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TÜTÜN FONUNUN KALDIRILMASININ ARDINDAN 

Tütün Fonu 28/05/1986 tarihli ve 3291 sayılı kanun ile ; Virginia, Burley ve vasıflı şark tipi tütün 
ekiminin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, tütün ekicilerinin desteklenmesi ve eğitilmesi, tütün borsasının 
kurulması, tütün üretici kooperatiflerinin finansmanı, sektörce kurulacak hangar ve kurutma tesisi gibi 
yatırımların, ülke dışında Türk tütününden mamul sigara fabrikalarının kurulması, özelleştirilen 
TEKEL’in tütün mamullerinin, ihracatının desteklenmesi, amaçları doğrultusunda  çıkarılmıştı. 

Tütün fonu kanununun çıkartılmasının ardından  1986 yılında Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; 
yabancı tütün ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş (blended) sigaraların bünyesine giren 
yabancı tütünün ithali sırasında ton başına 3000 ABD Doları; üretilmiş halde ithal edilen sigaraların 
ithalatında bünyesinde bulunan yabancı tütüne istinaden, paket başına 0,40 ABD Dolarına varan tütün 
fonu alınması söz konusu uygulamasına başlanmıştır. 

Tütün fonunun oluşturulması ile bir yandan ithal tütün ve tütün mamulleri üzerine ilave bir yük 
getirerek yerli tütüne koruma sağlama, diğer yandan elde edilen gelirle hem tütün yetiştiricisinin hem 
de tütün sektörünün geliştirilmesine hizmet etme gibi iki yönlü fonksiyon icra etme amacı 
güdülmüştür. 

İlk uygulanmaya başlandığı yıllarda büyük övgü ve heyecan uyandıran Tütün Fonu, yıllar içinde fonda  
biriken meblağın büyüklüğü ile dikkat çekmiştir. Uygulamanın 15. Yılında  IMF ve Dünya Bankasının 
baskıları ile çıkarılan 21.02.2001 tarihli ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun’un 
Geçici 1’inci Maddesi ile  tütün fonu  kaldırılmıştır. Ancak, büyük bir Tütün Fonu adı altında alınan 
tutarların, aynı usulle tahsiline ve tahsil edilen paraların fonun amacı doğrultusunda değil doğrudan 
bütçeye gelir yazılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.  

Avrupa Birliği’ne tam üyelik müzakere süreci tütün fonunun kaldırılması  muhataplarımızca bir fırsat 
olarak  kullanılmış; tütün fonu ayrımcı vergi uygulaması olarak nitelenerek kaldırılması yönünde 
Türkiye’ye baskı yapılmaya başlanmıştır. 

Tütün fonu üzerinde çok yönlü baskılar sonrası maalesef,  29/12/2009 tarih ve 27447 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle 2010 yılından bu yana "şişirilmiş tütün", 
"şişirilmiş tütün damarı" ile "homojenize tütün" gibi işlem görmüş tütünlerde fon sıfırlanmış; ithal 
yaprak tütünde ise 2011 yılında 3 USD/Kg olan Tütün Fonu kademeli olarak azaltılarak AB-Türkiye 
İlerleme Raporlarının "Fiyatlandırma ve Vergilendirme" başlıklı 16. Faslı kapsamında 2018 yılında 
0,15 ABD Doları olarak alınması ve yıl sonunda sıfırlanması kararlaştırılmıştır. Tüm bu gelişmelerin 
sonucunda, 30.12.2018 tarih ve 536 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Tütüncüsü ve Türk 
Tütüncülüğünün ithalat karşısında koruma duvarı işlevi gören “Tütün Fonu” kaldırılmıştır. 



Tütün Fonu uygulamasının sonlandırılması ile ; 

Yaprak tütün piyasamız için koruma duvarı ortadan kalkmıştır. 

Yurt içinde yetişen yerli ve milli tütünlerin iç piyasamıza satış amaçlı üretilen sigaralarda kullanım oranı 
2009 yılında yüzde 24’den ve yüzde 9’ a gerilemiş, buna paralel olarak fonun sıfırlandığı işlem görmüş 
tütün ürünleri ile ithal yaprak tütünün payı hızla artmıştır. 

Yıllar itibarı ile tütün ithalatına ödediğimiz para 523 milyon dolara yükselmiştir.  

2010 yılından itibaren tütün fonunda yapılan sıfırlama ve kademeli indirimler neticesinde, Türkiye’nin 
sadece fon kaynaklı kaybı 2017 yılı sonu itibarıyla 1 milyar doların üzerinde olmuştur. 

Bu gelişmeler olurken ülkemizde sigara kullanımı oranı ise artmaya devam ederek 106 milyar adede 
yükselmiştir.  

Tütün Mamullerinin zararlarından toplumumuzu koruma çalışmaları devam etmelidir. Ancak aynı 
zamanda tipik bir ihraç ürünümüz olan tütünün ve aile ziraati ile üretim yapan tütün  üreticimizin ve 
sektörümüzün korunması gerekmektedir. Piyasamızı  koruma yaklaşımına  11 Haziran 2018 tarihinde 
Cumhurbaşkanı Kararı ile ABD menşeli ithal tütünlere %60 oranında vergi uygulaması getirilmesi 
önemli bir örnek teşkil etmektedir. 

Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmada, böylesine gelir getirici bir ürünü gözden çıkartma 
lüksüne sahip olmadığını, tütün fonunun Türk tütününü, üreticisini ve ihracatçısını koruyacak 
şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
 

                                                                                     


