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Sorumluluk Reddi
Bu rapor Oxford Economics tarafından akademik özgürlük içinde ve 
tüm yazılım kontrolü kendisinde saklı olarak hazırlamıştır. Endüstrideki 
paydaşlardan aldığımız girdi ve veriler için teşekkür ederiz.

Oxford Economics raporu Philip Morris Products SA ile üzerinde anlaşılan özel referans terimlere göre 

hazırlamıştır. Rapor için finansal destek Philip Morris Products SA tarafından sağlanmıştır. Oxford 

Economics raporun analiz, bulgu ve yargıları bağlamında bütün sorumluluğu kabul eder.

Raporun kapsamı
Türkiye’de Kaçak Tütün Tüketimi
Bu raporun ana amacı Türkiye’de yasa dışı sigara ve kıyılmış tütün tüketim 
miktarının bağımsız ve sağlıklı bir değerlendirmesini yapmak ve son 
yıllardaki değişimi ortaya koymaktır. Bu raporun amacı:

•  Sigara ve kıyılmış tütün dahil, Türkiye’de tütün ürünleri için yıllar içerisinde değişen yasa dışı 
seviyelerini belirlemek;

•  Sigara tüketiminin menşe dökümünü tahmin etmek için bağımsız araştırma kuruluşları tarafından 
kıyılmış tütün tüketimi üzerine yapılan piyasa araştırmasının öngörülerini ve Boş Paket Araştırmalarının 
(EPS) ayrıntılarını kullanarak, yasa dışı tüketim hacmini tahmin etmek;

•  Yasa dışı tüketime bağlı olarak Tüketim Vergisi ve KDV alımından doğan devletin yıllık vergi kaybını 
tahmin etmektir.

Tahminler sigara için 2017 yılından 2022’nin ilk altı ayına (ilk yarı) kadar olan süreyi ve veri bulunabilirliği 
ile ilgili kısıtlamalar nedeniyle kıyılmış tütün ve toplam tütün pazarı için 2019 yılından 2022’nin ilk altı 
ayına kadar (ilk yarı) olan süreyi kapsamaktadır.
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Hakkımızda
Oxford Economics yurt dışına açılan İngiliz şirketleri ve finans kuruluşları 
için ekonomik tahmin ve modelleme yapmak üzere 1981 yılında Oxford 
Üniversitesi İşletme Bölümünün ticari bir girişimi olarak kuruldu. O 
zamandan beri 200 ülke, 100 endüstri sektörü ve 3 bini aşkın şehirde 
rapor, tahmin ve analitik araçlar sağlayan dünyanın önde gelen bağımsız 
global danışmanlık şirketlerinden biri haline geldik. Sınıfının en iyisi olan 
global ekonomi ve endüstri modelleri ile analitik araçlarımız dış pazar 
trendlerini tahmin etme ve ekonomik, sosyal etkilerin yanı sıra iş etkilerini 
değerlendirme bağlamında bize eşi olmayan bir beceri kazandırıyor.

Merkezi İngiltere, Oxford’da bulunan Oxford Economics; Londra, Dubai, New York ve Singapur’da 
bölgesel merkezlere ve dünya çapında ofislere sahiptir. Yaklaşık 600 tam zamanlı personel istihdam 
ediyoruz; 300 personelimiz profesyonel ekonomist, endüstri uzmanı ve iş editörlerinden oluşuyor. 
Makroekonomist ve düşünce liderliği uzmanlarından oluşan en büyük ekiplerden biriyiz. Global ekibimiz 
ekonometrik modellemeden senaryo oluşturmaya, ekonomik etki analizinden pazar araştırması, vaka 
çalışması, uzman panelleri ve web analizlerine kadar geniş araştırma teknikleri ve düşünce liderliği 
olanaklarına sahiptir.

Oxford Economics kurumsal, mali ve hükumet karar alıcıları ve düşünce liderleri için önemli bir 
danışmandır. Dünya çapındaki müşteri tabanımız önde gelen çok uluslu şirketler ve finans kuruluşları, 
önemli hükumet organları ve ticari birlikler, üst düzey üniversiteler, danışmanlık kuruluşları ve düşünce 
kuruluşları dahil 2 binin üzerinde uluslararası organizasyon içermektedir.

Kuruluş

1981
Birleşik Krallık

Global ölçekte yaklaşık

600
tam zamanlı personel istihdam 

ediyoruz

Birlikte çalıştığımız uluslararası 
organizasyon sayısı

2.000
üzerindedir
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Terimler Sözlüğü

Boş Paket Araştırması (EPS): Bağımsız araştırma 
kuruluşları tarafından yapılan ve sigara içenlerin 
kamusal alanlara attığı boş paketlerin toplanarak 
marka ve menşelerin kaydedildiği çalışmalar. 
Numuneler katılımcı şirketlerin uzmanları tarafından 
gerçeklik bakımından analiz edilir. EPS sonuçları 
pazardaki yurt içi ve yurt dışı tüketimin (başka 
ülkelerden orijinal ürünler ve sahte ürünler) paylarını 
tahmin etmek için kullanılır.

Girişler/Çıkışlar: Ürünün bir pazara/pazardan girişi/
çıkışı.

Gümrüksüz: Tüketicilerin kara yolu, hava yolu veya 
deniz yoluyla seyahat ederken yasal Duty-Free 
mağazalarından yasal sınıra kadar satın aldıkları 
gümrüksüz ürünler.

H1: İlk yarı (takvim yılının).

Kıyılmış Tütün: Sigaralarda kullanılan ince şeritler 
halinde kesilen, genellikle pipo ve sarım için kullanılan 
tütün. Bu rapor kapsamında, ince kıyılmış ve tüplere 
(makaron) doldurulmuş veya müşteriler tarafından 
sarılmak üzere paketler halinde satılan tütüne 
odaklanılmıştır. 

Ortalama Günlük Tüketim: Sigara kullanıcısı başına 
günde tüketilen ortalama sigara sayısı.

Pazar Payı: Belirli bir şirket, ürün veya marka için 
yüzde olarak ifade edilen toplam satış içindeki payı.

Sahte Sigaralar: Yasa dışı olarak üretilen ve ticari 
marka hak sahiplerinin izni olmadan satılan sigaralar. 

Sigara Eşdeğeri: Fabrika yapımı bir sigara veya 
kıyılmış bir tütün ürünü dalına karşılık gelen ölçü 
birimi.

TL: Türk Lirası.

Tüketim Vergisi: Belirli malların tüketimi üzerine 
konulan dolaylı bir vergi. Tüketim Vergileri maktu 
(ör. ürünün miktarı/ağırlığı başına parasal bir tutar), 
nispi (ör. bir ürünün değerinin oranı) veya her ikisinin 
birleşimi şeklinde olabilir.

Yasa Dışı Tüketim: Yurt içi yasa dışı ve yurt dışı yasa 
dışı toplamı.

Yasal Yurt İçi Satış: Yasal, yurt içi kanallar üzerinden 
yurt içi vergisi ödenmiş ürün satışı.

Yasal Yurt İçi Tüketim: Yasal yurt içi net satış olarak 
tanımlanır. 

Yurt Dışı Menşei: Orijinalinde tüketildiği pazar için 
üretilmemiş ürün. 

Yurt Dışı Menşei Yasa Dışı: Kaçak, sahte ve diğer 
yasa dışı tütün ürünü ithalatları.

Yurt Dışı Menşei Yasal: Tüketiciler tarafından sınır 
ötesi seyahat gibi durumlarda yürürlükteki Gümrüksüz 
Alım izinlerine tabi olarak yasal şekilde ülkeye 
getirilen ürün.

Yurt İçi Kaçak: Yurt içi pazar için üretilen fakat vergisi 
ödenmeyen tütün ürünleri (fabrika yapımı sigaralar 
veya kıyılmış tütün).
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Özet

Artan yasa dışı kıyılmış tütün tüketimi tütün ürünlerinin toplam tüketimini 
yükseltmiştir
•  Türkiye’de kıyılmış tütün toplam tüketimi 2019 yılındaki 16.423 milyon sigara eşdeğerinden, 2021 yılında 

29.427 milyon sigara eşdeğerine çıkarak neredeyse ikiye katlanmıştır. Yine kıyılmış tütünün toplam 
tüketimdeki payı 2019 yılındaki %11,9 değerinden 2021 yılında %18,9’a çıkmıştır. 2022’nin ilk altı ayında, bu 
pay %26,1’e yükselmiştir. 

•  Toplam sigara tüketimi aynı kalmıştır. Sigara ve kıyılmış tütün tüketimi tahminlerinin bulunduğu 2019-21 
döneminde, yıllık sigara tüketimi ortalaması 120.646 milyon sigara olmuştur.

•  Toplam tütün ürünleri tüketimi (üretilen sigaralar ve kıyılmış tütün dahil) son yıllarda sürekli artış 
göstermiştir ve bu büyük oranda yasa dışı kıyılmış tütün tüketimine bağlıdır. 2019 ve 2021 yılları arasında 
toplam tüketim 18.037 milyon sigara eşdeğeri artmış ve 2019’daki 137.461 milyon sigara eşdeğeri 2021’de 
155.498 milyon sigara eşdeğerine çıkmıştır.

Yasa Dışı tüketim aynı zamanda yasa dışı kıyılmış tütün tüketimi nedeniyle 
artmıştır
•  2019-21 yılları arasında yasa dışı tüketim toplam kıyılmış tütün tüketiminin yaklaşık %94’ü olarak 

gerçekleşmiştir. 2019 ve 2021 arasında yasa dışı kıyılmış tütün tüketimi bütün tütün ürünlerinin yasa dışı 
tüketiminin yaklaşık %91,3’ünü oluşturmaktadır.  

•  Toplam sigara tüketiminin bir payı olan kaçak tüketim 2019’daki %2,1’den 2020’de %0,9’a düşmüş ve 
2021’in ilk yarısında tekrar %4,6’ya çıkmıştır. İran ve Irak Türkiye’de kaçak sigara tüketimin ana menşeleri 
olarak belirlenmiştir; 2022’nin ilk yarısında kaçak sigara tüketiminin %98’i bu menşelere dayanmaktadır.

•  Toplam tütün ürünleri tüketiminin bir payı olarak yasa dışı tüketim 2019’daki %13,5 değerinden 2021’deki 
%18,6 değerine çıkana kadar sürekli artış göstermiştir. Bu artış çok daha yüksek bir yasa dışı kullanım 
sıklığı oranına sahip olan kıyılmış tütünün artan popülerliğini göstermektedir. 2022’nin ilk altı ayında, yasa 
dışı tüketim %27,9 değerine ulaşarak sert bir çıkış göstermiş ve 21.624 milyon sigara eşdeğerini temsil 
etmiştir. 

Son yıllarda Yasa Dışı tütün ürünlerinin Tüketimine bağlı Vergi Kaybı artmıştır
•  Yasa Dışı tütün ürünlerinin tüketimine bağlı toplam vergi kaybı neredeyse ikiye katlanarak 2019’daki 9.744 

milyon TL’den 2021’de 18.327 milyon TL’ye yükselmiştir.

•  2019-2021 döneminde yasa dışı kıyılmış tütün, yıllık vergi kaybının %86,4-95,9’una karşılık gelmiştir. 
Mutlak veriler ışığında, 2019’daki yasa dışı kıyılmış tütün tüketimine bağlı vergi kaybı 8.419 milyon TL’den 
2021’de 16.773 milyon TL’ye yükselmiştir. 

•  2022’nin ilk altı ayında, yasa dışı tüketime bağlı tahmini vergi kaybı 21.326 milyon TL’yi bularak, 2021 
yılının bütününde gerçekleşen toplam vergi kaybı miktarını geçmiştir.
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Makroekonomik Görünüm

Türk ekonomisi son yıllarda önemli zorluklar yaşamıştır

Bu çalışmada yapılan analiz için başlangıç yılı olan 2017’de reel hane halkı harcanabilir geliri neredeyse %20 
azalmıştır. KOVİD-19 kapanmalarının bitmesine bağlı olarak 2021 yılında yaşanan sıçramadan sonra, hane halkı 
harcanabilir geliri 2022 yılında tekrar KOVİD-19 pandemisinin zirve noktası olan 2020’deki seviyelere düşmüştür. 
Oxford Economics tahminleri 2022 yılında tüketici fiyatlarının %72,8 artmasını beklemektedir; bu artış 1998’in 
ortasından beri en hızlı artış oranıdır. Bu bağlamda, hayat pahalılığı krizi ciddi bir endişe haline gelmiştir. Bu 
çalışmanın bir parçası olarak Başkent Üniversitesinde Profesör Uğur Emek ile yapılan röportaj zorlu ekonomik 
koşullar ve yükselen fiyatların yakıt, ilaç ve tütün gibi bir dizi üründe yasa dışı ticaretin artmasına katkıda 
bulunduğunu ortaya koymaktadır.

Kaynak: Oxford Economics/Haver Analytics
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Kaynak: PMI

Temmuz 2022’de ortalama 
sigara fiyatı önceki yılın aynı 

dönemine göre

%83,3
artmıştır

2022 yılında tütün ürünleri, özellikle sigara fiyatları önemli düzeyde artmıştır

Bu enflasyonist ekonomik bağlamda, fabrika yapımı 20 sigaralık bir paketin ağırlıklı ortalama fiyatı 2022’de 
hızla artmış ve Temmuz 2022’de paket başına 28,7 TL’ye yükselmiştir. Daha önce, 2019’un 3. Çeyrek ve 2021’in 
3. Çeyreği arasında sabit kalan ağırlıklı ortalama fiyat, Temmuz 2021’de 15,7 TL’ye çıkmıştır. Bu değişim sigara 
fiyatında bir önceki yılın aynı dönemine göre %83,3 veya paket başına 13,1 TL’lik bir artışı yansıtmaktadır.

Yasa Dışı kıyılmış tütün ürünleri fiyatı da, daha yavaş bir tempoda olsa bile, artmıştır. Tüketici araştırması 2021 
yazında önceden doldurulmuş 20 makaronluk bir paketin 8,7 TL maliyeti olduğunu göstermektedir. Temmuz 
2022’de, önceden doldurulmuş 20 makaronun fiyatı 11,5 TL’ye çıkmış ve paket başına 3,3 TL artmıştır. 
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Tütün Pazarına Genel Bakış

Son yıllarda toplam tüketim artmıştır

Tütün ürünlerinin toplam tüketimi (sigaralar ve kıyılmış tütün dahil) son yıllarda sürekli artış göstermiştir. 
Toplam tüketim 2019’da 137.461 milyon sigara eşdeğerinden 2021’de 155,498 milyon sigara eşdeğerine 
yükselmiştir. Toplam tüketimdeki bu artış temel olarak kıyılmış tütün pazarının büyümesine bağlıdır. Kıyılmış 
tütün pazarı 2019’daki 16.423 milyon sigara eşdeğerinden 2021’de 29.427 milyon sigara eşdeğerine çıkmıştır ve 
bunun çoğunluğu yasa dışıdır. Kıyılmış tütün, 2019 yılında toplam tüketimin %11,9’unu oluşturmuşken bu değer 
2022’nin ilk altı ayında %26,1 olarak gerçekleşmiştir.

2022’nin ilk yarısında  
kıyılmış tütün tüketimi  

toplam tüketimin

%26,1’ini
oluşturmuştur
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Kaynak: Oxford Economics
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Yasa dışı ürün tüketimi de artmıştır

Son yıllarda, yasa dışı tütün ürünlerinin tüketimi önemli oranda artmıştır. Toplam tüketimin bir payı olarak 
yasa dışı tüketim 2019’daki %13,5 değerinden 2022 yılının ilk yarısında %27,9’a çıkmıştır. Aynı zamanda 
pazar araştırması sigara içme yaygınlığının 2019 ila 2022 yılları arasında %37,1 civarında göreceli olarak sabit 
kaldığını ortaya koymaktadır.1 Toplam tüketimdeki artışın ana sebeplerinden biri kıyılmış tütün kullanıcılarının 
yaygınlığının artmasıdır. Bu kullanıcılar, fabrika yapımı sigaraların kullanıcılarına göre günlük bazda daha fazla 
sigara içme eğilimi göstermektedir. Mayıs-Ağustos 2022 arasında yapılan pazar araştırması kıyılmış tütün 
kullanıcısı başına Ortalama Günlük Tüketimin (ADC) 20,8’e çıktığını ve bu değerin sigara içenlerin 19,3 ADC 
değerinden yüksek olduğunu ortaya koymuştur. 

2022 yılında yasa dışı  
tütün ürünlerinin tüketimi 

%27,9
artmıştır

Kaynak: PMI ve Oxford Economics analizi
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1 Son araştırmalar temelinde, bu rakam, «Global Yetişkin Tütün Araştırması»nı (en son 
verisi 2016 tarihli olan) kullanan DSÖ’nün tahminleriyle karşılaştırıldığında Türkiye’deki 
sigara kullanıcısı prevalansının daha yeni bir resmini vermektedir. Bu rakamlar fabrika 
yapımı sigaralar, ince kıyılmış tütün, ince puro, pipo ve nargile gibi bütün tüketilebilir tütün 
kategorilerinin kullanıcılarını içermektedir. 
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Toplam sigara tüketimi sabit kalmıştır

2017-2021 arasında toplam sigara tüketimi ortalama 121.444 milyon olmuş; 2020’deki 114.827 milyon değeri 
ve 2018’deki 127.219 milyon değeri arasında gidip gelmiştir. Türkiye’de sigara tüketimi ağırlıklı şekilde yurt içi 
kaynaklıdır. Aslında, 2017 ve 2022 ilk yarısı arasındaki EPS analizi temelinde, Türkiye’deki yurt dışı menşeli kaçak 
kullanımı 2017’deki %11,3 değerinden 2020’de %0,9’a düşmüştür. 2020’deki düşüş sadece diğer ülkelerden sigara 
akışını sınırlandıran Kovid’le ilgili seyahat sınırlandırmalarını yansıtmamakta, aynı zamanda 2017’den beri devam 
eden uzun dönemli bir düşüşe işaret etmektedir. Yurt dışı menşeli kaçak kullanımı o zamandan beri sıçrama 
göstermiş, 2021’de %2,1’e çıkmış ve 2022’nin ilk yarısında %5,0 olarak gerçekleşmiştir. 

2022’nin ilk altı ayında 
kaçak sigara tüketimi

2,6milyara
ulaşmış ve 2021 yılının bütünündeki 

kaçak tüketimini geçmiştir
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Kaynak: Oxford Economics, EPS analizi

Toplam sigara tüketimi kırılımı 
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Kaçak sigara tüketimi 2021’den sonra sıçramıştır

Toplam tüketimin bir payı olarak kaçak sigara tüketimi 2017’deki %10,6 değerinden 2020’de %0,9 değerine sert bir 
düşüş göstermiştir. Fakat kaçak sigara kullanım oranı 2021’de yine %1,9’a ve 2022’nin ilk yarısında %4,6’ya çıkmıştır. 
Hacim bağlamında, 2017 yılında kaçak sigara tüketimi 12.521 milyon sigarayla zirveye çıkmıştır. Kaçak hacmi 2020’de 
1.042 milyon sigaraya inene kadar sürekli bir düşüş göstermiş ve 2021’de tekrar 2.451 milyon sigaraya sıçramıştır. 
2022’nin ilk altı ayında kaçak tüketimin 2.624 milyon olması tahmin edilmektedir. Bu değer şimdiden 2021 yılının 
bütünündeki toplam kaçak sigara tüketiminden yüksektir.

Toplam sigara tüketimi kırılım
(Aksi belirtilmedikçe, Sigara, milyon)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 İlk 6 ay

Yasal Yurt İçi Satış 106,223 118,501 119,748 114,776 125,109 55,453

Çıkışlar 1,527 1,387 1,601 1,029 1,681 1,023

Yasal Yurt İçi Tüketim 104,697 117,114 118,147 113,747 123,428 54,430

Toplam Yurt Dışı 13,369 10,105 2,891 1,081 2,643 2,841

Yurt Dışı Yasal 849 814 368 39 193 216

Yurt Dışı Kaçak 12,521 9,291 2,523 1,042 2,451 2,624

Toplam Tüketim 118,066 127,219 121,038 114,827 126,071 57,271

Kaçağın Toplam Tüketim İçindeki 
Yüzdesel Payı

%10.6 %7.3 %2.1 %0.9 %1.9 %4.6

Kaynak: Oxford Economics, EPS analizi
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Türkiye’ye yurt dışı girişlerin menşe yapısı analiz edildikten ve yurt dışı yasal girişler çıkarıldıktan sonra (tam 
metodoloji detayları için bkz. Ek A), İran ve Irak Türkiye’de tüketilen kaçak sigaraların ana menşeleri olarak 
belirlenmiştir. Kaçak sigara menşe olarak birleşik payları (belirlenmeyen menşeleri olan sahteler hariç) son yıllarda 
önemli oranda yükselmiş, 2017’deki %85,3 değerinden 2022’nin ilk altı ayında %98,4’e çıkmıştır. Özellikle İran, 
2017’de %49,4 olan payının 2022’nin ilk yarısında %92,9’a çıkmasıyla, kaçak sigaraların en önde gelen kaynağıdır. 
Son yıllarda Türkiye’ye kaçak girişinin diğer kayda değer menşeleri arasında Özbekistan, Gürcistan, Kırgızistan, 
Ukrayna, Ermenistan ve Suriye yer almaktadır. Fakat son yıllarda bu kaynakların belirginliği ciddi oranda azalmıştır.

İran ve Irak kaynaklı sigaralar 
2022’nin ilk yarısında toplam 

kaçak sigara tüketiminin 

%98,4’ünü
oluşturmuştur

Sınır Ötesi Sigara Ticareti

%0 %20 %40 %60 %80 %100

2017

2018

2019

2020

2021

2022
İlk 6 ay

Kaynak: Oxford Economics, EPS analizi

Menşeye Göre Kaçak Sigara Tüketimi 
Toplam Kaçak Tüketim Yüzdesi (sahteler hariç)

İran

Irak

Diğerleri
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Ülkeler arasındaki fiyat farklılıkları Türkiye’ye sigara giriş kaynaklarının açıklanmasına yardımcı olabilir. 2020’de 
Türkiye’de en ucuz markanın 20 sigaralık paketi 1,58$ perakende fiyatıyla satılmıştır. Bu fiyat Türkiye’nin doğu 
komşularından (İran, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve Irak) önemli düzeyde daha yüksektir. Aynı zamanda, 
uluslararası EPS veri analizimiz Türk varyantlı sigaraların daha çok Fransa, Hollanda ve Birleşik Krallık gibi daha 
yüksek fiyatların olduğu Batı Avrupa ülkelerine gittiğini göstermektedir. Çıkışlar 2017 ve 2021 arasında Türkiye’deki 
yasal yurt içi satışın tipik olarak %0,9-1,4’üne karşılık gelmektedir. 

Perakende sigara fiyatı ve kaçak sigaranın Türkiye’ye giriş kanalları

Bulgaristan: $3.03

Yunanistan: $4.38

Türkiye: $1.58

0.7

169.3 321.3

İran: $1.19

Gürcistan: $0.81

2020’de en ucuz markanın paket (20) fiyatı (US$)

$0.40 $4.50$1.58

Azerbaycan: $0.94

Irak: $0.42

Suriye: $0.40

Ermenistan: $0.78

Yıllık kaçak sigara ana giriş 
noktaları, ortalama 

2019-2021 (Sigara, milyon)
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Kıyılmış tütün tüketimi son yıllarda artmıştır

Türkiye ana tütün üreticilerinden biridir; 2020 yılında 50.000’i aşkın çiftçi neredeyse 80.000 ton yaprak tütün 
üretmiştir (BETAM, 2020). Tütünün çoğunluğu sözleşmeli üretimle üretilirken, son yıllarda sözleşmesiz yetiştirilen 
veya belirli bir sözleşmeli miktarın üzerinden yetiştirilen tütün payı yükselmiştir. Bazı çiftçiler tütünü aracılara 
satmakta ve aracılar kaçak kıyılmış tütün tedarik zincirine katılmaktadır. Kıyılmış tütün ürünlerinin yasa dışı 
üreticileri tütünü yığın halinde toptan pazarlardan alabilmekte ve daha küçük yasa dışı paketlerde satmakta veya 
makaronlara doldurmaktadır (BETAM, 2020). 

Türkiye’de kıyılmış tütün toplam tüketiminin 2019 yılındaki 16.423 milyon sigara eşdeğerinden neredeyse iki katına 
çıkarak 2021 yılında 29.427 milyon sigara eşdeğerine ulaştığını tahmin ediyoruz. Başkent Üniversitesinde Profesör 
Uğur Emek ile yapılan röportaj, kıyılmış tütün tüketimindeki artışın temel olarak kıyılmış tütün ürünleri ve fabrika 
yapımı sigaralar arasındaki fiyat farkının artmasına, genişleyen kıyılmış tütün tedarik zincirine ve Türkiye’deki zor 
ekonomik koşullara bağlı olduğunu ortaya koymaktadır.

2021 yılında toplam kıyılmış 
tütün tüketimi

29,4milyar
sigara eşdeğerine ulaşmıştır

Kıyılmış Tütün Tüketimi
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16,423

26,010
29,427

Kaynak: Oxford Economics.

Toplam kıyılmış tütün tüketimi kırılımı 
Sigara eşdeğeri, milyon

Kaçak Tüketim Yasal Tüketim
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Tüketilen kıyılmış tütünün büyük çoğunluğu yasa dışıdır

Kıyılmış tütün tüketiminde yasa dışı yaygınlığı 2019’daki %97,6 oranından 2021’de %89,9’a düşmüştür. Pazar 
araştırmasının öngörülerine göre bunun sebebi yurt içi nüfus tarafından yapılan gümrüklü tüketimin payındaki hafif 
artıştır. Fakat bu oran 2022’nin ilk yarısında tekrar artmış ve %93,8’e çıkmıştır. Sigaralara göre daha ucuz olmasının 
yanı sıra, yasa dışı kıyılmış tütün ürünlerinin bulunurluğu artan kullanım yaygınlığına katkıda bulunmuştur. Örneğin 
doldurulmuş makaronlar, tipik olarak sadece hediyelik eşya satmak için işletme izinleri olan internet platformları 
ve tütün satıcılarında bulunmaktadır. Bu satıcıların sayısı 2016’da 6.000 civarındayken 2020’de yaklaşık 20.000’e 
çıkmıştır (BETAM, 2020).

Toplam kıyılmış tütün tüketimi kırılımı
(Aksi Belirtilmedikçe Sigara, milyon)

2019 2020 2021 2022 İlk 6 ay

Yasal Tüketim 392 1,534 2,976 1,252

Yurt İçi Yasal 345 1,519 2,948 1,236

Yurt Dışı Yasal 47 16 29 16

Yurt Dışı Yasal 16,030 24,476 26,450 18,999

Toplam Tüketim 16,423 26,010 29,427 20,251

Kaçağın Toplam Tüketim İçindeki 
Yüzdesel Payı

97.6% 94.1% 89.9% 93.8%

Kaynak: Oxford Economics, tüketici araştırmaları

17Sınır Ötesi Sigara Ticareti



Tütün tüketiminin kompozisyonu kıyılmış tütüne doğru kaymıştır

Kıyılmış tütünün, toplam tüketimdeki payı 2019 yılındaki %11,9 değerinden 2021 yılında %18,9’a çıkmıştır. 
2022’nin ilk altı ayında, bu pay %26,1’e yükselmiştir. Fabrika yapımı sigaralar ve kıyılmış tütün ürünleri arasındaki 
fiyat farkının artması muhtemelen bu trende katkıda bulunmuştur. 2021’de, tüketici araştırması önceden 
doldurulmuş 20 makaronluk bir paketin, fabrika yapımı 20 sigaralık bir paketten Temmuz 2021 itibarıyla 7,0 TL 
daha ucuz olduğunu göstermektedir (ağırlıklı ortalama fiyatlar). Temmuz 2022’de fiyat farkı 17,2 TL’ye çıkmıştır. 

Kıyılmış tütün yasa dışı tüketimin çoğunluğunu 
oluşturmaktadır

Toplam tüketimin bir payı olarak yasa dışı tüketim 2019’daki %13,5 
değerinden 2021’deki %18,6 değerine çıkana kadar sürekli artış 
göstermiştir. Bu pay, Türkiye’deki yasa dışı kullanım sıklığının 2020’de 
toplam tüketimin %20’si civarında olduğunu tahmin eden önceki medya 
raporuna benzerdir. 2022’nin ilk altı ayında, yasa dışı kullanım sıklığı hızla 
%28’e çıkarak 21.624 milyon sigara eşdeğerini temsil etmiştir. 

2019 ve 2021 yılları arasında yasa dışı tütün ürünleri tüketiminin yaklaşık 
%91,3’ü kıyılmış tütüne bağlıdır. Bu süre içerisinde, bütün tütün ürünlerinin 
yasa dışı tüketimi 10.347 milyon sigara eşdeğeri artmıştır. Bu trendi 
destekleyen yasa dışı kıyılmış tütün tüketimi 10.420 milyon artarken, 
kaçak sigaraların tüketimi hafif azalmıştır. 

Yasa Dışı Tütün 
Ürünlerinin Tüketimi

Toplam Tüketim
(Aksi belirtilmedikçe sigara eşdeğeri, milyon)

2019 2020 2021 2022 İlk 6 ay
Yasal Tüketim 118,908 115,320 126,597 55,898

Sigara 118,516 113,786 123,621 54,646

Kıyılmış tütün 392 1,534 2,976 1,252

Kaçak Tüketim 18,553 25,518 28,901 21,624

Sigara 2,523 1,042 2,451 2,624

Kıyılmış tütün 16,030 24,476 26,450 18,999

Toplam Tüketim 137,461 140,838 155,498 77,522

Sigara 121,038 114,827 126,071 57,271

Kıyılmış tütün 16,423 26,010 29,427 20,251

Kıyılmış tütünün toplam tüketim içindeki yüzdesel payı 11.9% 18.5% 18.9% 26.1%

Kaynak: Oxford Economics, EPS analizi 13.5% 18.1% 18.6% 27.9%

2019 ve 2021 arasında 
yasa dışı kıyılmış tütün tüketimi  

oplam yasa dışı tüketimin 

%91,3’ü
olarak gerçekleşmiştir

Kaynak: Oxford Economics, EPS analizi
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Haziran 2022 itibarıyla, kıyılmış  
tütüne uygulanan nispi vergi

%55,0
iken sigaralar için %63,0  

seviyesindedir

Türkiye’de sigaralara maktu ve nispi vergi unsurlarından oluşan karma özel tüketim vergi (ÖTV) sistemi 
uygulanmaktadır. Nispi vergi unsuru %63 seviyesinde olup, maktu vergi unsuru Şubat 2022 itibarıyla 20 adet 
sigaradan oluşan paket başına 0,715 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, paket başına 14,394 TL seviyesindeki asgari 
maktu vergi unsuru da, perakende satış fiyatının nispi vergi unsuru ile çarpımının belirlenen asgari maktu vergi 
seviyesinin altında kalması halinde devreye girmektedir.

Kıyılmış tütünde de sigaraya benzer bir vergi yapısı olmakla birlikte vergi unsurları bakımından farklı oranlar 
geçerlidir. 2019’a kadar, kıyılmış tütün için nispi vergi, sigaralar ile aynı oranda, yani %63,0 seviyesinde 
uygulanmaktayken; Mart 2020’de bu oran %40,0’a düşürülerek, kıyılmış tütün ürünleri ve sigaralar arasında geniş vergi 
aralıklarına yol açacak zemini hazırlamıştır. Nisan 2022’de ise, kıyılmış tütüne uygulanan nispi vergi oranı %55,0 olarak 
güncellenmiştir.

Ocak 2022’deki yüksek artışını takiben, Mayıs 2022’de de artan maktu vergi kıyılmış tütünlerinde her 50 gram için 
0,921 TL olarak belirlenmiştir. Karşılaştırmak gerekirse, kıyılmış tütünde 20 adet sigara karşılığı maktu vergi 0,269 TL 
iken, sigaralar için bu tutar 0,714 TL’dir. Ayrıca, kıyılmış tütünde gram başına 0,101 TL olan asgari maktu vergi, 20 adet 
sigara karşılığında 1,418 TL’ye karşılık gelmektedir.

Hem sigaralar hem de kıyılmış tütün ürünleri, Türkiye’deki pek çok mal ve hizmet gibi %18,0 seviyesindeki KDV’ye 
tabidir.

Türkiye’de Tütün ve Tütün 
Ürünlerinin Vergi Yapısı
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Son yıllarda yasa dışı tütün ürünlerinin tüketimine bağlı toplam vergi kaybı artmıştır. 2021 yılının tümünde 
gerçekleştiği tahmin edilen 18.327 milyon TL toplam vergi kaybı 2019 yılındaki 9.744 milyon TL’nin neredeyse iki 
katıdır. Göreceli olarak, yasa dışı tüketime bağlı vergi kaybı 2021 yılında yasal yurt içi tüketimden toplanan toplam 
vergi gelirinin %21,5’idir. Bu oran 2019 yılında %15,8 düzeyinde daha düşük seviyelerdeydi.

Kıyılmış tütün 2019 ve 2021 arasında yasa dışı tütün tüketimine bağlı yıllık vergi kaybının %86,4-95,9’una karşılık 
gelmiştir. Mutlak veriler ışığında, 2019’daki yasa dışı kıyılmış tütün tüketimine bağlı vergi kaybı olan 9.744 milyon 
TL 2021’de 21.326 milyon TL’ye yükselmiştir. 

2022’nin ilk altı ayında, yasa dışı tütün ve tütün ürünlerinin ticaretine bağlı tahmini vergi kaybı 21.326 milyon 
TL’yi bularak, 2021 yılının bütününde gerçekleşen toplam vergi kaybı miktarını geçmiştir. Buna hem sigara hem 
de kıyılmış tütünün yasa dışı tüketimindeki güçlü artış neden olmuştur. Artan fiyatları da yasa dışı tüketime bağlı 
olarak daha yüksek vergi kayıpları oluşmasına neden olmuştur. Özellikle, sigaraların yasa dışı tüketimine bağlı 
vergi kaybı 2022’de 2.588 milyona ulaşmıştır; bu değer 2021’dekine göre (1,554 milyon TL) %66,6 artışa işaret 
etmektedir.

Yasa Dışı Tüketime Bağlı 
Vergi Kaybı
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Kaynak: Oxford Economics

Kaçak ticarete bağlı tahmini vergi kaybı
milyon TL

Kıyılmış Tütün Sigaralar

2022’nin ilk altı ayındaki vergi kaybının 

21,3milyar
Türk Lirası olduğu tahmin edilmektedir.  

Bu miktar bütün 2021 için tahmini  
vergi kaybını geçmiştir

20Yasa Dışı Tüketime Bağlı Vergi Kaybı



Ürünlere Göre Yasa Dışı Ürün 
Tüketimine Bağlı Vergi Kaybı

2017 2018 2019 2020 2021
2022

İlk 6 ay

Yasal Yurt İçi Satış (Sigara, milyon) 106,223 118,501 119,748 114,776 125,109 55,453

Toplam vergi gelirleri (TL, milyon) 45,806 52,388 61,308 75,354 83,242 50,782

ÖTV (TL, milyon) 37,427 42,725 50,358 61,801 67,620 41,286

KDV (ILS, milyon) 8,379 9,664 10,950 13,552 15,622 9,496

Kaçak tüketim (Sigara, milyon) 12,521 9,291 2,523 1,042 2,451 2,624

Tahmini vergi kaybı (TL, milyon) 5,515 4,059 1,325 675 1,554 2,588

ÖTV (TL, milyon) 4,508 3,312 1,090 554 1,262 2,102

KDV (ILS, milyon) 1,007 747 235 121 292 486

2017 2018 2019 2020 2021
2022

İlk 6 ay

Yasal Tüketim (Sigara eşdeğeri, milyon) - - 392 1,534 2,976 1,252

Toplam vergi gelirleri (TL, milyon) - - 206 994 1,887 1,234

ÖTV (TL, milyon) - - 169 816 1,533 1,002

KDV (ILS, milyon) - - 37 178 355 232

Kaçak tüketim (Sigara eşdeğeri, milyon) - - 16,030 24,476 26,450 18,999

Tahmini vergi kaybı (TL, milyon) - - 8,419 15,865 16,773 18,737

ÖTV (TL, milyon) - - 6,923 13,025 13,619 15,216

KDV (ILS, milyon) - - 1,496 2,840 3,154 3,522

Toplam tahmini vergi kaybı (TL, milyon) - - 9,744 16,540 18,327 21,326

Toplanan vergi gelirleri içerisinde toplam  
vergi kaybının %’si

- - 15.8% 21.7% 21.5% 41.0%

Sigaradan alınan vergi gelirleri ve tahmini vergi kaybı

Kıyılmış tütünden alınan vergi gelirleri ve tahmini vergi kaybı

Toplam tahmini vergi kaybı (Sigara ve kıyılmış tütün toplamı)

Kaynak: Oxford Economics, EPS analizi, Pazar araştırmaları
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•  Yasal yurt içi satışlar PMI tarafından sağlanan 
pazar içi satış verisini baz almaktadır.

•  Daha sonra yasal yurt içi satışın çıkışları 
düşülmüştür. Türk pazarı varyantının yasal olarak 
piyasaya sunulan sigaraları diğer ülkelerin Boş 
Paket Araştırmalarında (EPS) görülmüştür. 

•  EPS büyük şehirlerdeki caddelerden ve halka açık 
çöplerden, atılan boş sigara paketlerini toplar. 
Toplanan paketler katılımcı şirketlerin adli ekipleri 
tarafından analiz edilerek gerçeklikleri ve menşeleri 
belirlenir. Toplama sonuçları pazardaki yasal 
yurt içi (gümrüğü ödenmiş) ve yurt dışı tüketimin 
(başka ülkelerden orijinal ürünler ve sahte ürünler) 
paylarını tahmin etmek için kullanılır. Türkiye’de EPS 
bağımsız araştırma kuruluşu NielsenIQ tarafından 
yapılmakta ve katılımcı üreticiler tarafından 
karşılanmaktadır. Numunenin istatistiksel olarak 
ülkedeki tüketimi temsil etmesi için örnekleme planı 
kuruluş tarafından tasarlanır. Araştırma bir yılda 
3 kez yapılır (2., 3. ve 4. Çeyrekler) ve Türkiye’deki 
en büyük 36 şehirden 10.000 paket toplanır.

•  Yasal yurt içi tüketim yasal yurt içi 
satıştan çıkışlar düşülerek bulunur.

•  Toplam Tüketim Türkiye EPS’i kullanılarak 
tahmin edilir. Burada yurt dışı kullanım sıklığı 
oranı hesaplanır ve yasal yurt içi tüketime 
uygulanır. Toplam tüketim ve yasal yurt içi 
tüketim arasındaki fark yurt dışına eşittir.

•  Daha sonra toplam yurt dışı yurt dışı 
yasal ve yurt dışı kaçak olarak ayrılır.

•  Yurt dışı yasal yolcu verisi, yetişkin nüfus 
payları, sigara içme oranları ve yolcu Duty-
Free kişisel ithalat izinlerini baz alarak tahmin 
edilir. Menşeye göre tahmini yurt dışı yasalı 
geçen akışlar kaçak olarak kabul edilir. 

•  Gelen ve giden yolcu verisi Tourism Economics’ten 
(Oxford Economics’in kardeş şirketi) alınır ve 
seyahat sınırlandırmaları vb. nedenlere bağlı olarak 
Kovid-19’un yolcu akışları üzerine etkisini içerir.

•  Daha sonra yasa dışı yurt dışı meşei 
toplam yurt dışı ve yurt dışı yasal 
arasındaki fark olarak hesaplanır.

•  Yasa dışı yerli üretimin ihmal edilebilir 
olduğunu onaylamıştır.

•  Yasa dışı tüketime bağlı vergi kaybını hesaplamak 
için, her kategorinin yasal yurt içi tüketimi ile 
ağırlıklarını alarak, fabrika yapımı sigaralar ve 
kıyılmış tütün ürünleri arasındaki ortalama vergi 
oranlarını uyguluyoruz. Bu yöntem Avustralya’da 
yasa dışı tütün tüketimine bağlı önceki vergi 
kaybı tahminleriyle tutarlıdır. Bu pazarda da 
önemli bir kıyılmış tütün pazarı bulunmaktadır: 
Oxford Economics (2021) ve KPMG (2016).

Ek A:
Sigara Metodolojisi
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•  Toplam kıyılmış tütün tüketimi yurt içi 
nüfus ve turistler tarafından yapılan 
tüketimin toplamı olarak modellenir.

•  Yurt içi nüfusun toplam tüketimi her kıyılmış 
tütün tüketim kategorisi için ayrı hesaplanır: 
Sarmalık(RYO) ve Doldurmalık (MYO) ürünlerin 
tüketimi ve önceden doldurulmuş ürünlerin 
tüketimi. NielsenIQ tarafından yapılan ve PMI 
tarafından görevlendirilen pazar araştırmasında 
her bir kıyılmış tütün kategorisi için yaygınlık ve 
günlük ortalama tüketim üzerine tahminlerde 
bulunulmaktadır. PMI için Kantar tarafından 
yapılan pazar araştırmasında kıyılmış tütün 
kullanıcılarının yaygınlığı üzerine tahminlerde 
bulunulmaktadır. Yetişkin nüfusun büyüklüğü 2022 
BM Dünya Nüfus Tahminlerinden alınmaktadır.

•  Turistlerin toplam tüketimi, tahmini kullanım 
yaygınlığı ve ortalama günlük tüketim 
verisi baz alınarak her bir menşe ülkeye 
göre ayrıca hesaplanır. Turistlerin toplam 
tüketimi, veri sınırlamaları nedeniyle RYO/
MYO ve önceden yapılmış olarak ayrılmaz.

•  Yasal tüketim üç kategoriye ayrılır: (i) Yurt içi 
nüfusun yasal tüketimi; (ii) Tütün fiyatlarının 
daha yüksek olduğu ülkelerden gelen turistlerin 
yasal tüketimi ve (iii) Gelen turistler ve yurt 
dışından dönen Türklerin, Duty-Free alım iznine 
kadar yurt dışı yasal tüketimi. İlk iki kategori 
yurt içi yasal tüketimi oluştururken, üçüncü 
kategori yurt dışı yasal tüketimi ifade eder.

•  Yurt içi nüfus tarafından Gümrüğü Ödenen 
Tüketim, gümrüğü ödenen RYO/MYO ürünlerin 
tüketim paylarının (tüketici araştırması bazında) 
eşdeğer tüketim seviyesine oranı esas alınarak 
hesaplanır. Önceden doldurulmuş ürünlerin 
tüketiminin tümü yasa dışı olarak kabul edilir.

•  Yurt dışındaki Türklerin yurt dışı yasal tüketimi Türk 
kıyılmış tütün kullanıcılarının tütün fiyatlarının daha 
ucuz olduğu ülkelere seyahat ederek, yanlarında 
Kıyılmış Tütün (OTP) getirmesi anlamına gelir. 
Fiyat dinamikleri baz alındığında, bütün gümrüksüz 
alım izniyle paralel bir OTP hacmi satın aldıkları 
kabul edilmektedir. Bu tahmin yetişkin nüfusun, 
kıyılmış tütün içme yaygınlığı ve duty-free iznine 
oranlanması baz alınarak hesaplanmıştır.

•  Gelen turistlerin yurt dışı yasal tüketimi tütün 
fiyatlarının daha ucuz olduğu ülkelerden 
Türkiye’ye gelen ve seyahatleri boyunca 
kullanmak üzere Türkiye’ye OTP getiren turistler 
anlamına gelir. Fiyat dinamikleri baz alındığında, 
Türkiye’de kalma dönemleri boyunca makul 
şekilde tüketebilecekleri oranla tutarlı bir tütün 
hacmi getirdikleri tahmin edilmektedir. 

•  Gelen ve giden yolcu verisi Tourism Economics’ten 
(Oxford Economics’in kardeş şirketi) alınır ve 
seyahat sınırlandırmaları vb. nedenlere bağlı olarak 
Kovid-19’un yolcu akışları üzerine etkisini içerir.

•  Toplam yasa dışı tüketim Toplam Tüketim 
ve Yasal Tüketim arasındaki fark olarak 
hesaplanır. toplam tüketim ve yasal tüketim 
arasındaki fark olarak hesaplanır.

•  Yasa Dışı Kıyılmış tütünün tüketimine bağlı 
vergi kaybını hesaplamak için, her kategorinin 
yasal yurt içi tüketimi ile ağırlıklarını alarak, 
fabrika yapımı sigaralar ve kıyılmış tütün 
ürünleri arasındaki ortalama vergi oranlarını 
uyguluyoruz. Bu yöntem Avustralya’da Yasa Dışı 
kıyılmış Tütün Tüketimine bağlı önceki Vergi 
Kaybı tahminleriyle tutarlıdır. Bu pazarda da 
önemli bir kıyılmış Tütün pazarı bulunmaktadır: 
Oxford Economics (2021) ve KPMG (2016). 

•  Pazar satış verisi 2022’nin ilk yarısında kıyılmış 
tütün ürünleri için Ağırlıklı Ortalama Fiyatları 
(WAP) vermektedir. Daha sonra, 2019-21’de 
kıyılmış tütün ürünleri için WAP oluşturmak üzere 
pazar araştırması bilgileriyle birlikte doldurulmuş 
kıyılmış tütün ürünleri dinamiklerini uyguluyoruz.

Ek B:
Kıyılmış Tütün Metodolojisi
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