmıştır. Bu nedenle 2008 ürün yılında
firmaların bir önceki yıla göre daha kolay üretici buldukları
saptanmıştır.
Gelecekte Türkiye’de tütün tarımının azalacağına ilişkin
beklentiyi destekleyen en önemli olgu şark tipi tütün üretiminin emek
yoğun
yönteme
dayalı
olarak
gerçekleştirilmesinden
kaynaklanmaktadır. Teknolojik gelişmelerle sağlanan yeniliklerin
tütün üretim koşullarını iyileştirme ve maliyetleri azaltma etkileri çok
sınırlı düzeyde kalmaktadır. Buna karşılık artan ulusal gelirle birlikte
emek fiyatları, geri kalmış diğer ülkelere göre göreceli olarak daha
pahalı hale gelmekte ve yoğun emek kullanımına dayalı üretim
dallarının, işgücünün dolar bazında çok daha ucuz olduğu ülkelere
doğru kaydığı görülmektedir. Dünya tütün sektöründe de benzer
gelişmelerin yaşandığı söylenebilir. Özellikle Türkiye’nin ihraç
edilen en önemli tütün çeşidi olan İzmir tütünlerinin üretimi için Çin,
Tayland, Kırgızistan, Hindistan gibi ülkelerde üretimi geliştirme
çabaları halen devam etmektedir. İzmir tütünlerinin ihraç fiyatı 12
USD a ulaşmış olmasına karşın talebin devam etmesi, sayılan bu
ülkelerde istenilen kaliteye ulaşılamamasından kaynaklanmaktadır.
Arzu edilen kalite niteliklerine yaklaşılması halinde talebin hızla
kaymasının önünde bir engel bulunmamaktadır. Çok uluslu şirketlerin
bu ülkelerdeki faaliyetlerini, Türkiye’de kişi başı gelirin artması ile
emek maliyetlerinin daha da artacağı ve tütün tedarik zincirinde
karşılaşabilecekleri güçlüklere karşı önceden bazı tedbirlerin
geliştirilmesi ve alternatif üretim merkezlerinin yaratılması ve
böylece ücretin düşük olduğu bu ülkeleri Türkiye ile rekabete sokarak
fiyatları düşürme arzusu şeklinde yorumlamak mümkündür.
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Tütün üretiminde yaşanan daralma başta sektörde çalışanlar ve
ihracat gelirleri olmak üzere, ülke ekonomisine bir dizi olumsuz
etkide bulunacaktır. Firmaların son yıllarda büyük kaynaklarla
finanse ederek yaptırdıkları tütün işleme tesislerinin, atıl kapasite
olarak kalabileceği düşünülmektedir. Tütün ticareti yapan firmalar
yabancı alıcılara bağımlı olmaları nedeni ile alıcıdan gelen talepler
karşısında tesislerini sürekli olarak yenilemek zorunda kalmaktadır.
Alıcının siparişlerini azaltması veya kesmesi durumunda tesislerde
kurulu makinelerin başka amaçlarla kullanımı güç görülmektedir. Bu
konuda son örnek 2008 ürün yılında alıcı firmanın büyük yapraklı
(burley ve flue cured) tütün üretiminde siparişlerini kesmesi sonucu
bir işletmenin yaptığı milyonlarca dolar değerindeki kurutma fırınları
ve damar çekme tesisi yatırımlarının atıl hale gelmesinde yaşanmıştır.
Firma, siparişin kesilmesi ile 1990’lı yılların başından beri sözleşmeli
olarak devam ettirdiği büyük yapraklı tütün üretimini sonlandırmak
zorunda kalmıştır. Şark tipi tütünler için koşullar birebir aynı olmasa
da, alıcı siparişlerinde yaşanacak olumsuz gelişmelerde, tütün işleme
tesislerinin başka amaçlarla kullanımı için en azından dönüştürme
yatırımlarına ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir. Yabancı alıcıya
bağımlılığı net olarak ortaya koyan çarpıcı bir örnek olması nedeni ile
bu konuya değinilmesinde yarar görülmüştür.
Altıncı bölümde detaylı olarak açıklandığı üzere dünya tütün
mamulleri piyasasında söz sahibi bir kaç şirket, yaprak tütün
piyasalarında da belirleyici rol oynamaktadır. Tekel stoklarından
yapılan eski ürün ihracatları ayrı tutulduğunda, tek bir sigara şirketi
tarafından Türkiye’den yapılan ithalatın, Türkiye tütün dış satışlarının
yarıdan fazlasını oluşturduğu görülmektedir. İkinci ve üçüncü
sıradaki şirketlerin yaptığı ithalatlar da değerlendirmeye alındığında
bu oran %90’lar düzeyine ulaşmaktadır. Bu şirketler, kendi
tedarikçileri konumundaki yaprak tütün ticareti yapan firmaların
kararları üzerinde etkin rol oynamakta, bunları kendi çıkarları
doğrultusunda yönlendirmektedirler. Bu nedenle iç piyasada tütün
üreticilerini korumak daha güç hale gelmektedir.
Geçmişte üreticilerin korunması ve desteklenmesinde önemli
görevler üstlenen Tekel’in devreden çıkarılmış olması, gelecek
açısından daha büyük belirsizliklere işaret etmektedir. Üreticiden
tütün satın alarak işleyip ihraç eden firma sayısında görülen azalma
oligopson piyasası olumsuzluklarının her geçen gün daha fazla
yaşanmasına neden olmaktadır.
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Diğer yandan tütün ticareti ile uğraşan firmalar kendilerini
bekleyen tehlikenin farkında olarak, Türkiye’de yaygın üretimi
bulunmayan tütün çeşitlerini yurdun farklı yörelerinde deneme
üretimine tabi tutarak elde ettikleri sonuçları, alıcı sigara şirketlerine
beğendirme çabası içerisindedirler. Ege Bölgesinde İzmir tipi tütün
üretim maliyetlerinde yaşanan artış ve üretici bulmakta yaşanan
sıkıntılar bu arayışları artırmıştır. Geleneksel olarak yarı şark tipte
tütünlerin üretildiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri daha
ucuz maliyetlerle üretimin yapılabileceği, üretici bulmakta sıkıntı
çekilmeyecek olması gibi özelliklerle ön plana çıkmaktadır. Nitekim
son yıllarda firmaların bu bölgelerdeki deneme üretim faaliyetlerinde
gözle görülür artışlar yaşanmaktadır.
Bu bölgelerde geleneksel olarak üretilen tütünlerin sigara
harmanlarında kullanım şansının düşük olduğu kabul edilmektedir.
Bu nedenle sigara harmanlarında kullanım yeteneği olabilecek, dekar
verimi yüksek ve İzmir tütünlerine göre daha düşük fiyatlarla alıcı
bulabilecek tipte tütünlerin denenmesinde yarar görülmektedir.
Türkiye tütün sektöründe yaşanan küçülmenin, bu bölgelerde yeni
çeşitlerin üretiminin geliştirilmesi ile kısmen de olsa aşılması
mümkün olabilecektir. Bu noktada özel sektör firmalarınca yürütülen
deneme çalışmalarının desteklenmesinin de yararlı olacağı
düşünülmektedir. Tekel sigara fabrikalarının özel sektöre devrinin
gerçekleşmiş olması, 2009 ürün yılında bölge tütünlerine olan
ihtiyacın da azalmasını beraberinde getirecektir. Sigara fabrikalarını
alan firma bu bölgede tütün ürettirmeye devam etse dahi üretilecek
miktar, Tekel’in son yıllarda bölgeden satın aldığı tütünlerin hayli
altında kalacaktır. Diğer yandan bu bölgelerde tütün üretiminden
mahrum kalacak üreticilerin ciddi gelir kayıplarına uğraması söz
konusu olacaktır. Bu bölgelerin kalkınma ve devlet desteklerine olan
ihtiyacı da değerlendirildiğinde bölgede tütün üretiminin devam
etmesinin ne kadar önemli olduğu daha kolay anlaşılabilir olmaktadır.
Yıllardır Tekel eli ile yürütülen uygulamalarda tütünler
üreticiden satın alındıktan sonra çok yüksek maliyetlerle işlenmiş,
depolanmış, yıllar geçtikten sonra da bazen imha edilmiş, çoğunlukla
da çok düşük fiyata yurt dışına satılmıştır. Bu bölgelerde yetiştirilen
tütünlerin Tekel’e maliyetleri ile satış gelirleri arasında büyük farklar
bulunduğu alım sonuçları ve ihracat değerlerinin incelenmesinden
anlaşılmaktadır. Tekel sigara fabrikalarının devri ve gelinen son
durum itibari ile bir değerlendirme yapılması halinde bölgede özel
sektörün yaygın tütün üretimini sağlamaya dönük çabalarına kamu
desteği verilmesinin makro bazda ülke ekonomisi için olumlu
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sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir. Gerek bu bölgeye kaynak
akışının devamının sağlanması gerekse tütün işleme tesislerinin atıl
kalmaması önemli kazançlar olarak değerlendirilmelidir. Üstelik bu
iki bölgeden Tekel’in kendi ihtiyacı dışındaki tütün alımları için
ayrılan kaynakların çok daha azı ile dünyada sigara harmanlarında yer
edinme potansiyeli taşıyan yarı şark tipi tütünlerin üretiminin bu
bölgelerde mümkün olabileceği düşünülmektedir. Başlangıçta 1-1,5
USD/kg civarındaki bir destekle özel sektörün bu bölgelerde başarılı
sonuçlar elde edeceği ifade edilmektedir. Doğrudan üreticilere
yapılacak bu tür bir desteğin, bu bölgelerde üretilecek yeni tip
tütünlerin dünya sigara harmanlarında yer edinmesine bağlı olarak
orta vadede giderek azaltılması ve kaldırılmasının gündeme
gelebileceği düşünülmektedir. Tütün üretiminin bu bölgelerde
tutunamaması halinde ise Türkiye tütün sektöründeki daralmanın
boyutunun daha da artacağını söylemek yanlış olmayacaktır.
Bu koşullar altında 4733 sayılı Kanun ile başlayan dönemi
taraflar açısından ayrı ayrı değerlendirmek yararlı olacaktır. Yasa ile
Türkiye tütün sektörüne yerleşen sözleşmeli üretim ve satış
olgusunun alıcı firmalara ve satıcı üreticilere neler getirdiğine
bakıldığında, her iki tarafın da yarar sağladığı bazı hususlar
bulunduğu gibi, üstlendikleri risklerin eski yıllara göre biraz daha
arttığı görülmektedir.
Özellikle yaprak tütün ticareti yapan firmalar açsından yeni
yasanın getirdiği koşullar ele alındığında firmaların bu süreçten
kazançlı çıktıkları söylenebilir. Çünkü sözleşmeli üretimle firma,
kendi belirlediği fiyattan, öngörülen miktarda tütün satın alma
olanağına sahip olmaktadır. Üreticiler ise alıcının baştan belli olması
ve bu alıcıdan avans, ilaç gibi destekler almanın avantajını elde
etmektedir. Buna karşılık ortaya çıkan alıcıya bağımlılık ise bazı
yıllar dezavantaja dönüşebilmektedir.
4733 sayılı Kanunda, sözleşmeli üretim ile birlikte açık
artırmalı satış yöntemine de yer verilmiş olmasına karşın, oluşacak
piyasa düzenine ilişkin doğru öngörülerde bulunulduğunu söylemek
oldukça güçtür. Çünkü Kanunun madde gerekçeleri sayılırken 6ncı
maddenin gerekçesinde; “Bu madde ile tütün satışlarının tütün
üreticisi diğer ülkelerde olduğu gibi tütün satış merkezlerinde ve açık
artırma yöntemi ile yapılması düzenlenmiştir. Bu şekilde tütün
üreticilerine ürettikleri tütünü serbest piyasa kuralları gereğince ve
tütünlerinin gerçek değerlerinin üzerinden satma imkanı sağlanmakta
ve üreticilerin daha kaliteli ürün üretmeleri teşvik edildiği gibi aynı
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zamanda yazılı sözleşme ile üretim esası getirilmektedir.” ifadesi
bulunmaktadır. Buradan hareketle Kanun koyucunun asıl iradesinin
açık artırmalı satış sisteminin uygulanmasından yana olduğu
düşünülmektedir.
Ancak açık artırmalı satış sisteminin uygulandığı hemen bütün
ülkelerde üretim planlaması ve buna bağlı olarak kotalar
bulunmaktadır. Sistemin başarısı için kotalı üretim “olmazsa, olmaz”
denilebilecek kadar büyük önem taşımaktadır. Hal böyle iken yeni
yasa ile getirilen sistem tam bir serbestleşme sağlamakta, dileyen
herkesin ülkenin dilediği her yöresinde tütün tarımı yapabilmesine
imkan tanımaktadır. Üstelik açık artırmalı satışların bir diğer önemli
ayağı olan stabilizasyon görevini üstlenecek bir kurumsal yapı da
öngörülmemiştir 1 . Bu nedenle yasa koyucunun niyeti açık artırmalı
satış olarak tanımlansa da niyet ile uygulamanın örtüşmediği
söylenebilir. Anılan Kanunun kabul edildiği dönemde TBMM’deki
milletvekilleri arasında tütün sektörünün içinden gelen ve dünya tütün
piyasalarındaki işleyiş ve gelişmeler hakkında detaylı bilgi sahibi
kimsenin bulunmadığı düşünülmektedir. Bu nedenle Kanun tasarısını
hazırlayan bürokratların bilerek veya bilmeyerek açık artırmalı satış
önerirken üretim planlamasına ve stabilizasyon kuruluşuna hiç yer
vermedikleri söylenebilir. Dolayısı ile “...15 günde 15 yasa...”
kapsamında ele alınan bu tasarıyı hazırlayanların, Türkiye tütün
sektöründe sözleşmeli üretimin yerleşeceğini, açık artırmalı satışların
ise sunulan kanun tasarısına göre işlemeyeceğini önceden biliyor
olmaları kuvvetli bir ihtimal olarak görülmektedir.
Daha önce de ifade edildiği üzere, 2001 yılı Haziran ayında
TBMM’de görüşülüp kabul edilen 4685 sayılı Kanun tasarısı
Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmiştir. Aynı tasarı tekrar
görüşülmesi sırasında numarası değişerek 4733 sıra sayısını almış ve
aynen kabul edilerek Resmi Gazetede yayımlanmış ve kanunlaşmıştır.
Kanunun Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sonrası
Komisyon üyesi bir milletvekilinin yazdığı muhalefet şerhindeki bir
ifade oldukça dikkat çekici bulunmuştur. Bu muhalefet şerhindeki;
“…Tasarı 11.6.2001 tarihinde üyelere dağıtılmış ve 14.6.2001
tarihinde müzakere edilmiştir. Komisyon üyelerinin tetkik ve ilgili
1

Açık artırmalı satışlarda alıcısı çıkmayan tütünleri satın alarak daha sonra koşullar
uygun olduğunda bunları pazarlayan ve bu şekilde üreticilere minimum fiyat
garantisi sağlayan kurumsal yapılanma. ABD’deki açık artırmalı satış
uygulamalarında bu görev kamu destekli olarak üretici kooperatiflerince
yürütülmüştür.
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taraflarla teması için yeterli zaman verilmemiştir. Tasarının sorumlu
bakanının da görevden alınmasına sebep olduğu hatırlanırsa 70
milyonun sağlığını, milyonlarca çiftçinin geçimini ve memleket
ekonomisini ağırlıklı olarak ilgilendiren tütün meselesindeki bu
düzenlemenin genel kabul görecek şekilde müzakere edilip
olgunlaştırılmasına imkan verilmeli idi…” ifadelerinden hareketle,
yasa tasarısının kamuoyunda tartışılmadığı gibi parlamento üyelerince
de yeterince incelenemediğini söylemek mümkün görülmektedir.
Bu durum ABD ve AB örnekleri ile karşılaştırıldığında,
Türkiye’de parlamenter sistemin katılımcı demokrasiden henüz
oldukça uzak bir noktada bulunduğunu göstermektedir, denilebilir.
Bu ve diğer açılardan tütün yasası değişikliğinin bir örnek olay olarak
incelenebilecek nitelikte olduğu değerlendirilmektedir.
4733 sayılı yasanın Türkiye tütün piyasasına getirdiği bir diğer
yenilik de kurumsal yapılanmada olmuştur. Tekel’in özelleştirme
süreci içerisine alınması ve Tekel eli ile yürütülen tütün, alkol ve
bunlardan elde edilen ürünlerin piyasaya arzının düzenlenmesi ve
denetimine ilişkin görevlerin yerine getirilmesi amacı ile TAPDK
kurulmuştur. Bağımsız idari otorite statüsü ile kurulan TAPDK geniş
yetkilere sahip bir karar organı durumundadır. Yürürlükten kaldırılan
1177 sayılı kanun hükümlerine göre Bakanlıklar arası Tütün Kurulu
(BTK) en yüksek karar organı niteliğinde iken yeni dönemde TAPDK
öne çıkmıştır. 1177 sayılı yasada, kamu kurumlarının, üniversitelerin,
sektörle ilgili tüm tarafların temsilcilerinin katılımı ile toplanarak
karar alan ve BTK’ya tavsiyelerde bulunan Milli Tütün Komitesi adı
ile tanımlanmış bir kurula da yer verilmiştir. İki dönemin karar
organları arasındaki en önemli fark geçmişte dört Bakan’ın katılımı
ile oluşturulan BTK’ya Türkiye tütün politikasını belirleme görev ve
yetkisi de verilmiş olmasına karşın yeni yasa ile girilen dönemde
hiçbir organa böyle bir yetki ve görev verilmediği görülmektedir.
Üretici temsilcileri ve sektörde yer alanlarla yapılan görüşmelerde
TAPDK ile ilgili bazı eleştirel yaklaşımların ortaya konulduğu
görülmüştür. Bunlardan başlıcalarına kısaca değinilmiştir:
Düzenleyici Kurum olarak TAPDK’nın üretici tütün
piyasalarında yaşanan gelişmeleri daha yakından takip etmesi
beklentisi bulunmaktadır. Bu kurumun gelişmeleri izleyerek tarafların
çıkarlarına aykırı olabilecek hususlarda müdahale etmesi, özellikle
zayıf konumdaki üreticiler açısından büyük önem arz etmektedir.
Üretici elinde kalan tütünlerin akıbeti izlenmemekte, bu tütünlerin
kendiliğinden piyasadan çekilmesi beklenmektedir. Örneğin, 2003 ve
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2006 yıllarında bir önceki yıldan kalan tütünlerin açık artırmaya
çıkarılması şansı varken bunun yapılamadığı görülmektedir.
Normal sezonda açık artırmada alıcı bulamayan tütünler, bir kaç
ay sonra yeni ürün rekoltesinin düşük olacağı anlaşılınca firmalarca
“kapış kapış” satın alınmaktadır. Bu tür durumlarda yıl içerisinde
ikinci bir açık artırma yapılması ve fiyatın yeniden belirlenmesinin
önünde yasal bir engel olmadığı gibi, fiziki koşulların da geçmişte bu
işlemi yapmaya uygun olduğu ifade edilmektedir. Böylesi bir
uygulama ile üretici elinde kalan tütünlerin daha yüksek fiyatlarla
satılabilme şansını yakalayabileceği beklentisi bulunmaktadır. Üstelik
bunun yapılmamasının firmaları mevzuata aykırı yollardan piyasadan
tütün satın almaya zorladığı iddiası da sektörde yer alanlarca ifade
edilmektedir. Firmalar bu şekilde satın aldıkları tütünleri kayıtlı hale
getirebilmek ve muhasebeleştirebilmek için başka üreticilere ait
sözleşmelerin üzerine eklemeler yapmaktadırlar. TAPDK ise bu olup
bitenleri dışarıdan izlemekte, olaylardan haberdar olduğunda her şey
bitmiş olmaktadır. Kurum mevcut yapılanması ve faaliyetleri ile bu
alanda önleyici tedbirleri hayata geçirememiştir. Piyasanın izlenme
yöntem ve uygulamaları, 2003 ve 2006 ürün yıllarında yaşanan
gelişmelerin benzerlerini engellemeye yeter görülmemektedir.
Kurumun rekolte tespitine yönelik çalışmalarının bulunmaması,
üreticilerle sistemli bir koordinasyonun kurulamamış olması gibi
nedenler bu sonuca etki eden faktörler olarak değerlendirilmektedir.
Kurumla ilgili eleştirilerde görülen bir diğer konu da Kurumun
karar organı olan Kurul’un yapılanmasına ilişkindir. Tütünle ilgili
konularda en üst karar organı niteliğinde olan ve başta üretim
sözleşmesi olmak üzere hazırlanan yönetmelik, tebliğ, karar vb
mevzuat taslakları için son sözü söyleyen ve yedi kişiden oluşan
Kurulda tütün sektörünü bilen, bu sektörün içinden çıkan bir kişinin
dahi bulunmaması çeşitli eleştirilere neden olmaktadır.
Kamuoyunda kısaca “Tütün Kurulu” adı ile anılan organa
Bakanlar Kurulu Kararı ile atama yapılmaktadır. 4733 sayılı Kanunda
Kurul üyeliğine atanmak için lisans öğrenimini bitirmiş olma şartı
getirilmiş ve hangi disiplinlerden mezun olanların üyeliğe
atanabilecekleri açık olarak yazılmıştır. Kurulu oluşturan yedi üyenin
farklı kuruluşların temsilcilerinden oluşması da Kanunda
öngörülmüştür. Ancak Kanunun çok genel bir çerçeve çizdiği ve
Kurul üyeliğine atanacak kişilerde Kurumun hizmet verdiği ana
sektörlerin ayrı ayrı temsiline dönük bir düzenleme yapılmadığı
görülmektedir.
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Üreticileri temsilen Kurul üyeleri arasında Ziraat Odalarından
bir temsilcinin de bulunması Kanun hükümleri arasında yer almıştır.
Üretici temsilcisinin en yüksek karar organında bulunması sistemin
işleyişi açısından olumlu bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir.
Ancak üreticilerle ve bazı üretici temsilcileri ile yapılan
görüşmelerde, anket çalışmalarının yürütüldüğü 2006 ürün yılına
kadar olan döneme ilişkin değerlendirmelerde Kurul Üyeleri arasında
Ziraat Odası temsilcisinin bulunmasının tütün üreticilerine bir
etkisinin olmadığı kanaatinin yaygın olduğu, tespit edilmiştir.
Araştırma sonucunda, üretici tütünlerinde açık artırmalı satış
sisteminin uygulanamadığı, sözleşmeli üretim ve pazarlama
uygulamalarında ise üreticilerin çoğunluğu tarafından ifade edilen 4
temel sorun bulunduğu saptanmıştır. Bunlardan birincisi ürün
fiyatının tek yanlı olarak belirlenmesi, üreticinin fiyatın belirlenme
sürecine katılımının olmamasıdır. Bazı üretici temsilcileri fiyat
konusunda firmalarla toplu pazarlık yapmak istediklerini, buna karşın
firmaların üretici örgütlerini muhatap kabul etmediklerini,
TAPDK’nın da bu konuda kolaylaştırıcı rol üstlenmediğini ifade
etmektedir. Üretici temsilcilerinin talepleri; mevzuatta gerekli
değişikliklerin yapılması ve üretici örgütlerinin firmalar tarafından
muhatap alınacakları düzenlemelere yer verilmesidir.
Belirlenen ikinci husus tütünlerin randıman tespiti ile ilgilidir.
Üreticiler arasında tütün randımanlarının tespitinde firma
eksperlerinin yanlı davrandığı ve firmayı koruyacak şekilde hareket
ettiği inancı yaygındır. Randıman tespiti ve ekspertiz işleminin yıldan
yıla rekolte miktarına göre değişken olduğu üreticilerce ifade
edilmektedir. Aslında bu konu da doğrudan fiyatla ilişkili
bulunmaktadır. Çünkü yapılan ekspertiz sonucu ürünün ortalama
fiyatı bulunmaktadır.
Firmaların temsilcileri ile yapılan görüşmelerde bazı yıllarda
(son örneği 2007 ürününde yaşanmıştır) üreticilere destek olmak ve
sözleşme ile kendisine bağlanmış üreticinin diğer firmalara
yönelmesini engellemek için ekspertiz sonucu bulunan fiyatın yukarı
yönde desteklendiği anlaşılmıştır. Bu tür bir destek özünde üreticiyi
korumaya dönük bir yaklaşım da olsa kalitelerine göre tütünler
arasındaki fiyat farkının kapanmasına neden olmakta ve üreticilerin
iyi kalitede tütün üretme çabalarını engelleyici nitelik taşımaktadır.
Randıman tespiti konusunda üreticilerce ifade edilen
rahatsızlığın önüne geçilebilmesi amacı ile firma eksperlerince
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yapılan ekspertiz sonuçlarının ilgili üreticiye verilmesinin yararlı
olabileceği düşünülmektedir. Üretici, ürün fiyatına “kilitlenmiş”
durumdadır. Ancak ürettiği tütünün ekspertizi sonucunda kalite
ayrımının nasıl yapıldığını, ürün içerisinde hangi neviden hangi
oranda bulunduğunu öğrenmesi, bazı anlaşmazlıkların ortaya
çıkmasını baştan engelleyebilecektir. Ayrıca üreticilere, komşularına
ait tütünlerle kendi tütünlerini karşılaştırma şansı da verilmiş
olacaktır. Bu nedenle alıcı firmaların üreticilere fiyat tebliğinin yanı
sıra ekspertiz bilgilerini de vermeye zorunlu tutulması yönünde
düzenleme yapılması, sözleşmeli üretimdeki işleyişi sağlamlaştıracak
bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra sözleşmelerde
firmalarca doldurulması için boş bırakılan nevi tanımlarına TAPDK
tarafından standart getirilmesinin de yararlı olacağı düşünülmektedir.
Üretici tütünlerinin pazarlanmasında sorun oluşturan bir diğer
husus ise ambarlama ve ürün bedeli ödemelerinin geç yapılmasıdır.
Üreticinin Şubat ayında fidelik hazırlığı ile başladığı sürecin izleyen
yılın Nisan-Mayıs ayına kadar uzaması, diğer tarımsal ürünlerle
karşılaştırıldığında tütün üretim gelirinin geç elde edildiğini
doğrulamaktadır. Ancak üreticilerin bu konudaki serzenişleri
firmaları da harekete geçirmiş ve tütün tesellümleri giderek daha öne
çekilmeye başlamıştır, denilebilir. Firmaların 2008 ürünü İzmir (Ege
Bölgesi) tütünleri için ambarlama işlemlerine daha erken başlamak
istedikleri tespit edilmiştir. Üreticiler açısından çok olumlu sonuçlar
doğuracağı düşünülen bu gelişmeler karşısında TAPDK’nın da
yönetmelikte 30 Nisan olarak belirlenen son ambarlama tarihini öne
çekme hazırlıkları içerisinde olduğu saptanmıştır. Tütün üretimi
yapılan bazı illerde (örneğin; Bitlis, Muş) coğrafi koşullar nedeni ile
kış aylarında tütün ambarlaması yapılmasının oldukça güç olacağı
bilinmekle birlikte bölgelere veya menşelere göre farklı tarihlerin
belirlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
Bu kapsamda yapılacak bir değerlendirme ile tütünlerin
üretildiği yıl pazarlanması ve üreticinin aynı takvim yılı içerisinde
ürün bedelini alır hale gelmesinin sağlanması, Türkiye tütüncülüğü
açısından önemli bir gelişme olacaktır, denilebilir.
Üretici tütünlerinin pazarlanmasında ortaya çıkan önemli
sorunlardan bir diğeri de uygulanan sözleşmeli üretim sisteminde
üreticinin tek alıcıya bağımlı olmasıdır. Üreticilerin, farklı kişilerin
tütün satın alabilmek için teklif verebileceği bir sistem arzusu içinde
olduğu saptanmıştır. Geçmişle karşılaştırma yaparak, tütünlerini
istedikleri firmaya satabilme serbestisini kaybetmiş olmalarını fiyatı
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etkileyen bir faktör olarak değerlendirmektedirler. Sözleşmeli üretim,
sözcük anlamından da anlaşılacağı üzere bir bağımlılığı içermektedir.
Bu sistemin özünde alıcı ve satıcının birbirine bağlanmasının
bulunduğu kabul edilmektedir. Üstelik üreticiler bu bağımlılık
karşılığında, alıcı firmadan aldıkları avanslar nedeni ile ürün
bedelinin bir kısmını üretim süreci içerisinde peşin olarak tahsil
ettikleri için mutluluk duymaktadırlar 1 . Bununla birlikte bir üreticiye
ürettiği tütün karşılığı, bağlı olduğu firma dışında başka biri
tarafından daha yüksek fiyat önerilmesi halinde, üreticinin tütünlerini
bu uygun fiyattan pazarlama isteği ağır basmaktadır. Bu nedenle
sözleşmeli üretim sistemini tümüyle sekteye uğratmayacak ancak
üreticinin potansiyel çıkarını da koruyacak bir düzenlemeye ihtiyaç
bulunduğu düşünülmektedir.
Üreticinin sözleşme imzaladığı firmadan aldığı her türlü ayni
yardımların (ilaç vb) bedeli ile avans ödemelerini faizi ile firmaya
ödemesi halinde serbest kalmasını ve tütününü serbestçe
pazarlayabilme hakkı elde etmesini öngören bir düzenlemeye
gidilmesi halinde, üreticilerce önemli bir pazarlama sorunu olarak
ortaya konulan bu hususun çözümlenebileceği, düşünülmektedir.
Sözleşmeli sistemde üretici açısından bu değerlendirmeler
yapılmakla birlikte firmalar açısından da sıkıntı yaratan bazı
konuların çözümlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunların başında
da üreticilerin aynı ürüne karşılık birden fazla sözleşme imzalaması
gelmektedir. Üreticilerin birden fazla sözleşme imzalaması veya daha
fazla avans alabilmek için üretmeye niyetlendiği alandan ve
miktardan daha büyük ölçüde üretim yapacağını beyan ederek alıcıyı
yanıltma yoluna gitmesi, firmaların üretim projeksiyonlarını
etkilemektedir. Firmalar üreticilerin gerçeğe aykırı beyanları için bir
emniyet payı belirleyerek o ölçüde daha fazla miktarda sözleşme
imzalama yoluna gitmektedir. Sonuçta ortaya çıkan döngüde hem
üretici hem de firmalar için büyüyen bir risk söz konusu olmaktadır.
Hava şartlarının beklenilenin dışında verim artışına sebep olması
durumunda artan rekolte alıcı firmaların hesaplarını bozmakta ve bu
durum 2005 ürününde görüldüğü üzere düşen fiyatlar olarak da
üreticilere yansımaktadır.
1

%10-35 oranında gerçekleşen avans ödemeleri yıldan yıla değişmekle birlikte
genelde yılda iki kez ödeme yapıldığı görülmektedir. 2006 ve izleyen yıllarda
yaşanan üretici bulma sıkıntısı, firmaların daha erken dönemde avans ödemelerine
yönelmesine neden olduğu gibi ödenen avansların ürün bedeline oranının da
yükselmesini sağlamıştır.
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Mükerrer sözleşme uygulamalarının 2005 ürününde yaşanan
sıkıntılar sonrası daha da yaygınlaşma eğilimi içerisine girdiği kabul
edilmekle birlikte 2008 ürün yılında firmaların Ziraat Odaları ile
giriştikleri işbirliği sonucu kısmen azaldığı söylenebilir. Ancak 2008
ürününde hazırlıksız yakalanan üreticinin ileriki yıllarda bu amaca
dönük yeni yöntemler geliştirerek çift sözleşme eğilimini sürdürmesi
beklenmektedir. Bu nedenle sözleşmeli sistemin sağlıklı işleyebilmesi
için üreticilerin birden fazla sözleşme imzalamalarını engelleyici
düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır.
Firmaları rahatsız eden bir diğer husus ise bazı üreticilerin
sözleşme imzaladıkları firmadan aldıkları avanslara aldırış etmeksizin
tütünlerini başka bir firmaya karaborsa olarak satmasıdır. Tütünler
henüz balya haline getirilmeden veya balyalandıktan hemen sonra
gerçekleşen bu tür satışlarda, ürün çoğu zaman gerçek değerinin
altında satılmaktadır. Bunun farkında olmalarına rağmen, içinde
bulundukları ekonomik koşulların bazı üreticileri “günü kurtarma”
politikası izlemeye yönlendirdiği düşünülmektedir.
Döviz kurlarında yaşanan gelişmeler ve YTL’nin aşırı
değerlenmesi de firmaların faaliyetleri üzerinde olumsuz sonuçlar
doğurmaktadır. Tütün üretimine kamu kaynaklarından yapılacak
küçük destekler üretimin devamlılığını sağlamakta büyük roller
oynayabilecektir. Bu amaçla ABD’de sigara sanayinden yaratılan
kaynaklar ve kullanım şekilleri beşinci bölümde, Türkiye’de
yaratılabilecek kaynaklara ilişkin olarak da altıncı bölümde detaylı
açıklamalara yer verilmiştir. Türkiye’de tüketilen her bir paket
sigaradan yapılacak 1-2 yenikuruş kesintiden tütün üreticilerine
sağlanacak gelir desteğinin, Türkiye tütün ihracatının devamlılığını
sağlamaya rahatlıkla yeterli olacağı düşünülmektedir.
Bu şekilde yaratılacak kaynakların Türkiye tütün sektörünün
geleceği için nasıl kullanılabileceği ve kimlerin hangi fonksiyonları
üstlenebileceği çalışmanın altıncı bölümünde ayrıntılı olarak ele
alınmıştır. Gerek alıcılar karşısındaki zayıf konumlarının
güçlendirilmesi gerekse AB Ortak Tarım Politikasına uyumlu bir
tarımsal yapılanma sağlayabilmek amacı ile tütün üreticilerinin
örgütlü yapılarının güçlendirilmesine ihtiyaç bulunduğu kabul
edilmektedir. Kooperatif, üretici birliği, sendika vb her ne ad altında
olursa olsun bu örgütlü yapıların, üretici tütünlerinin pazarlanmasında
taraf olabilme gücüne erişmesi ve hatta stabilizasyon görevlerini
yapabilecek hale gelmesi tütün üreticilerinin sektöre tutunmalarını
sağlayabilecek unsurlar olarak görülmektedir. Bununla birlikte
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mevcut koşullarda kamusal destek olmadan, tütün üreticilerinin bu
sayılan unsurları gerçekleştirebilmeleri, imkansız denilmese de, orta
ve uzun dönemde de hayli güç görünmektedir. ABD’de tütün
üreticileri kooperatifinin sigara fabrikasına dahi sahip olduğu
anımsanırsa sağlanacak desteklerle bunun Türkiye’de de pekala
mümkün olabileceği, söylenebilir.
2002 yılındaki yasa değişikliği ile destekleme alımları sona
ermiş olmasına rağmen sosyal politika kapsamında değerlendirildiği
düşünülen yaklaşımlarla, Tekel’in ihtiyacı olmayan tütünlerin dahi
sözleşmeli olarak ürettirilmesine devam edilmiştir. Tütün üreticisini
desteklemek adına gerek eski yasa döneminde gerekse yeni yasa
döneminde yapılan bu tür harcamaların, Türkiye’de yaratılan katma
değerin, çok uluslu şirketlere transferine neden olduğu iddia
edilmektedir. Plansız üretimle ortaya çıkan ihtiyaç fazlası stoklar,
üretilen tütünlerin gerçek ekonomik değerlerinin ve maliyetlerinin
çok altında fiyatlarla dünya piyasalarına arz edilmesine neden
olmuştur. Dönem dönem bir kısmı imha edilen bu tütünler için
harcanan kaynaklar düşünüldüğünde, Türkiye’nin popülist
yaklaşımlarla alınan kararlar sonucu büyük kayıplara uğradığı ifade
edilebilir. Bu tarz uygulamalarla kaybolan ekonomik tutarlardan çok
daha azının, tütün üreticilerince oluşturulmuş örgütlerin desteklenerek
geliştirilmesi ve kendi sigara fabrikaları ile piyasada var olmalarının
sağlanması için ayrılması halinde, ortaya çıkacak yapı gerek tütün
üreticileri gerekse sigara tüketicileri açısından piyasada fiyat
oluşumunda etkin rol oynayabilecektir.
Bu kapsamda sigara pazarına girişlerin kolaylaştırılması, küçük
ve orta büyüklükteki işletmelerin sigara üretimi yapmalarının
önündeki engellerin kaldırılmasında yarar görülmektedir. Daha küçük
ölçekli sigara fabrikalarının kurulması, butik üretim yapmak isteyen
işletmelere izin verilmesi piyasada artacak rekabet ile tütün üreticileri
ve sigara tüketicileri lehine sonuçlar doğuracaktır. 4733 sayılı yasa
hükümleri arasında yer alan “minimum kapasite büyüklüğü”,
kullanılacak makinelerin “yeni teknoloji” olması, fabrikaların “tütün
hazırlama üniteleri de dahil tam” olarak kurulması, üretici firmanın
“yurt çapında dağıtım yapma” zorunluluğu gibi şartların ortadan
kaldırılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 18000 adet/dakika
kapasiteli yeni teknolojili bir sigara makinesinde üretilmiş sigaranın,
6000 adet/dakika kapasiteli “eski teknolojili” bir sigara makinesi ile
üretilmiş sigaradan daha kaliteli olacağı iddia edilemeyeceği gibi tersi
de mümkün değildir. Sektördeki bazı yetkililer, pazara girişi
güçleştiren bu kuralların günümüzde oligopol ve oligopson
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piyasasının devamlılığını sağlamaktan ve çok uluslu şirketlerin işini
kolaylaştırmaktan başka bir fonksiyonu olamayacağını dile
getirmektedir. Bazı çevrelerce dile getirilen küçük işletmelerin sigara
pazarına girmesi halinde vergi tahsilatının güçleşeceği, halk
sağlığının tehlikeye düşeceği gibi söylemlerin de geçerliliğinin
olamayacağı, yapılacak kontrol ve denetimlerle olası sorunların
ortaya çıkmasına izin verilmeyeceği ifade edilmektedir.
Sonuç olarak, kamunun tamamen devre dışı kalmak üzere
olduğu ve tütünün her hangi bir tarımsal ürün gibi müdahalesiz piyasa
koşullarına terk edildiği günümüz şartlarında, Tekel stoklarının sona
ermesini takiben, Türkiye tütün bilançosunun kısa sürede pozitiften
negatife döneceği ve ithalata ödenecek bedelin ihracat gelirlerinin
üzerine çıkacağı söylenebilir. Net ihracatçı konumunda olmanın yanı
sıra dünyada “Türk Tütünü” şeklinde ulusal ad ile anılan bir ürünün,
tamamı ile yok olmasa da, önemini kaybedeceği bir dönemin hızla
yaklaşmakta olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle karar alıcıların
Türkiye tütün sektörüne ilişkin yaklaşımlarını bir kez daha gözden
geçirmelerinde yarar görülmektedir.
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