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•Dünya Tütününün % 73’ü  
gelişmekte olan ilkelerde yetişir 
 

•Bu ülkelerin % 63’ü tütün  
ürünlerinin ithalatı için  
kazandıklarından daha  

fazlasını harcarlar 



Gelişmekte olan ülkeler 

   Sigara içme oranı 
 
Erkek   % 50-70 
Kadın   % 2- 10  
 
 
  
 

Gelenekler,din,yokulluk halkın 
sigaraya  

başlamasını engellemiştir. 
 



Gelişmekte olan Ülkeler 
Dünya tütün tüketiminde payı 

1976 

% 41 

1984 

% 61 

2000 

% 71 



Pazarlar arası artış  
 
 Global artış  (4.4-5.2 %) 
 
 1991-2000   Asya’da -  33%   
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3 Gelişmekte olan ülkeler 
7 milyon 

7 milyon 

   3 
milyon 



Gelişmekte olan ülkelerde  
tüketim neden artacak? 

  
  

1) Nüfus artışı 

2) Gelir artışı 

3) Kadınların sosyal tabularının kalkması 

4) Sağlık etkileri konusunda bilgisizlik 

5) Kontrol önlemlerinin yetersizliği 

6) Sigara firmalarının saldırgan pazarlama  
taktikleri 



Tütün endüstrisi pazar taktikleri 
 
*Sağlık verilerinin inkarı ve yalan bilim 
  üretimi 
*Promosyon ve reklam 
*Hükümetleri kaçakçılık tehlikelerine  
  karşı ikna etmek 
*Fiyatlandırma kontrolu 
*Tekellerle ortaklık kurmak ve  
  özelleştirmek 



Komşu ülkeye sigara fabrikası kur 

Hükümeti kaçakçılığı önlemek üzere ülkede sigara fabrikası 
kurmaya ikne et 

Kamuoyunu yeni tada alıştır 

Kuvvetli ve saldırgan reklam kampanyası yap 

Tekel ve hükümetten bağımsızlık kazan 

Tekele ortak ol 

Tekelin özelleştirilmesi için basınç yap 

TEKELİ AL 



Dünya sigaralarının % 10-35’I 
kaçakçılıkla satılır. 



Endüstri Taktikleri 

                 

Hukuki 
engelleme 

  

 
  

Kanun yazmak 

Kanunu tersine  
çevirmek 

Kanunu durdurmak 

İhlal etmek 

Devlet Gücüne sahip  
olmak 

Cenevre’de ticaret ataşesi 

Başkentte GR 

Tekel ile ortaklık 

Hükümet ile “arkadaşlık” 

Medya İlişkileri 
  

 

 

Dezinformasyon 

Sağlık bilgisini sansür 



  



  1980’den önce 
 Türkiye’de Tütün 
Ürün rekabetinin  
korunması ve  
tarımın desteklenmesi 
196 sayılı 1961 tarihli  
kanun ile ayarlanmıştı. 
 
500 000 aile tütün 
tarım ve işlenmesinde  
çalışıyordu 
59 ihracatçı firma vardı. 



1984 Philip Morris 
dökümanları: 
 
Nikki Hauser 
Türkiye’ye gelir. 
Tarım ve Sağlık 
Bakanı ile göüşür, 
Dışişleri ilişkileri ile 
temas eder, Cenevre 
daimi temsilcisi ile 
görüşme ayarlar.  



1984 Beşinci beş yıllık plan 

“Yeni tip tütün  tarımının  
desteklenmesi ve  
tütünde Tekel’in kaldırılmasını”  
önermiştir. 



Philip Morris  
dökimanları: 
Nikki Hauser 
Cenevre’de 
tütün üreticisi 
gelişmekte olan 
ülkeler,Türkiye  
dahil 
hepsine  
tütün  
için 
birleşme  
çağrısı 
 yapar. 



1986 tarih ve  3291 sayılı kanun 

“Tütün üretimi, satışı, ihracatı ve  
fiyatlandırılması yeniden 
düzenlenmiştir.” 



Philip Morris- 

Sabancı (Philsa ) 

3 Mayıs 1990 : 2000 tondan fazla üretimi olan  
firmaların Tekel’in katılımı olmadan satış, 
 fiyatlandırma ve dağıtım  
yetkisi vardır. 
 

Philsa Devlet planlama teşkilatına 8.8.1990’da başvurur. 

Başvuru 5.4.1990 tarihli bir resmi olmayan bir anlaşmaya 

atıf yapmaktadır. 



   Philip Morris  
dökümanları 
1994 bütçesi: 
“Sabancı’yı  
 rahmetli Özal’la iyi 
ilişkileri olduğu için 
tutmuştuk.  Şimdi  
odaklanmış hükümet 
ilişkilerimiz  
Sabancı’dan 
iyi” 
 



Türkiye’deki ihracat 
firmaları 
 
 
1970                      59 
1980                      48 
1990                      30 
1996                      14 



Türk sigaralarında  
 
kullanılan tütün  
miktarı ve tipi 
Rapor 
tahmin edilen (1000 ton)  
 

 

 

 

                                1987            1996          2000 
 
Amerikan tütünü        -                38              66 
Türk tütünü                 60             52              44 
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Türkiye’ye sigara ithalatı 1984-1991 
                                     (1000 ton) 
 
1984                             1.80 
1985                             3.89 
1986                             7.05 
1987                             9.67 
1988                             8.90 
1989                            12.10 
1990                            15.70 
1991                            12.40 



Philip Morris Tekel Sigaraları 
arasındaki fiyat farkını % 30 
oranında tutmak için plan yapar. 



Sigara karşıtı mücadele 

Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı 
1988’de ilk sigara içme araştırması yaptırır. 
9.1.1991 meclisde ilk sigara yasası  
kabul edilir. 
 
Cumhurbaşkanı “ticaret özgürlüğüne aykırı”  
olduğu gerekçesi 
ile yasayı veto eder. 
Bülent Akarcalı istifa eder. 
 



31 Mayıs 1991  
Dünya Sigarayı Bırakma Günü 

Marlboro Marmara Üniversitesinde 
       “Müzik Disko Show” düzenler. 



1992   ANKARA 
 
 
Air Indoor International Hacettepe Üniversitesinde  
iç ortam hava kirliliği konusunda bir kongre düzenler. 
Yabancı bilim adamları sigara dumanın önemsiz 
 bir kirletici olduğunu defalarca bildirirler. 
 
Daha sonra bu bilim adamlarının  
sigara firmaları tarafından  
desteklendiği 
dökümante edilir. 



3 Temmuz 1992 

Dr Ahmet Feyzi Inceöz ikinci tütün 
 yasasını meclise sunar. 
Tasarı Adalet komisyonuna gönderilir. 
 
Adalet komisyonu başkanı kendisine  
ziyaret eden Tıp Profesörlerine  
“sigaranın kanser yaptığına  
inanmadığını”söyler. 



1992 Philip Morris: 
Reklam Yasağı 
Önerisi: 
 
Philsa reklam yasağı  
içeren kanununun 
çıkmaması için eylem 
planı yapar. Cahit 
Düzel Adalet 
Komisyonu başkanını 
ziyaret edecektir. 



Philip Morris bu arada 
sorumlu endistri 
imajı yaratmak için 
Milli Eğitim Bakanlığına 
gençleri korumak için 
proje verir. 

  



19.11.1992 Margaret Thatcher  
Türkiye’yi ziyaret eder. 

British Gas ile Türkiye ilişkilerini düzenlemek için  
geldiği resmi olarak belirtildi. Bir gazetede 
Philip Morris’in 
Türkiye pazarındaki yerini güçlendirmek 
 üzere geldiği haberi çıktı. Tekzip edilmedi. 
 
Geçtiğimiz yıl Philip Morris danışmanı Thatcher’in 
doğum gününü büyük bir parti ile kutladı. 



Philip Morris firması danışmanı  
Mrs Margaret Thatcher’ın 
doğum gününü geçtiğimiz yıl  
büyük bir parti ile kutladı. 



R.J. Reynolds 1993’de 100 milyon  
dolarlık yatırım ile fabrikasını açar. 

Türkiye’deki ekonomik krize rağmen 
Pazar payı   1993  % 3 
                  1994  % 6 
Genel müdür Thomas Reibl: Lokomotifi doğru  
raya oturttuk şimdi amacımız hızlandırmak.  
Bu ülkenin avantajını kullanacağız.  
Türkiye dünyanın en büyük pazarlarından biri. 
İyi bir ürünümüz var, iyi bir ekibimiz var,  
iyi stratejilerimiz var. Türkiye genç nüfusu ile çok ümit  
verici. 
 



3.5.1995  Yasa tasarısı alt komisyondan 
Adalet komisyonuna geri gelir. 

Tekel’in vergilerini ödemediği açıklanır. 
Yabancı sigara firmalarının Türk temsilcileri 
Tekel’e ihtiyaç olmadığını belirtirler. 
 
 
Devletin Tekel’e vergilerinin iki katı borcu olduğu 
anlaşılır. 



Yasa tasarısı 1996’da Meclise ulaşır. 
 
Tartışma için 274. sııradadır. 
 
Birdenbire ön sıralara çıkarılarak tartışılır ve  
oy birliği ile kabul edilir. 
 



Cumhurbaşkanın 3 hafta içinde imzalaması 
gereklidir. 
 
İkinci haftada hala imzalanmamıştır. 
 
Aynı günlerde 11 gazetede manşetden haber 
“Sigara iç akıllı ol” verilir. 
Haberin atıf ettiği çalışmanın ABD’de yayınlanmamış 
bir araştırma olduğu ve beyin işlevinin kısa sürede 
asetil kolin denilen bir madde salgılanması ile arttığı 
daha sonra azaldığı bulunduğu anlaşılır. 



Cumhurbaşkanı yasayı imzalar. 
 
 

26.11.1996 tarih 4207 sayılı yasa  

 

Umumi yerlerde sigara içilmesinin yasaklanması 
18 yaşının  altındakilere satışın yasaklanması 
Direkt ve indirekt reklamların yasaklanmasını 
(sigara marka ve alametleri kullanılarak reklam  
ve promosyon ) 
 
getirmektedir. 



Sigara endüstrisinin 
4207 sayılı yasayı yok etme çalışmaları 

1) Amerikan  lobi heyetinin meclise getirilmesi 
2) Anayasa mahkemesine başvuru 
3) Spor Bakanına Formula-1 için başvuru 
4) Turizm bakanına Formula-1 için başvuru 
5) Adalet komisyonuna Formula-1 yarışlarının 
reklam dışı bırakılması başvurusu 


