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Öz
Türkiye’de tütün ürünleri kullanımı nedeniyle hastalık ve ölümler devam ederken, 2008 yılından

itibaren tütün satış vergileri arttırılarak, 2015 Ocak itibariyle 8 TL’lik sigara paket fiyatının
%82’sine ulaşmıştır. Geçen sürede sigara önemli bir vergi geliri kaynağına dönüşmüş, ancak resmi
sigara satışları sadece sınırlı ölçüde azalmıştır. Tütün şirketleri ise vergi artışlarına eşlik eden gizli
zamlar uygulamaya sokmuş, vergi öncesi sigara paket fiyatlarını yükselterek, düşük talep fiyat es-
nekliği sayesinde satış gelirlerini arttırmışlardır. Sonuç olarak, tütün vergilerinin sadece tüketim
değil, üretim ve dolaşım alanlarını da kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılması ve kârlılığı
azaltma yoluyla tütün endüstrisi üzerinde negatif bir teşvik aracına dönüştürülmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tütün kontrolü, tütün satış vergileri, tütün endüstrisi, sigara tüketimi,
yasadışı tütün ticareti, Türkiye.

JEL Sınıflandırması: H29, H32, D22.

HAKEMLİ MAKALE

Taxation As A Tobacco Control Policy Tool:
An Evaluation In Light Of The 

Turkish Experience   
Abstract
In Turkey, while illnesses and deaths due to tobacco consumption continue, tobacco sale taxes
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1 Global Tobacco Atlas. http://www.tobaccoatlas.org/topic/cigarette-use-globally/. 
2 WHO Global Report on Trends in Prevalence of Tobacco Smoking 2015. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/156262/

1/9789241564922_eng.pdf?ua=1.
3 World Health Organization (WHO) “WHO campaigns: World No Tobacco Day-31 May 2014”, 2014a, http://www.who.int/cam-

paigns/no-tobacco-day/2014/event/en/

1. GİRİŞ
Tütün kullanımının 1950’li yıllardan bu yana has-

talık ve ölümle sonuçlanan etkilerine dair güçlü bilim-
sel kanıtlar zemininde küresel düzeyde uygulanan
tütün kontrol politikalarına rağmen, sigara içme sıklığı
halen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünyada
2014 yılında tüketilen sigaranın yaklaşık 5,8 trilyon
(5,800,000,000,000) adet olduğu, insanlar arasında
kullanım sıklığının da artma eğiliminde olduğu Dünya
Tütün Atlası’nda belirtilmektedir.1

Ülkelerin gelir düzeyleri toplumda sigaranın da
içinde olduğu tütün ürünü kullanım sıklıklarını değiş-
tirmektedir. Yüksek gelirli ülkelerde tütün kontrolü po-
litikalarının uygulanması sonrasında sigara içme
sıklıklarında düşüş sağlanabilmişken, ulusötesi tütün
şirketlerinin uluslararası ticaret ve yatırım serbestli-
ğiyle, tütün tarım ve tütün ürünleri imalatını düşük ve
orta gelirli ülkelere kaydırdığı ve bu ülkelerde bu azal-
manın sağlanamadığı görülmektedir.2

“Tütün salgını” olarak da adlandırılan artan tüke-
tim sorununun küresel doğası, tütün kontrolü alanında
ulusüstü bağlayıcılığa sahip Tütün Kontrolü Çerçeve
Sözleşmesi (TKÇS)’nin hayata geçirilmesiyle, yine
küresel düzeyde bir karşılık bulmuştur. Ancak ne yazık
ki, Dünya Bankası (DB) ve Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) gibi uluslararası kuruluşların yönlendiriciliği
ve denetiminde politika zeminini belirleyen sözkonusu
önlemler paketi, 1,5 milyara ulaşan sayıda insanın si-
gara içmeye devam etmesini, çocuk ve gençlerin ba-
ğımlılıkla karşı karşıya kalmasını ve sonuç olarak, az

sayıda şirketin kontrolü altındaki tütün endüstrisinin
yüksek kârlılıkla faaliyetlerine devam etmesini önle-
yememiştir. Öte yandan, “Taraflar, tütün kontrolüyle
ilgili halk sağlığı politikalarını oluşturur ve uygular-
ken bu politikaları tütün endüstrisinin ticari ve diğer
çıkar çevrelerinden korumak için ulusal hukuklarına
uygun olarak gerekli tedbirleri alacaktır” hükmüyle
TKÇS’nin özünü ve ruhunu ortaya koyan 5.3 madde-
sinin ve rehber ilkelerinin, uluslararası ve ulusal nite-
likli düzenleme ve uygulamalarda gerektiği şekilde
dikkate alınmadığı bilinmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü çatısı altında yaşam bulan
tütün kontrol politikaları, esas olarak tütün talebini sı-
nırlandırmaya yöneliktir. Söz konusu politika deme-
tinde önemli bir yer atfedilen tütün tüketim vergileri,
özellikle DB tarafından da fiyatı arttırarak tüketimi kı-
sacağı gerekçesiyle desteklenmektedir. Tütün vergile-
rinin tütün kontrol politikalarının önemli bir bileşeni
olarak görülmesinin bir göstergesi olarak, DSÖ 2014
yılı için 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü’nün te-
masını “tütün ürünleri vergileri” olarak ilan etmiştir.3
Tütün tüketim vergilerine atfedilen bu önem, vergi ar-
tışlarının tütün salgını ile mücadelede ne derecede etkili
bir yöntem olduğunun tartışılmasını gerektirmektedir.

Türkiye tütün sektörü, 1980 sonrası dönemde yapı-
sal bir dönüşüm sürecine girmiş, tütün tarım ve ticareti
ile tütün ürünlerinin imalat ve ticareti giderek daha
fazla piyasanın belirleyiciliğine bırakılmıştır. Bu sü-
reçte, devletin TEKEL aracılığıyla piyasa üzerinde kur-
duğu kontrol, az sayıdaki ulusötesi tütün şirketinin

2015. Since then cigarette has become a significant source of tax revenue, yet official cigarette
sales declined only limitedly. As well, tobacco companies put into practice hidden rises on the be-
fore-tax-sale prices and expanded their revenues thanks to the low price elasticity of demand.
Therefore, tobacco taxes should be restructured by also comprising production and distribution
realms beyond consumption and, should become a negative incentive measure against tobacco in-
dustry by means of reducing its profitability.

Key words: Tobacco control, tobacco sale taxes, tobacco industry, cigarette consumption, illicit
tobacco trade, Turkey.

JEL Classification: H29, H32, D22.
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(Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco In-
ternational (JTI), British American Tobacco (BAT) ve
Imperial) eline geçmiştir. Devletin tütün çiftçilerine yö-
nelik destekleme alımları tasfiye edilirken, ulusötesi
tütün şirketleri, hem serbestleştirilen tütün ithalatı hem
de sözleşmeli tütün tarımı aracılığıyla yerli tütün üre-
timi üzerinde hâkimiyet kurmuştur. Üstelik söz konusu
şirketler, kanunların büyük ölçekli imalatçılara sağla-
dığı imtiyazlar sayesinde, tütün ürünleri imalat, dağıtım
ve ticareti üzerinde de belirleyici konuma gelmiştir.4

Türkiye tütün sektöründeki piyasa-merkezli dönü-
şüm göz önüne alındığında, ülkede zamanla hayata ge-
çirilen tütün kontrol politikalarının ne ölçüde amacına
ulaştıkları yanıtlanması gereken bir soru olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Türkiye’de ticaret ve yatırım ser-
bestliği politikalarıyla devlet bir tarafta tütün
endüstrisini “kontrol eden”, diğer tarafta ise “destek-
leyen” konumda olabilmektedir. Bu noktada, tütün
kontrol politikalarının endüstrinin büyümesini sınırla-
yan mı yoksa bizatihi endüstriyi “besleyen” bir rol mü
oynadığı yanıtlanması gereken bir soru olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. 

Yukarıda belirtilen sorulara yanıt aramak üzere,
makalenin ikinci bölümünde mevcut küresel tütün
kontrolü politika kapsamını belirleyen DSÖ’nün
önlem paketleri çerçevesinde, dünyada tütün tüketi-
mine yönelik vergilendirmenin hangi gerekçelerle ve
nasıl düzenlendiği ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde
ise, tütün vergilerinin ne derecede etkili bir politika
aracı olduğu tartışmasına bir zemin oluşturmak üzere,
Türkiye tütün sektörünün geçirdiği tarihsel dönüşüm,
tütün kontrol politikalarının evrimi ile birlikte değer-
lendirilmektedir. Dördüncü bölümde, Türkiye’de tütün
tüketimi vergi düzenlenmeleri ele alınmakta ve ardın-
dan çalışma beşinci bölümde, tütün vergileri ile yasa-
dışı tütün ticareti ilişkisine dair bir tartışma ile devam

etmektedir. Altıncı bölümde ise, Türkiye’de tütün
ürünlerinin vergilendirilmesi ve fiyatlandırılmasına
ilişkin politikaların tütün ürünleri imalat ve ticareti ile
etkileşimi değerlendirilerek, tütün endüstrisinin tüke-
time vergi müdahalesinden ne yönde etkilendiğine ışık
tutulmaktadır. Yapılan tespit ve değerlendirmeler ışı-
ğında, sonuç kısmında etkili bir tütün kontrol politikası
için tütün vergi politikasının temel bileşenlerine ilişkin
geleceğe yönelik öneriler yer almaktadır. 

2. MEVCUT KÜRESEL TÜTÜN KONTROLÜ
POLİTİKALARI KAPSAMINDA VERGİLEN-
DİRME

Vergilendirme yolu ile tütün ürünlerinde fiyat artışı
sağlanması konusunda gerek 2003 yılında yürürlüğe
girmiş olan Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi
(TKÇS)5, gerekse 2008 tarihli MPOWER ilkeler bütü-
nüyle6 ve 7, DSÖ taraf ülkelerine önemli ödevler düşmek-
tedir. Türkiye’nin 2004 yılında imzaladığı TKÇS’nin
“Tütüne talebin azaltılması için fiyat ve vergi önlem-
leri” başlıklı 6. Maddesi aşağıdaki şekildedir: 

“1. Taraflar, fiyat ve vergi önlemlerinin başta genç-
ler olmak üzere toplumun çeşitli kesitlerinde tütün kul-
lanımının azaltılmasında etkin ve önemli araçlar
olduğunu kabul ederler.

2. Tarafların kendi vergilendirme politikalarını be-
lirleme ve oluşturma hakkına halel getirmeksizin, her
bir Taraf tütün kontrolüyle ilgili ulusal sağlık hedefle-
rini göz önünde bulundurmalı ve gerekirse, aşağıdaki
önlemleri almalı veya sürdürmelidir:

(a) Tütün tüketiminin azaltılmasına yönelik sağlık
hedefleri doğrultusunda tütün ürünlerine vergi ve ge-
rektiğinde fiyat politikaları uygulanması,

(b) Uluslararası seyahat eden yolculara tütün ürün-
lerinin vergisiz ve gümrüksüz satışının ve/veya itha-
latının, gerekirse, yasaklanması veya sınırlandırılması.

4 Türkiye tütün sektörünün 1980 sonrasında küresel birikim süreci ile adım adım tamamlanan entegrasyon süreci ve bu sürecin
etkileri konusunda bakınız: D. Gültekin-Karakaş“Türkiye Tütün Sektöründe Piyasa Yönelimli Dönüşüm ”, Türk Toraks Dergisi,
Nisan 2014; 15(2): 71-91 URL: http://toraks.dergisi.org/text.php3?id=905 

5 World Health Organization (WHO) “WHO framework convention on tobacco control (WHO FCTC)” Geneva, 2003
6 WHO, “MPOWER: Six policies to reverse the tobacco epidemic” 2008
7 WHO, 2008

MPOWER aşağıdaki 6 politika aracının ilk harflerinden oluşan bir kısaltmadır: 
M “monitor”: Tütün kullanımının ve önleme politikalarının takip edilmesi, 
P “protect”: Sigara dumanından halkın korunması, 
O “offer”: Sigarayı bırakmak isteyenlere destek olunması,
W “warn”: Sigaranın zararları konusunda toplumun uyarılması, 
E “enforce”: Tütün ürünleri reklâmları, sponsorluğu ve tanıtımının yasaklanması, 
R “raise”: Tütün vergilerinin artırılması.
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3. Taraflar, 21. madde uyarınca, tütün ürünleri için
vergilendirme oranlarını ve tütün tüketimi eğilimlerini
periyodik raporlarla Taraflar Konferansına bildirecek-
lerdir.” 

TKÇS uyarınca DSÖ tarafından 13-18 Ekim 2014
tarihleri arasında düzenlenen Taraflar Konferansı
(Conference of the Parties- COP6)’nda görüşülen ko-
nular arasında, TKÇS’nin 6. Maddesi kapsamındaki
KDV ve Maktu vergiler yer almıştır. DSÖ COP6 Kon-
feransı’nda da belirtildiği gibi, vergiler bir yandan
tütün ve tütün ürünleriyle mücadeleye hizmet ederken,
diğer yandan da kamu bütçesinin fon gereksinimini
karşılamaya yardım etmektedir.8

TKÇS’nin uygulamadaki etkinliğini arttırma söy-
lemiyle gündeme getirilen bir dizi müdahale paketi ni-
teliğindeki MPOWER’ın içerdiği önlemlerden birisi
de, “RAISE-Tütün ürünleri üzerindeki vergileri artır”
şeklindedir. Vergi artışı yoluyla talep edilen tütün mik-
tarının azaltılması önerisinin arkasında yatan talep
fiyat esnekliği araştırmalarına göre, tütün ürünü fiyat-
larında %10’luk bir artış, tütün kullanımında yüksek
gelirli ülkelerde %4, orta ve düşük gelirli ülkelerde ise
%5’lik bir azalışa neden olmaktadır.9 Buna göre tütün
ürünlerinde fiyat artışı, özellikle fiyata daha duyarlı
olan yoksullar ve gençler için ürünlerin erişilebilirli-
ğini azaltmakta, dolayısıyla uzun dönemde tütün kul-
lanım sıklığının sözkonusu gruplarda azalmasını
mümkün kılmaktadır. Bununla ilgili olarak; 2012 yılı
rakamları temelinde yapılan öngörüler, sigara paketi
başına %50’lik bir vergi artışının, 11 milyonu gençler
olmak üzere sigara içicilerinin sayısını 49 milyon azal-
tacağı, sigaraya bağlı ölümlerin de 11 milyonunun ön-
lenebileceği şeklindedir.10

3. TÜRKİYE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DÖNÜ-
ŞÜMÜ VE TÜTÜN KONTROL DÜZENLEME-
LERİ

1980’lerin ortalarından itibaren ulusötesi tütün şir-
ketlerinin önce ithalat ardından doğrudan üretim yoluyla
Türkiye pazarına girmeleri sonucunda, TEKEL aracılı-
ğıyla devlet kontrolünde olan tütün ve tütün ürünleri pi-

yasaları, sözkonusu yabancı şirketlerin hâkimiyeti altına
girmiştir. Öyle ki 2014 yılı itibarıyla Türkiye sigara iç
satış pazarının yaklaşık %50’sinin Philip Morris-PHIL-
SA’ya, yaklaşık %95’inin ise üç ulusötesi şirkete (Philip
Morris-PHILSA, British American Tobacco ve Japan
Tobacco International) ait olduğu tahmin edilmektedir.
Serbest ticaret ve yatırım politikalarının ulusötesi şirket-
lerin önünü açmasıyla birlikte, Türkiye tütün ürünleri
imalat sektöründe “yabancı kontrol oranı” 2006 yılında
% 61,4’e ulaşmış, 2008 yılında TEKEL’in sigara birimi-
nin özelleştirilmesi sonrasında ise 2012 yılı itibarıyla
%87,9’a yükselmiştir.11 İlaveten ulusötesi tütün şirket-
leri, sözleşmeli çiftçilik modeli ile tütün tarımı üzerinde
de kontrol kurmuşlardır. 

Türkiye tütün tarımında yaşanan dönüşüme bakıl-
dığında, 2002 yılında yürürlüğe giren 4733 sayılı
Kanun ile tütünde “destekleme alımları” kaldırılmış;
dar ve zor zamanda tütün üreticisinin güvencesi olan
TEKEL’in anonim şirket konumuna gelmesiyle Tütün,
Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.’e dö-
nüşmesi ve sigara biriminin de 2008 yılında özelleşti-
rilmesiyle; TEKEL 2009 yılı ürününde çiftçilerle
üretim sözleşmesi yapmayarak tütün piyasasından çe-
kilmiş ve 2010 yılından itibaren yaprak tütün işleme
birimleri lağvedilmiştir. 

Destekleme alımlarının kaldırılması ile tütün girdi-
sinin sigara imalatçısı yabancı şirketlerce ucuza temini
mümkün olmuştur. Ayrıca, tütün ithali yetkisinin sek-
tördeki büyük ölçekli sigara imalatçılarına verilmesi ile
Amerikan harman sigaralarda kullanılan tütün bileşimi
giderek daha fazla ithal tütüne kaymıştır. Türkiye’de
yerleşik sigara imalatçıları 2003 yılında % 42,07 ora-
nında yerli tütün kullanırken, bu oran 2014 yılında %
14’e düşmüştür. Yerli tütün kullanımının azalmasında,
2010 yılından itibaren Tütün Fonu sıfırlanan tütün çe-
şitlerinin ithalatındaki artış da etkili olmuştur.12 Tütün
ithalatını ucuzlatmak amacıyla, ithal tütünlerden alınan
Tütün Fonu 2010 yılından itibaren “şişirilmiş tütün” ve
“şişirilmiş damar” ile “homojenize tütün”de sıfırlan-
mış; yaprak tütün ithalatında ise 3 dolar/kg olan Tütün

8 WHO, Report of the sixth session of the Conference of the Parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control Moscow,
Russian Federation, 13–18 October 2014,  2014b, http://www.who.int/fctc/cop/sessions/COP6_report_FINAL_04122014.pdf?ua=1

9 WHO, 2014a 
10 WHO, “Raising Tax on Tobacco _ What You Need to Know,” Document number: WHO/NMH/PND/14.2, Geneva, 2014, 2014c,

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112841/1/WHO_NMH_PND_14.2_eng.pdf?ua=1
11 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri, 2012,  http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.

do?id=16196
12 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK), Tütün Mamulleri İstatistikleri, 2014a,  http://www.tapdk.gov.tr/tr/piyasa-

duzenlemeleri/tutun-mamulleri-piyasasi/tutun-mamulleri-istatistikleri.aspx
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Fonu tutarı 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren 0,9
dolar/kg’ye indirilmiştir.13 Ayrıca 10 Nisan 2015 tarihli
ve 29322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kaynak
Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) kesintileri hak-
kındaki BKK’da, “24.01. Yaprak tütün ve tütün dökün-
tüleri” kapsamına giren tütün çeşitlerinden  %6
oranında yapılan kesinti sıfırlanmıştır.14

Destekleme alımlarının kaldırılması, girdi fiyat ar-
tışları ve artan ithal tütün kullanımı, tütün çiftçisinin
reel gelirinde düşüşe yol açmış ve sonuç olarak tütün
ekimi ve istihdamında çarpıcı bir daralma ortaya çık-
mıştır.15 Nitekim tütün üretimi 2006 ürününden bu yana
100.000 tonun altında gerçekleşmektedir. Halen alım-
ları devam eden 2014 yılı ürünü tütünlerin 70.000 ton
civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.16 Son
yıllarda üreticilerin çoğu bir önceki yıl fiyatının altında
bir fiyatla tütünlerini satmak zorunda kalmaktadır. Ör-
neğin, 66.479 üretici tarafından 69.343 ton olarak üre-
tilen 2012 ürünü tütünlerin ortalama fiyatı 11,58 TL
iken, 81.799 üretici tarafından 88.222 ton olarak üreti-
len 2013 ürünü tütünlerin ortalama fiyatı 10,98 TL ola-
rak gerçekleşmiştir.17 Ayrıca kayıt altında ve sözleşmeli
olarak üretilen tütünlerin yanı sıra, Türkiye genelinde
10-15 milyon kg tütünün kayıtışı üretildiği ve yasadışı
ticarete konu olduğu kestirilmektedir.  

Türkiye, bir zamanlar dünya Şark tipi tütün üreti-
minin dörtte birini gerçekleştiren  önemli bir ihracatçı

ülke iken bugün tütünde “net ithalatçı” konumuna gel-
miştir. 2014 yılında yaklaşık 70.000 ton tütünü 525
milyon dolar karşılığında ihraç eden Türkiye’nin,
tütün ithalatı yaklaşık 90.000 ton karşılığı 550 milyon
dolar seviyesinde gerçekleşerek rekor seviyeye ulaş-
mıştır.18 Üretimi ve ithalatı 2009 yılı itibarıyla başa baş
noktasında olan Türkiye, TEKEL’in sigara biriminin
özelleştirilmesi, TEKEL’in tütün piyasasından çekil-
mesi, Tütün Fonu’nun kaldırılması ve sigara harman-
larında yerli tütün kullanımının azalması sonucunda,
tüketimi ürettiğinden fazla, ihracat geliri ise tütün it-
halatına ödediği bedelden az olan “net ithalatçı” bir
ülke konumuna gelmiştir.    

Türkiye’de, 2008 ve 2009 yıllarında, tütün ve tütün
ürünleri piyasalarında tütün kontrolüne ilişkin yansıma-
ları da olan önemli gelişmeler yaşanmıştır: 2008 yılında
TEKEL’in adı dâhil sigara birimi özelleştirilmiştir. 2007-
2013 yıllarını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Pla-
nı’nda;“…plan dönemi sonuna gelindiğinde özelleştirme
işlemleri sonucunda kamunun tütün ürünlerinin işlen-
mesiyle ilgili alandan tamamen çekilmesinin hedeflen-
diği” belirtilmiştir19. Nitekim 2009 yılında yeni adıyla
Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.
(tta A.Ş.) TEKEL Genel Müdürlüğü tütün piyasalarından
tamamen çekilmiştir. Böylece ülkede devlet tekelinin
tütün kontrolü amacıyla kullanılma olanağı fiilen sona
erdirilmiştir. 2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kal-

13 Tütün vergi politikaları üzerinde AB’nin etkisini işaret eder şekilde, Tütün ürünlerinin vergilendirilmesi konusunda Avrupa Ko-
misyonunun 08 Ekim 2014 tarihli Türkiye 2014 İlerleme Raporu’nun “Vergilendirme” başlıklı 16.  Faslı’nda, izleyen tespit ve öne-
riler yer almaktadır: 
“... Tütün ürünleri üzerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile ilgili olarak, son dönemde sigaralara getirilen maktu ÖTV’ye rağmen,
Türk mevzuatı ile AB müktesebatı arasında asgari maktu vergi tutarı ve asgari toplam ÖTV yükü bakımından farklılıklar sürmektedir.
Diğer taraftan, 2009 Eylem Planı uyarınca Türkiye, Tütün Fonu’nu finanse etmek için ithal tütün üzerinden alınan maktu vergi tu-
tarını ton başına 1.200 dolardan 900 dolara indirmiştir. Bu durum, mevcut ayrımcı vergi uygulamalarının tamamen kaldırılması
doğrultusunda atılmış olumlu bir adımdır (…) Bu fasılda mevzuat uyumu bakımından sınırlı ilerleme kaydedilmiştir ve bazı alan-
larda AB müktesebatı ile farklılıklar artmıştır. ÖTV’deki ayrımcı vergi uygulamalarının kademeli olarak ortadan kaldırılması daha
fazla ilerleme sağlanması açısından gereklidir...”. Avrupa Komisyonu, “Türkiye 2014 İlerleme Raporu”, 2014, s.38;
http://www.ab.gov.tr

14 Resmi Gazete, “2015/7511Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı - Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar”
Resmi Gazete Tarih: 10.04.2015, Sayı: 29322 
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150413.htm&main=http://www.
resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150413.htm

15 D. Gültekin-Karakaş, 2014 
16 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Ziraat Mühendisleri Odası, Tütün Dosyası , Tütün Eksperleri Derneği, Yayına

Giriş Tarihi: 06.02.2015, http://www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=23479&tipi=17&sube=0
17 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK), Yaprak Tütün Alım Verileri, 2014b, http://www.tapdk.gov.tr/tr/piyasa-du-

zenlemeleri/tutun-piyasasi/yaprak-tutun-alim-verileri.aspx
18 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK), “2014 Yılı Yaprak Tütün İhracat Verileri”, 2014c, http://www.

tapdk.gov.tr/tr/piyasa-duzenlemeleri/tutun-piyasasi/yaprak-tutun-ihracati-verileri.aspx 
19 Kalkınma Bakanlığı, Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013,  http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attach-

ments/1/plan9.pdf
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kınma Planı’nda ise “…kamunun tütün sektöründen ta-
mamen çekildiği” vurgusuna yer verilmiştir.20

Türkiye’de bir yandan tütün sektörü ulusötesi tütün
şirketlerine açılırken, bir yandan da artan imalat ve tü-
ketime koşut olarak, tütün kontrolüne yönelik önemli
düzenleme ve uygulamalar hayata geçirilmiştir. İlk
olarak, 1996 yılında çıkarılan 4207 sayılı Kanun 2008
yılında 5727 sayılı Kanun ile revize edilerek önemli
değişiklikler yapılmıştır. 4207 sayılı Kanun (2’nci
maddesi birinci fıkrası (d) bendi hariç olmak üzere) 19
Mayıs 2008 tarihi itibarıyle yürürlüğe girmiştir. Kanu-
nun, “Tütün ürünleri özel hukuk kişilerine ait olan lo-
kantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi
eğlence hizmeti verilen işletmelerde tüketilemez” şek-
linde ifadesini bulan 2’nci maddesinin birinci fıkrası-
nın (d) bendi, alışveriş merkezleri hariç 19 Temmuz
2009 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. İlaveten, 2008
yılında 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzen-
leme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun’un tütün kontrolüne ilişkin cezai hükümleri
5752 sayılı Kanun ile güçlendirilerek düzenlenmiş;
2006 yılında Başbakanlık Genelgesi ekinde yayınla-
nan Ulusal Kontrol Programı’nın 2008-2012 yıllarını
kapsayan Eylem Planı (UTKP-EP) yürürlüğe girmiştir.
Eylem Planı’nın “A.3 Fiyat ve Vergilendirme” başlığı
altında “Sigara vergi yükünü 2012 yılına kadar
%80’in üzerine çıkarmak” şeklinde ifade edilen he-
defi, 2012 yılı sonu itibarıyle gerçekleşmiştir.21

Ülkemizde, 2015-2018 yıllarını kapsayan Eylem
Planı (UTKP-EP) Ocak 2015 yılı itibarıyla yayınlan-
mıştır. Plan’ın A3. Maddesinde fiyat ve vergilendirmeye
ilişkin eylem planında temel amaç olarak; “tütün ve
tütün ürünleri üzerindeki vergi yükünü artırarak tütün
ürünlerinin fiyatının artırılmasının sağlanması ve bu
yolla tütün ürünlerine olan talebin azaltılması”dır.
Eylem planında ayrıca, “ÖTV’nin, sigara perakende
satış fiyatının en az %70’ini oluşturmasını sağlayarak
vergi artış oranının enflasyon oranının üzerinde kalma-
sının sağlanması” hedeflenmiştir. Bu hedefler doğrul-
tusunda, aşağıda belirtilen dört stratejiden birincisinin
sürekli olarak uygulanması, diğer üç stratejinin de 2015
yılında tamamlanması amaçlanmıştır.

1. Ö̈zel Tüketim Vergisi’nin hem oransal hem de
maktu olarak arttırılması,

2. Tütün ve tütün ürünlerinin, ürün ve hizmet grubu
tüketici fiyatları endeksinden (TÜFE) çıkartılması,

3. Bütçe imkânları doğrultusunda tütün kontrolü
çalışmalarında kullanılmak üzere gerekli kaynağın ay-
rılması,

4. Sigara ve diğer tütün ürünlerinin vergilendirme
politikasının karşılıklı olarak birbirlerine yönelmeye
yol açmayacak şekilde düzenlenmesi.22

4. TÜRKİYE’DE TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN
VERGİLENDİRİLMESİ 

Türkiye’de toplam vergi gelirleri ağırlıklı olarak
dolaylı vergilerden oluşmaktadır. Tütün ürünlerinin
vergilendirilmesinde de temel olarak dolaylı vergiler
kullanılmaktadır. Son yıllardaki tütün ürünlerinin satış
vergilerindeki artışlar toplam vergi hasılatını artır-
makta ve kamu bütçe harcamalarını karşılamaya yar-
dım etmektedir. Yükselen dolaylı vergiler tütün
ürünlerine erişimi yeterli düzeyde azaltmamasına rağ-
men, gelir ve kurumlar vergi gelirlerinin arttırılmasına
yönelik tedbirlere göre daha kolay oldukları için tercih
edilmektedir. Ancak dolaylı vergilerdeki dengesiz ar-
tışlar, vergi sistemini adaletten uzaklaştırmaktadır.
Şekil 1: Türkiye’de Dolaylı ve Dolaysız Vergi Ge-

lirlerinin Dağılımı (%) (2006-2014)

Veri kaynağı: Gelir İdaresi Başkanlığı, www.gib.gov.tr

Şekil 1’de görüldüğü üzere, 2006-2014 yılları ara-
sında KDV ve ÖTV’den oluşan dolaylı vergilerin top-
lam vergi gelirleri içindeki yıllık ortalama hasılat oranı
%40 civarındadır. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi
gibi dolaysız vergilerin yıllık ortalama hasılat oranları
%30’lar civarında seyrederken, diğer vergi gelirleri de
yıllık ortalama %28 pay almaktadır. Toplam vergi ha-

20 TMMOB, Ziraat Mühendisleri Odası, 2015 ve Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018, http://
www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/518/Onuncu%20Kalkınma%20Planı.pdf

21 Sağlık Bakanlığı, Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planı, (2008-2012), 2008, Ankara
22 Sağlık Bakanlığı, Ulusal Tütün Kontrol Program› ve Eylem Planı (2015-2018), 2015, Ankara, s.17-19
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sılatı ve özellikle de dolaylı vergiler içindeki KDV ve
ÖTV hasılatı en yüksek paya sahip olmaktadır. Dolaylı
vergiler vergilendirilen ürünün satın alınma anında
ödendiğinden hızlı ve kolay tahsil edilmektedir. Dolaylı
vergilerin bu özellikleri tütün kullanımının yaygınlığı
ve tütünün bağımlılık yapan özelliği nedeniyle tütün
tüketiminin kamuya kaynak yaratma bakımından hızla
ve kolay elde edilen, aynı zamanda da sürdürülebilirliği
olan bir kamu kaynağı olduğunu göstermektedir.

Türkiye’de dolaylı vergi tahakkukunun gelişimi in-
celendiğinde, Şekli 2’de de görülebileceği üzere, özel-
likle 2009 yılından itibaren hızlı bir yükseliş olduğu
gözlenmektedir. Dolaylı vergi gelirleri içinde yer alan
KDV ve ÖTV, tütün ve tütün ürünlerinin tüketiminden
de alınmaktadır. Ancak dolaylı vergiler içinde sadece
ÖTV tütün tüketiminden özel matraha tabi olarak alı-
nacak şekilde tasarlandığından toplam hasılat içindeki
payı ayrıştırılabilmektedir. Bu sayede tütün tüketimin-
den sağlanan ÖTV geliri şekilde ayrı bir kalem olarak
görülebilmektedir. Tütün ürünleri satışından sağlanan
ÖTV geliri 2006-2014 yılları arasında görece sabit bir
eğilimde seyrederek, toplam ÖTV geliri içinde yıllık
ortalama %24’lük bir paya sahip olmuştur.

5 Haziran 2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanan 6322 sayılı “Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 4760 sayılı
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklik-
lerle tütün ürünlerinin vergilendirilmesine ilişkin usul
ve esaslar 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere yeniden belirlenerek, 2013 yılında uygu-
lanmaya başlanmıştır.

1 Ocak 2015 tarihli ve 29223 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanan 30 Aralık 2014 Tarihli ve
2014/7127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla (III) Sa-
yılı Liste (B) Cetvelinde sigara için belirlenen ve 1
Ocak 2015 ile 5 Ocak 2015 tarihi itibariyle güncelle-
nerek yürürlüğe giren nispi ÖTV %65,25, asgari
maktu vergi 0,1971 TL/birim ve maktu vergi ise paket
başına 0,1866 TL’dir. Bu durumda, satış fiyatı 8 TL
olan bir paket sigaranın üzerinde ÖTV’si 5,22 TL,
KDV’si 1,22 TL ve paket başına vergi tutarı 0,1866
TL olmak üzere, toplam 6,63 TL (paket satış fiyatının
% 82,83’üne ulaşan) vergi yükü bulunmaktadır. Sigara
tüketiminden alınan vergilerin 2009 yılından günü-
müze kadar gelişimi Tablo 1’de sunulmuştur. 

Şekil 2: Türkiye’de Dolaylı Vergilerin Gelişimi ve Tütün Mamullerine İlişkin 
ÖTV Tahakkuku (Bin TL), 2006-2014 

Veri kaynağı: Gelir İdaresi Başkanlığı, www.gib.gov.tr
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Tablo 1 oluşturulurken ele alınan sigara paket fiyatı
tek tip olarak 8 TL düzeyindeki vergilemeyi göster-
mektedir. Ancak, 2009 yılında 8 TL’lik paket yüksek
fiyatlı marka/fiyat aralığında iken, 2015 yılına gelin-
diğinde bu fiyat orta-yüksek marka/fiyat aralığında yer
almaktadır. 2009 yılından itibaren vergilerin uygulan-
maya başlamasıyla beraber, vergi artış tutarı 8 TL’lik
bir paket için; 2010 yılında 0,60 TL iken, 2011 Ekim
ayında yapılan bir düzenlemede vergi artış tutarı pa-
kette 3,56 TL’ye çıkmıştır. Fakat üç hafta gibi kısa süre
içerisinde vergi oran ve miktarları tekrar düzenlenmiş
ve böylece 1,01 TL geri çekilerek 2010 yılına göre
artış miktarı 2,55 TL olmuştur. Bu artış oranından
sonra 2013 Ocak ayına kadar vergi oran ve miktarla-
rında bir değişiklik olmamış, Ocak 2013’teki düzen-
lemede paketteki vergi artış miktarı 0,11 TL, daha
sonraki düzenlemelerde Ocak 2014’te 0,04 TL, Tem-
muz 2014’te 0,01 TL ve en son düzenleme olan 2015
Ocak ayındaki artış miktarı 0,05 TL olmuştur. Tütün
endüstrisindeki imalatçı firmalar vergi artışlarına kuv-
vetle karşı olduklarını ifade etmektedir. Yukarıda
örnek hesaplama yapılan Tablo 1’de sigara satış fiyatı
yıllar itibarıyla sabit tutularak vergi miktarının nasıl
geliştiği gösterilmeye çalışılmıştır.  Uygulamada da si-
gara paket satış fiyatları sabit olsaydı belirli düzeyde
karlılıkta azalma sözkonusu olabilecek idi. Ancak yu-
karıda da açıklandığı gibi tümüyle tüketicilere yansı-
yan vergi sonucunda firmalar bu durumu bir fırsat
bilerek her vergi artışı döneminde sigara paket fiyat-

larına ortalama 0,50 TL zam yapabilmektedirler. Si-
gara şirketlerinin marka bazında zamlı satış fiyatları
aynı dönemlerdeki gazetelerden takip edilebilmekte-
dir. Bu durumda, yıllar itibarıyla ortalama paket başına
0.50 TL’lik zamlı fiyat içindeki vergi miktarı artarken
firmanın vergisiz satış fiyatı da artabilmektedir. Örne-
ğin 2012 yılında 8,00 TL olan bir paket sigaranın
2013’te 8,50TL, 2014’te 9,00 TL ve 2015 Ocak ayında
9,50 TL fiyatı olduğunu varsayalım. Aynı yıllar için
her yılın kendi içindeki vergi düzenlemesini bu fiyat-
lara uyguladığımızda vergisiz sigara paket fiyatları;
2012 için 1,58 TL, 2013 için 1,57 TL (sigara adedi ba-
şına asgari maktu vergi uygulanmaya başlamıştır),
2014 için 1,62 TL ve 2015 Ocak itibarıyla 1,67 TL ola-
rak gerçekleşmektedir.

Tütün endüstrisinde vergi düzenlemelerine karşı kar-
lılığı korumaya yönelik gizli fiyat artışları yanı sıra kul-
lanılan bir başka önlem de stoklama yapmaktır. İmalatçı
firmalar vergi artışları öncesinde eski fiyat ve vergi ora-
nıyla kendi toptancılarına satış yapmaktadır. Toptancı-
larda stoklanan ürün ise vergi yükseldiğinde perakendeci
ve tüketicilere yeni fiyattan satılmakta, bu şekilde vergi
artış oranı imalatçı firmalara (toptancılarına) kar olarak
kalmaktadır. Bu süreçte bir yandan imalatçı firma karları
yükselirken, diğer yandan ÖTV gelirleri artmaktadır.
Stoklama uygulamalarının basında da yer bulduğu  2014
yılı sonundaki vergi artışları sonrasında, tütün mamul-
lerinden elde edilen ÖTV gelirlerindeki hızlı yükseliş,
2014 Aralık ve 2015 Ocak ayları verilerinden izlenebilir.

Tablo 1: Sigara Tüketimine Uygulanan Vergiler ve Oranları, 2009-Ocak 2015

Kaynak: Tablo, ilgili yıllardaki Resmi Gazete’de yayınlanan bilgilerden tarafımızca derlenerek hazırlanmıştır.
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2014 Aralık ayında elde edilen ÖTV geliri 1,8 milyar TL
iken, 2015 Ocak ayında 3.3 milyar TL’ye ulaşmış, ve
böylece ÖTV gelirlerinde bir önceki aya göre %82’lik
bir artış gerçekleşmiştir.23

Tütün mamullerinin tüketiminden elde edilen ÖTV,
son dört yılda toplam vergi gelirleri içinde ortalama
%5 paya sahiptir. Bu oran bahsedilen dönemde çok
büyük farklılıklar göstermemesine rağmen, değer ola-
rak ele alındığında kamu gelirlerine katkı açısından
2006’dan 2014 yılına gelindiğinde sağlanan vergi ge-
liri 2,6 kat artmıştır.

Tablo 2: Tütün Mamullerine İlişkin ÖTV Gerçek-
leşmeleri, 2006-2014

Veri kaynağı: Gelir İdaresi Başkanlığı, www.gib.gov.tr

Sigara tüketimi ve satış gelirine ilişkin artış oranları
karşılaştırması için kullanılabilecek en son açıklanan
veri 2014 yılına aittir. Şekil 3’te 2008 yılı verisinden
başlayarak gerçekleşmelere bakıldığında, tüketim
miktar olarak 2010, 2011 ve 2013 yıllarında azalmıştır.
Ancak sözkonusu yıllarda tüketimdeki azalışlara rağ-
men, satış gelirlerini gösteren endüstri cirosu ve ÖTV
gelirleri ele alınan 2008 -2014 döneminde artmaya
devam emiştir.24

Şekil 3’te, 2008-2014 döneminde Türkiye’de si-
gara tüketimi, satış geliri ve tütün ürünlerinden sağla-
nan ÖTV geliri verileri yer almaktadır. Resmi satış
verisine göre, sigara tüketiminde tütün kontrol politi-
kalarının da etkisiyle bir azalma gerçekleşmiş ve tü-
ketilen sigara miktarı 2008’de 107,9 milyar çubuktan,
2014’te 94,7 milyar çubuğa düşmüştür. Ancak tüke-
timdeki azalmaya karşın, satış gelirinin artmaya
devam ettiği ve %78’lik bir artışla, 2008’de 18,3 mil-
yar TL’den 2014’te 34,6 milyar TL’ye yükseldiği gö-
rülmüştür. Tütün ürünlerinden sağlanan ÖTV geliri
ise, 2008 yılında 10,9 milyar TL’den, 2014 yılında
23,3 milyar TL’ye yükselmiştir. Bu noktada vurgulan-
ması gerekli olan bir diğer konu da, resmi verilere göre
sigara tüketimindeki azalışa ilişkindir. Resmi satış ve-

23 Habertürk, Vergiyi Ucuza Getirdiler,  Meltem Ersoy haberi, HT Ekonomi, Erişim Tarihi 17.02.2015, http://ekonomi.haberturk.
com/para/haber/1043918-otv-geliri-aralik-ayina-gore-yuzde-82-artarak-33-milyar-tl-ile-aylik-gelirde-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi

24 Bu durum, Gültekin-Karakaş ve Yılmaz (2014)’te ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Bkz. D. Gültekin-Karakaş, F. Yılmaz, Türkiye’de tütün
kontrolü: Sigara vergileri ve endüstrinin fiyatlama politikaları. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED), 23(özel sayı), 2014, s.18-23

Veri kaynağı: TAPDK; Gelir İdaresi Başkanlığı
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rileri sadece vergilendirilmiş satışları içerdiğinden, tü-
ketimdeki gerçek durumu gizleyebilmektedir. Gulte-
kin-Karakas, bu duruma dikkat çekerek, ülkede kaçak
sigara ve sarmalık kıyılmış tütün tüketimi de dikkate
alındığında, Türkiye’de tütün tüketiminin gerçek dü-
zeyinin resmi sigara satışlarının üzerinde gerçekleşti-
ğini saptamaktadır. 25

Sonuç olarak, sigara vergi zamları ile hem sigara
şirketlerinin satış gelirleri, hem de devletin vergi ge-
lirleri olumlu yönde etkilenmiştir. 2014 yılı sonu iti-
barıyla tütün ürünleri satışından hedeflenen 21,9
milyar TL’lik ÖTV geliri 23,3 milyar TL ile rahatlıkla
aşılmıştır.26

5. TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN VERGİLENDİ-
RİLMESİ VE YASADIŞI TİCARETİ

Tütün ürünlerinin “fiyatlandırılması ve vergilendi-
rilmesi” ile birlikte en sık gündeme gelen konu, tütün
ürünlerinin yasadışı ticareti olmaktadır.27 Sağlık, eko-
nomik, sosyal ve güvenlik etkileriyle çok boyutlu bir
sorun olan tütün ürünlerinin yasa dışı ticareti, ulusal,
bölgesel ve küresel seviyelerde işbirliği gerektirmek-
tedir. Tütün ürünlerinin yasadışı ticareti, TKÇS’nin 15.
maddesinde ve UTKP-EP’nin “B.1. Yasadışı Ticaretle
Mücadele” başlığı altında tanımlanarak amaç, hedef,
strateji ve eylemler belirlenmiştir. 12 Kasım 2012 ta-
rihinde, Seul’de yapılan COP-5 toplantısında “Tütün
Mamullerinin Yasa Dışı Ticaretinin Önlenmesine İliş-
kin Protokol” kabul edilmiştir. 10 Ocak 2013 tarihinde
imzaya açılan Protokol’ü Türkiye de imzalamış ve
“Tütün Ürünlerinin Yasadışı Ticaretini Önlemeye Yö-
nelik Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu-
ğuna Dair Kanun Tasarısı” ile 1 Ağustos 2014
tarihinden itibaren TBMM’de yasalaşma sürecine gir-
miştir. Bununla birlikte, tütün  ürünlerinin kaçakçılığı
ve vergisel boyutu açısından Maliye Bakanlığı’nın
28/11/2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanan 4760 sayılı ÖTV Kanunu uygulamasına
ilişkin 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nde değişiklik
yapan 27 Seri No.lu Tebliği önemli görülmektedir.
Tebliğ’in “4.3.5. Özel Etiketi veya İşareti Olmayan

Malların Bulundurulması” başlıklı maddesinde, 5.000
adetten fazla  (20 adet sigaradan oluşan 250 paketi)
özel etiketi veya işareti olmayan (bandrolsüz)  tütün
ürününü aracında, işyerinde veya herhangi bir yerde
bulunduranlara, her bir tespit için müteselsilen so-
rumlu olmak üzere, bu malları bulunduranlar ile ithal
veya imal edenlerden herhangi biri adına malların tes-
pit tarihindeki emsal bedeli veya miktarı üzerinden
ÖTV Kanunu’nun 11. maddesindeki esaslara göre
yaptırım uygulanacağı bildirilmektedir.

Dünyada ve Türkiye’de tütün endüstrisi geçmişte
birçok kere tütün ürünleri satış vergilerinin artırılmasına
karşı çıkmıştır. Endüstriye göre, yüksek sigara vergileri
kaçakçılığı teşvik ederek vergi kaybına yol açacak ve
yasal satışlar azalırken, yasadışı satışlar artacağından
tüketim kısılmayacaktır. Her ne kadar bir ülkedeki yük-
sek sigara fiyatları, ülkeye kaçak ve sahte sigara girişini
cazip kılsa da, Jooessens ve Arkadaşları28 transit ticaret
üzerinden yapılan büyük ölçekli konteynır ticaretinin,
fiyat dışında belirleyicileri olduğuna dikkat çekmekte-
dir. Buna göre, coğrafi özellikler, sosyo-ekonomik şart-
lar, sokak satışı kültürü, organize suç örgütlerinin
varlığı, kamu görevlilerinin toleransı, cezaların hafifliği
veya ağırlığı, ülkeler arasında işbirliği zayıflığı ve tütün
endüstrisinin suç ortaklığı sözkonusu etkenler arasında
yer almaktadır. Buna göre kaçakçılık, sigara vergi ve fi-
yatları yüksek olan ülkelerde, düşük olan ülkelere göre
daha az yapılabilmektedir29.
İktisadi teori, sigara endüstrisi üreticilerinin söyle-

minin aksine, sigara kaçakçılığının varlığından aslında
tütün endüstrisinin yarar gördüğünü söylemektedir.
Kaçakçılığın endüstri üzerindeki etkisine ilişkin araş-
tırmalar, bir ülkede toplam sigara satışları içinde kaçak
oranının yüksek olması durumunda ortalama sigara fi-
yatının düştüğünü ve genelde sigara satışlarının arttı-
ğını göstermektedir. Buna göre:

1. Kaçakçılık,  tüketimi hem doğrudan (sokakta sa-
tılan ucuz sigaralar sayesinde) hem de dolaylı olarak
(vergileri düşürmek veya düşük tutmak için yapılan
baskılar neticesinde) körüklemektedir.

25 D.Gultekin-Karakas,  “Can demand-side policies stop the tobacco industry’s damage? Lessons from Turkey”, Global Public Health,
January 2015.

26 Gelir İdaresi Başkanlığı “Vergi İstatistikleri”, 2014
27 DSÖ, 2015 yılı 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü temasını “tütün ürünlerinin yasadışı ticaretini durdur“ olarak belirlemiştir. 
28 L. Jooessens,  FJ. Chaloupka, D. Merriman, A. Yurekli, Issues in the smuggling of tobacco products. In:Tobacco control in deve-

loping countries. World Bank Publication, 2000: Chapter 16.
29 Bu konuda ayrıca bkz. World Health Organization (WHO) “Illicit trade in tobacco A Summary of the Evidence and Country Res-

ponses”e  http://www.who.int/tobacco/economics/illicittrade.pdf
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2. “Kaçakçılık artar” propagandası, tütün ürünleri-
nin vergilendirilmesi ve fiyatlandırılmasında siyasi
otoriteyi etkileme ve baskılama amaçlı kullanılmakta-
dır.

3. Kaçakçılık tehdidinin ticaret engellerini kaldır-
mak veya yeni pazarların açılmasını zorlamak amaçlı
kullanıldığı bilinmektedir.

4. “Kaçakçılık artar” propagandası, tütün kontrolü
politika ve uygulamalarını kamuoyu nezdinde etkisiz-
leştirme ve önemsizleştirme amaçlıdır.

Tütün ürünleri üzerindeki vergi yükünün azaltıl-
ması ile kaçakçılık kısa vadede kısmen azalsa da, orta
ve uzun vadede yeniden yükselebilmekte ve bu arada
sigara tüketimi tekrar artış eğilimine girmektedir. Ör-
neğin, Kanada’da 1979-1991 yılları arasında sigarala-
rın reel fiyatı %159 oranında artırılmış ve sonuçta
sigara içen gençlerin oranı da %42’den %16’ya düşm-
üştür. Jooessens ve arkadaşlarının bildirimine göre;
1994 yılında “kaçakçılık artar” endişesiyle tütün ürün-
lerinin vergisinde indirim yapılarak sigaraların reel fi-
yatı 1/3 oranında düşürüldüğünde ise gençler arasında
sigara içme sıklığı birkaç yıl içinde %16’dan %20’ye
çıkmış, toplamda tütün ürünleri tüketimi düşüşü dur-
muş ve sonra da artmaya başlamıştır.30

Türkiye’de sigara kaçakçılığı 1980 yılı öncesinde
olduğu gibi, 2000’li yılların başından itibaren artmaya
başlamıştır. TEKEL’in sigara biriminin özelleştirilmesi
için ihalelerin yapıldığı bu süreçte, piyasaya sahte ve
taklit olarak sunulan kaçak sigaraların neredeyse ta-
mamına yakınının TEKEL’in ürettiği ve piyasa payı
en yüksek olan “TEKEL 2000” ve “TEKEL 2001” si-
garaları olduğu tespit edilmiştir. Sözkonusu kaçak ve
sahte sigaraların içimlerinin çok kötü olması nedeniyle
tüketici tarafından tercih edilmediği, özelleştirme sü-
recindeki TEKEL’in pazar kaybına uğradığı ve bu
pazar kaybının ülkedeki yabancı sigara üreticilerine
yaradığı bilinmektedir. Piyasada kaçak ve sahte sigara
oranının resmi kayıtlardaki bilgilere göre %10-15’lere
ulaştığı 2002-2007 döneminde, yabancı sigara üretici-
lerinin Türkiye’deki kaçak oranının %5’leri kesinlikle
geçmediği yönünde açıklamaları bulunmaktadır.31

2008 yılında TEKEL’in sigara biriminin özelleşti-
rilmesi ve bu yıldan itibaren tütün kontrolü politikala-
rının uygulanmasıyla birlikte, tütün endüstrisi
tarafından yaptırılan araştırma sonuçları farklılaşmaya
başlamıştır. Tütün endüstrisi, 2010-2013 döneminde
kaçak sigara oranının artarak %20-25 arasında seyret-
tiğini açıklarken, 2011 yılında 91,2 milyar çubuk olan
yurtiçi sigara satışlarının, 2012 yılında 99,2 milyar çu-
buğa çıkmasını kaçakçılık ile etkin mücadeleye bağ-
lamıştır. Bu açıklamaya göre iki alternatif sonuç
düşünülebilir; ilki, sigara içenlerin tüketim alışkanlık-
larının bir yılda değişmediği varsayımı altında, %8,77
oranındaki tüketim artışının kaçakçılıkla mücadeleden
geldiği söylenebilir. İkinci alternatif sonuç için ise;
elde edilen artış oranının yeterli düzeyde tütün müca-
delesi yapılmamasıyla beraber endüstrinin kullandığı
pazarlama stratejileriyle satışlarını artırabildiğini söy-
lemek mümkündür. Her iki alternatif sonuç için ortak
söylenilecek temel ifade tütün kullanımının bir yıl
içinde yüksek oranda arttığıdır.32

Ülkemizde yasadışı sigara ticaretinin bir parçası
olarak kaçak sigara tüketiminin ülkemiz sınırlarında
devam etmekte olan savaş koşulları nedeniyle artmış
olduğu öngörülebilir. Dolayısıyla, 2014 yılında Türki-
ye’de artan resmi sigara satışları ve sarmalık kıyılmış
tütün tüketiminin yanı sıra, kaçak sigara tüketiminin
de arttığı söylenebilir. Yaklaşık 2 milyon kişinin Suri-
ye’den Türkiye’ye göç ettiği savaş koşullarında, sınır
ve gümrük güvenliğinin zayıflaması, kaçakçılık faali-
yetlerini de artırmıştır. Göçle gelen kitlelerdeki yüksek
tütün tüketimi alışkanlıkları, ülkede yükselen resmi ve
kayıt dışı tütün ürünleri tüketimini besleyen günümüze
özgü kaynaklardan biri olarak vurgulanmalıdır. Ülkede
resmi ve kaçak sigara tüketimindeki artışa tütün en-
düstrisi de dikkat çekmekte ve araştırılması gereğini
işaret etmektedir.33

6. TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER 
İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile Ege Bölgesi Sanayi

Odası (EBSO)’nun sanayi kuruluşları arasında yaptığı
araştırmalar ile Kurumlar Vergisi’ne ilişkin kayıtlara
göre, ulusötesi tütün şirketleri sıralamada her geçen

30 L. Jooessens,  FJ. Chaloupka, D. Merriman, A. Yurekli, 2000
31 Hürriyet, “Sigaraya zam geliyor”, 17.01. 2007, http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/5791002.asp?gid=52
32 Tütün Sanayicileri Derneği, “ÖTV kaçak sigara ticaretini arttıracak”, 20.10.2011, http://www.memleket.com.tr/news_

detail.php?id=117349
33 Vatan, “Kaçak sigara yüzünden 3 köprü duman oldu!”, Necla Dalan Haberi, 02.12.2014, http://www.gazetevatan.com/kacak-si-

gara-yuzunden-3-kopru-duman-oldu--702524-ekonomi
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yıl daha üst seviyelere çıkmaktadırlar. Bu durum, tütün
endüstrisinin mevcut vergilendirme ve fiyatlandırma
politikalarından yeterince etkilenmediği sonucunu dü-
şündürmektedir.34

2015 yılı itibarıyla tütün ürünlerinde %82’ye ula-
şan ÖTV’ye rağmen tütün endüstrisinin kârlılığını sür-
dürmesinin nedeninin, talebin düşük fiyat esnekliğinin
yanısıra, sigara üretiminde hammadde maliyetinin az-
altılmasına yönelik stratejiler olduğu düşünülmektedir.
Hammadde maliyetinin azaltılması için aşağıdaki stra-
tejiler kullanılmaktadır:

1-İthal edilen tütünden alınan Tütün Fonu’nun 2010
yılından itibaren her yıl kademeli olarak azaltılması ve
bazı tütün çeşitlerinde sıfırlanmasıyla, sigara harman-
larında yerli tütün yerine daha yüksek oranlarda ve
daha ucuza mal edilen ithal tütün çeşitleri kullanılması, 

2- Sigara üretiminde ihtiyaç duyulan tütünlerin Ege
Bölgesi’ndeki yaşlı ve pahalı işgücü yerine Güney,
Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri’ndeki ucuz iş-
gücü kullanılarak üretiminin sağlanması,

3-Çeşitli reklam, tanıtım ve pazarlama mekanizma-
larıyla özellikle kadınlar ve gençler arasında pazar
payı arttırılan slim (ince) sigaraların üretiminde daha
az tütün kullanılması.

Söz konusu maliyet yönetimi stratejileri arasında
yer alan Tütün Fonu konusu, kritik bir önem taşımak-
tadır. Türkiye’de üretilen tütünler için önemli bir ko-
ruma duvarı oluşturan Tütün Fonu’nun, Avrupa Birliği
ile devam eden müzakereler çerçevesinde, tütün en-
düstrisinin talep ve çıkarları doğrultusunda 2010 yı-
lından bu yana indirilmesi ve/veya sıfırlanması, ithal
tütünün mal oluş fiyatını düşürmekte ve özellikle
Amerikan harman sigaraların üretim maliyetini azalt-
maktadır. Bu durum, sigara harmanlarında kullanılan
yerli tütünün azalmasını beraberinde getirmektedir.
Ayrıca, tütün endüstrisinin son yıllarda başarı olarak
ortaya koyduğu ve Türkiye’nin 2023 ihracat hedefi
kapsamında propagandaya dönüştürdüğü sigara ihra-
catındaki artışın en önemli nedeninin, Türkiye’de üre-

tilen sigaraların hammadde maliyetindeki düşüş ol-
duğu gözden kaçırılmaktadır.

Yukarıda açıklandığı üzere, Tütün Fonu’nun kaldı-
rılması, tütün kontrolü kapsamında öngörülen vergi ve
fiyat politikaları ile de çelişmektedir. Ulusal Tütün
Kontrol Programı ve Eylem Planlarında, bir yandan
tütün ürünleri tüketiminden alınan vergilerin arttırıla-
rak tütün tüketiminin azaltılmasının amaçlandığı be-
lirtilmekte, diğer yandan tütün endüstrisinin artan
sigara satış fiyatlarına karşın, kârlılıklarını koruyacak
yeni düzenlemelerden yararlanmalarına olanak tanın-
maktadır. Tütün endüstrisi, gelişmiş ülke pazarları
başta olmak üzere, hâkimiyet kurduğu (yerleşmiş bu-
lunduğu) ulusal piyasalarda, sigara vergi artışları ile
eşzamanlı olarak sigaraya zam yapıp, üretici fiyatla-
rındaki artışı gizleyebilmekte ve bu arada kâr oranla-
rını da artırmaktadır.35 Dolayısıyla, sigara satış
vergileri tüketim miktarını azaltsa bile, sigaranın
düşük talep fiyat esnekliği veri iken, tütün endüstrisi-
nin satış geliri büyüyebilmektedir. Ayrıca, tütün en-
düstrisinin prime ve ucuz sigara bantlarında
uyguladığı fiyat farklılaştırması ile de kârlılığını sür-
dürdüğü görülmektedir. Örneğin, sigara şirketlerinin
2014 yılı Mayıs ayından itibaren bazı markalarında
tütün kontrol politikalarını adeta delerek fiyat düşür-
mesi, şirket ve marka bazında pazar payının artması
yanında ÖTV gelirlerinin artışını da sağlamıştır.36 Bu
duruma bağlı olarak bir yandan tütün tüketim vergileri
ile devlet bütçesine önemli bir gelir kaynağı yaratılır-
ken, diğer yandan endüstrinin kârlı birikim koşulları
sürdürülmüş olmaktadır. Türkiye’de, gençlere sigara
satışı ve satış noktalarındaki teşhir vb. yasakların yay-
gın olarak ihlal edilmesi ve ihlaller karşısında cezala-
rın sıkı bir şekilde uygulanmaması, endüstrinin çocuk
ve gençleri bağımlılık kıskacına düşürmesine ve uzun
dönemde pazarın sürekliliğini sağlamasına hizmet et-
mektedir. Dolayısıyla, sigara vergi zamları endüstri ve
devlet bütçesi açısından olumlu etkiler yaratmakta, si-
garayı bırakamayan kesimler için ise artan harcama
yükü doğurmaktadır. Literatürde, sigara vergi zamları

34 İstanbul Sanayi Odası (İSO), Beşyüz Büyük Sanayi Kuruluşu, 2013, http://www.iso.org.tr/tr/web/BesYuzBuyuk/Turkiye-nin-500-
Buyuk-Sanayi-Kurulusu--ISO-500-raporunun-sonuclari.html

35 AB. Gilmore, JR. Branston,  The Case for OFSMOKE: How Tobacco Price Regulation is Needed to Promote the Health of Markets,
Government Revenue and the Public. Tob Control 2014; 19, s. 423-430. 

36 Habertürk, “3,9 Milyar TL kayıpmış”, Haber: Meltem Ersoy, 23.10.2014 ve T.C. Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü,
“Bütçe İstatistikleri” https://portal.muhasebat.gov.tr/mgmportal/faces/khbDetay_yeni?birimDizini=Merkezi+Y%C3%B6netim+
B%C3%BCt%C3%A7esi&_afrLoop=11206616942996928&tur=B%C3%BCt%C3%A7e+%C4%B0statistikleri&_afrWindow-
Mode=0&_adf.ctrl-state=1d9042hhw3_44
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sonrasında, sigaranın daha çok eğitimli (ve yüksek ge-
lirli) kişiler tarafından bırakıldığı, düşük eğitimli ve
yoksul kesimlerde ise bırakma oranlarının görece
düşük kaldığı saptanmaktadır.37

Sonuç olarak sigara, giderek daha fazla düşük ge-
lirli toplumsal sınıfların bir alışkanlığı haline gelmekte
ve yoksul bütçelerinden zorunlu gereksinimler paha-
sına sigaraya ayrılan payın artmasına yol açarak38, top-
lumsal gelir eşitsizliğini perçinleyen bir nedene
dönüşmektedir. 

Tütün ürünleri tüketiminin nihai olarak sona erdi-
rilmesi ana hedefi çerçevesinde, geçiş süreci için sar-
malık tütün üretimine ilişkin güncel bir sorun dikkat
çekmektedir. Türkiye genelinde 10-15 milyon kg ara-
sında üretildiği tahmin edilen sarmalık tütün üretimi
ve yasadışı sarmalık kıyılmış tütün ürünü ticaretinin
alternatif tarımsal üretim ve ekonomik faaliyet proje-
leriyle yasal zemine çekilmesi, ülke tütüncülüğü ve
tütün kontrolü açısından oluşan arz ve talep yönlü
problemlerin çözümünü kolaylaştıracaktır.

Tütün endüstrisinin “kaçakçılık artıyor” iddiasını
ispatlamak amacıyla yaptırdığı araştırmalarda uygula-
nan yöntemlerin ve dolayısıyla üretilen sonuçların bi-
limsel açıdan tartışmaya açık olduğu düşünülmektedir.
Bu kısıtlılıklarla yapılan açıklamaların ise kamuoyunu
“yanlış” yönlendirme olasılığı oldukça yüksektir. Yan-
lış söylemler üretmenin, toplumu yanlış yönlendirme-
nin tütün endüstrisi taktikleri arasında olduğu bilimsel
ortamlarda paylaşılan bir yaklaşım olduğu bilinmek-
tedir.39 Bu yüzden,  ilgili kamu kurum ve kuruluşları-
nın “Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile
Mücadele Eylem Planı” kapsamında tütün ürünlerinin
tüketimi ve kaçakçılığıyla ilgili sağlıklı verilerin elde
edileceği anketler yaptırması ve bunu akademik çev-
relerle ve kamuoyu ile paylaşması önemli görülmek-
tedir. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2008
ve 2012 yıllarında gerçekleştirilen Küresel Yetişkin
Tütün Araştırması’nın40 karşılaştırmalı sonuçlarına

göre; Türkiye’de tütün ürünü tüketenlerin sayısı 2008
yılından 2012 yılına 2.200.000 kişi azalmış, kullanım
sıklığı %4,1 gerilemiştir. Bu dönemde sigara üzerin-
deki toplam vergi yükü de %73,3’den %81,  %11,3 ar-
tırılmıştır.

2012 sonuçları, sigara kullanan 10 kişiden 7’sinin
(%72,5) sigarada vergilerin artırılmasını desteklediğini
ortaya koymuştur. Ayrıca, KYTA-2012 kapsamında
sorulan “Çoğunlukla içtiğiniz sigara paketinin üze-
rinde bandrol (vergi etiketi) var mı?” sorusuna %90,4
sıklığında “Evet”, %9,02 sıklığında “Hayır” ve
%0,58 sıklığında “Bilmiyor” şeklinde verilen cevap-
lar, kaçak sigara oranının tütün endüstrisinin iddia et-
tiği gibi %20-25’ler seviyesinde olmadığına işaret
etmektedir. Türkiye’de sigara içimindeki azalma ve
vergi miktarları arasındaki ilişkiyi doğrudan ortaya
koyan çalışmalara ihtiyaç vardır.  

Marka bazında piyasaya arz ettiği tütün ürünlerini
çeşitlendirirken, tüketici algısına yönelik olarak renk
bileşimleri kullanan tütün endüstrisi, piyasaya arz et-
tiği tütün ürünlerinin pazar payını artırmak amacıyla
da kimi zaman rekabet içinde veya anlaşmalı olarak
fiyat indirimlerine gitmektedir. Tütün kontrolü düzen-
lemelerine aykırı, tüketimi özendirirken kamunun
vergi kaybına neden olan tütün endüstrisinin taktik ve
uygulamalarına ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca
müdahale edilmelidir. Ayrıca, sigara ve sigara paket-
lerinin farklı boyutlarda ve özelliklerde (mentollü vb.)
piyasaya sunulması, tüketimi sürdürme amacına hiz-
met etmekte, dolayısıyla ürün standardizasyonu ve düz
paket uygulaması tütün kontrolü için elzem olmakta-
dır.

7. SONUÇ 
Tütün tüketim vergileri dolaylı vergi gelirlerinin

önemli kaynaklarından biridir. Tütün vergileme poli-
tikası düşük fiyat elastikiyeti üzerinden değerlendiril-
mekte ve teknik olarak vergi gelirini artırmaya yönelik
bu politika tütün kullanımının zararlarına karşı koruma
sağlamamaktadır.

37 BETAM, “Sağlık Bahane Zamlar Şahane, Sigara fiyatları, tüketimi ve vergiler”, Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal, Ayşenur Acar ve
Duygu Güner, Bahçeşehir Üniversitesi, Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, 27 Ocak 2012

38 M. Assunta Tobacco and poverty. In:Together against tobacco. Proceedings of the INGCAT International NGO Mobilisation Mee-
ting, Geneva. 15-16 May 1999

39 Y, Saloojee,; E, Dagli Tobacco industry tactics for resisting public policy on health. Bulletin of the World Health Organization 78.7
(2000): 902-910.

40 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Küresel Yetişkin Tütün Araştırması, 2008 ve 2013
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Tütün endüstrisinin ticari çıkarları dolayısıyla tütün
ürünlerinin vergi ve fiyatının artırılmaması için siyasi
otoriteyi etkilemek ve baskı altında tutmak, tütün kont-
rolünün başarılı uygulamalarını gözden kaçırmak ve
önemsizleştirmek amacıyla taktik olarak geliştirdiği
çalışmaların dikkatle izlenmesi, bu yönde gerekli ted-
birlerin alınması, ülke ekonomisi ve toplum sağlığı
açısından önem arz etmektedir. Ancak, endüstrinin
tütün ürünleri vergi zamları konusunda ulusal pazarlar
arasında farklı stratejiler izlediği de gözönünde bulun-
durulmalıdır. Endüstrinin, halihazırda yerleşmiş bu-
lunduğu pazarlarda vergi zamlarını kendi fiyat
artışlarını gizlemek için bir araç olarak kullandığı ve
bu yolla yüksek karlılığını sürdürdüğü durumlarda,
hem sözkonusu vergi-dışı fiyat artışlarının fiyat kont-
rolleri ile engellenmesi41, hem de doğrudan endüstrinin
üretim ve satıştan elde ettiği kârın daha yüksek oranda
vergilendirilmesi gerekmektedir. Bir diğer deyişle, si-
gara vergi artışlarının toplumun yoksul kesimlerini
daha da yoksullaştıran etkisi karşısında, tüketiciden zi-
yade tütün endüstrisinin vergilendirilmesi tütün kont-
rolü açısından daha etkili bir sonuç sağlayacaktır.
Nitekim İskandinavya ülkelerinde tütün ürünlerinde
vergi artışı tütün kontrol politikaları açısından cazip
bir bileşen olarak görülmemekte, tüketim vergilerinin
gelir dağılımını bozucu etkileri dikkate alınmaktadır. 

Bu nedenle Türkiye’de de tüketim vergilerinin ya-
nında üretim sürecini de kapsayacak şekilde daha kap-
samlı bir vergileme bakış açısının geliştirilmesi
gereklidir. Bu bakış açısıyla tütün ürünleri imalatçıla-
rını, toptancılarını ve perakendecilerini kapsayan se-
çici bir tütün vergi politikası tasarlanmalıdır. Böylece
tütün vergileri endüstri üzerinde gerçekçi bir negatif
teşvik aracı halini alabilir.

Halk sağlığını ilgilendiren tütün ürünlerine yönelik
özel vergilerin getirilmesi gereği yanında, tütün endüs-
trisindeki stokçuluk eğilimine karşı da önlemler alın-
ması gerekmektedir. Özellikle yıl sonuna doğru sigara
vergi artışları uygulamaya girmeden önce yoğunlaşan
stoklama faaliyeti, endüstrinin yüksek karlılığını sür-
dürme stratejisi olarak, tüketici aleyhine doğurduğu
olumsuz etkiler nedeniyle gerekli düzenlemelerle ön-
lenmelidir.

Tütün endüstrisi yüksek karlılıkla çalışmaya devam
ettiği müddetçe, bu sektörde yığınsal imalat ve buna
eşlik eden sinsi pazarlama, satış ve reklam faaliyetleri
sürecek, sonuç olarak tütün salgınının nihayete erdi-
rilmesi gibi bir hedeften çok uzak bir noktada çaba-

lanmaya devam edilecektir. Özetle, tütün ürünleri ima-
latının mevcut ve yeni yatırımcılar için cazip olmaktan
çıkarılması, vergilendirme boyutu başta olmak üzere
her türlü tütün kontrolü tedbirinin TKÇS’nin 5.3 mad-
desi hükümleri de dikkate alınarak etkin bir şekilde
uygulanması gerekmektedir. 
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