TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN YASADIŞI
TİCARETİNİN ÖNLENMESİ
Hazım GÜL
Tütün Mamulleri Piyasası
Daire Başkanlığı
Uzman

8 – 12 Haziran 2010 ‐ ELAZIĞ

YASADIŞI TİCARET TANIMI

Yasadışı ticaret; üretim, yükleme ve taşıma, alım,
mülkiyet, dağıtım, satış veya satın alma ve bunları
kolaylaştıracak her türlü girişimle ilgili olarak yasalarca
yasaklanmış
uygulama
veya
davranış
olarak
tanımlanmaktadır.

*Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi (TKÇS), Tanımlamalar başlıklı 1 inci maddesi

1- YASADIŞI TİCARETE KONU TÜTÜN MAMULLERİ

9 Sigara

9 Pipo
9 Puro
9 Nargilelik Tütün Mamulü
9 Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü

YASADIŞI TİCARETE KONU TÜTÜN MAMULLERİ
(SİGARA)

Olağan kullanım şartları altında ısıtılan
veya yanması planlanan tütün içeren
herhangi bir ürünü ifade eder. Değişik
teknolojik işlemlere tabi tutulduktan sonra
farklı ambalajlarda tüttürülmeye veya kullanıma hazır bir
ürün olarak piyasaya sunulmaktadır.
*Hükümetlerarası Müzakere Organı (INB), Taslak Protokol, Tanımlamalar başlıklı 1 inci maddesi

YASADIŞI TİCARETE KONU TÜTÜN MAMULLERİ
(PİPO)

9Pipo tütünlerine genel imalat seyri içinde yapılan işlemler;
harmana uygun tütünlerin seçilmesi, damar çekme, harman
hazırlama (sos) ve koku verilmesi, presleme, kıyım ve
ambalajlama olarak sıralanabilir.

*Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK), Tütün Mamulleri Piyasası Daire Başkanlığı,
Personel Eğitim Klavuzu, Eylül 2008

YASADIŞI TİCARETE KONU TÜTÜN MAMULLERİ
(PURO)

9Puro imalatı genelde el ve makine üretimi metoduna
dayanmaktadır. Klasik anlamda bir puro üç kısımdan
meydana gelmektedir. Bunlar; iç dolgu(filler leaf), alt sargı
(binder leaf) ve üst sargı veya yaldız (wrapper leaf)’dır.
Önce iç sargılık ile sarılmakta, dış sargı yaprağı ile puro
tekrar sarılarak imalatı tamamlanmaktadır. Purolar boy ve
şekillerine göre değişik isimlerle anılmaktadır.
*Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK), Tütün Mamulleri Piyasası Daire Başkanlığı,
Personel Eğitim Klavuzu, Eylül 2008

YASADIŞI TİCARETE KONU TÜTÜN MAMULLERİ
(NARGİLELİK TÜTÜN MAMULÜ)

9Bir veya birden fazla menşe ve nevideki tütünün önceden
tespit edilmiş harman reçetesine göre harmanlanması,
koruyucu maddeler dışında herhangi bir yabancı madde
ilave edilmeden kıyılması, dinlendirilmesi ve ilgili mevzuata
uygun ambalajlar içine konulması ile elde edilen tütün
mamulüdür. Mamul, nargile aparatında lüle üzerinde kömür
yardımıyla yakılarak tüketilir (naturel nargilelik tütün
mamulü).

YASADIŞI TİCARETE KONU TÜTÜN MAMULLERİ
(NARGİLELİK TÜTÜN MAMULÜ)

9 Farklı nevideki Tömbeki tütününün önceden tespit
edilmiş harman reçetesine göre harmanlanması ile
tömbeki nargilelik tütün mamulü oluşur.
9 Mevzuat kapsamında müsaade edilen oranı aşmamak
kaydıyla; tatlandırıcı, gliserin (TS 829’e göre kimyaca saf
gliserin), aroma ile koruyucu ve diğer katkı maddelerinin
ilavesi ile de aromalı nargilelik tütün mamulü meydana
gelmektedir.
*TAPDK-Nargilelik Tütün Mamulü Standardı Çalışmaları

2- KONU İLE İLGİLİ ULUSLARARASI MEVZUAT

9 Tütün

Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi;

- TKÇS’nin 15 inci Maddesi “Tütün ürünlerinin
yasadışı ticareti”
- TKÇS’nin 15 inci maddesine istinaden INB
tarafından oluşturulan Taslak Protokol
*TKÇS’nin 15 inci maddesi kapsamında uluslararası bir protokol oluşturmak maksadıyla “Hükümetlerarası Müzakere Organı (INB)”
oluşturulmuştur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) TKÇS Sekreteryası Koordinesinde İsviçre’nin Cenevre şehrinde dört toplantı gerçekleştirilmiştir.

KONU İLE İLGİLİ ULUSLARARASI MEVZUAT
(INB Taslak Protokol)
9 TKÇS’nin 15 inci maddesine istinaden INB tarafından oluşturulan
Taslak Protokol’ün önemli madde başlıkları

- “Lisans veya Ona Denk Onay Sistemi (Licence or equivalent
approval system)” başlıklı 5 inci madde

-

Müşteri Tanımlaması ve Doğrulaması (Customer İdentification and
Verification)” başlıklı 6 ncı madde

-

“İzleme ve Yönlendirme (Tracking and Tracing)” başlıklı 7 inci
madde

-

“İnternet,Telekominikasyon veya Her Hangi Yeni Bir Teknoloji ile
Satış (Sale by Internet, Telecomminication or Any Other Evolving
Technology)” başlıklı 10 uncu madde

KONU İLE İLGİLİ ULUSLARARASI MEVZUAT
(INB Taslak Protokol)

9 TKÇS’nin 15 inci maddesine istinaden INB tarafından oluşturulan
Taslak Protokol’ün önemli madde başlıkları

- “Serbest Bölgeler ve Gümrüksüz Satışlar (Free-trade Areas and
Duty-free Sales)” başlıklı 11 inci madde

- “Hukuksuz Davranışlar ve Suçlar” başlıklı 12 nci madde
- “Gerçek Kişilerin Yükümlülükleri” başlıklı 13 üncü maddesi
-

“Davalar ve Yaptırımlar” başlıklı 14 üncü madde
“Karşılıklı Yasal Yardımlar” başlıklı 30 uncu madde
“Suçlu İadesi” başlıklı 31 inci madde
“Suçlu Olduğu İddia Edilenlerin Kovuşturması” başlıklı 32 nci madde

KONU İLE İLGİLİ ULUSLARARASI MEVZUAT
(INB4 Toplantısı)

9 TKÇS’nin 15 inci maddesine istinaden INB tarafından oluşturulan
Taslak Protokole ilişkin 4 üncü toplantıda alınan kararlar

-

Protokolün hayata geçirilmesi için gerekli mali kaynakların sadece
protokole taraf ülkelerce mi, ya da FCTC’ye taraf ülkelerce mi sağlanacağı
kararının (35. madde) 15-20 Kasım 2010 tarihleri arasında düzenlenecek FCTC
Dördüncü Taraf Devletler Toplantısı(COP4)’nda alınması beklenmektedir.
- Karşılıklı adli yardımlaşma ve sınırdışı etme konularındaki maddeler
görüşülememiştir. Bazı ülkeler söz konusu maddelerin protokolde yer almaması
gerektiği fikrini savunmaktadırlar.

KONU İLE İLGİLİ ULUSLARARASI MEVZUAT
(INB4 Toplantısı)

9 TKÇS’nin 15 inci maddesine istinaden INB tarafından oluşturulan
Taslak Protokole ilişkin 4 üncü toplantıda alınan kararlar

-

İnternet satışlarının tamamen ya da kısmen yasaklanmasını(10.
madde) öngören bir yazım üzerinde çalışılmış ancak, mutabakat
sağlanamamıştır.
- Duty free (vergisiz) satışlar ve serbest bölgeler konularında (11 ve
11 bis maddeleri) zaman kalmaması nedeniyle müzakere
- Küresel izleme ve takip sistemi öngören 7 nci maddenin hemen
hemen tamamında mutabakat sağlanmıştır.
- Müzakerelerde özellikle Afrika ülkeleri, protokolde ortaya çıkacak
yükümlülüklerden
faydalanarak
kendi
ülkelerinde
tütün
ürünlerinin
kaçakçılılığına karşı hukuki zeminin mümkün olduğunca geniş oluşturulabilmesi
için ayrıntılı yazım önerileri getirmişlerdir

3- KONU İLE İLGİLİ ULUSAL MEVZUAT

9 Tütün mamülleri ve alkollü içkilerde adli ve idari yaptırımlar 4733 sayılı
Kanunun 15.04.2008 tarih ve 26848 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5752
sayılı kanunla değişik 8 inci maddesinde düzenlenmiştir.
9 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
9 07/10/2006 tarihli ve 26312 sayılı Resmî Gazetede 2006/29 sayılı
Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Tütün
Kontrol Programının “B-TÜTÜN ÜRETİMİNE OLAN ARZIN AZALTILMASINA
YÖNELİK ÖNLEMLER” başlıklı ve “B.1.Yasadışı Ticaret” alt başlıklı bölümü

4733 sayılı Kanun 8 inci Madde
(1-Adli Yaptırımlar)
4733 Sayılı Kanun, 8. Maddenin 1. fıkrası

Tütün
Mamulü

Sarmalık
Kıyılmış Tütün

İzinsiz Üretim Tesisi

Kurumdan tesis kurma ve faaliyet izni almadan; tütün işleyenler veya tütün
mamulleri, etil alkol, metanol ya da alkollü içki üretmek üzere fabrika, tesis veya
imalathane kuran ve işletenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin günden
onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
İSTİSNA-1: Ticari amaç dışında; 50 kg sarmalık kıyılmış tütün üretimi

Üretim İstisnası

Tütün üretim bölgeleri

Bu istisna evinde tütün üretip, kendi ihtiyacını karşılayan (maksimum 50 kg)
tütün üreticisi için uygulanması amaçlanmıştır.
Belirlenen miktarın altında bile olsa, ticarete konu olan ürünler madde
kapsamındadır.

4733 Sayılı Kanun, 8. Maddenin 2. ve 3. fıkraları
1. Tütün Mamulü Bandrolü
2. Distile Alkollü İçkiler Bandrolü
3. Fermente Alkollü İçkiler Bandrolü
1
2
•Bandrolleri ilgili mevzuata aykırı bedelli veya bedelsiz olarak yayanlar,
•Kurum-Kuruluşları sahte evrakla yanıltarak Bandrol temin edenler,
•Bandrolleri taklit edenler, amacı dışında kullananlar, 2 yıldan 5 yıla kadar
hapis, 10.000 güne kadar adli para cezası
•Bandrollerin taklitlerini imal eden veya ülkeye sokanlar ile bunları bilerek
bulunduran ve nakleden, satan ya da kullananlar 3 yıldan 5 yıla kadar
hapis, 10.000 güne kadar adli para cezası

3

4733 Sayılı Kanun, 8. Maddenin 4. fıkrası

Bandrolsüz tütün
mamulleri

Sahte bandrollü
tütün mamulleri

Sahte bandrollü
alkollü içkiler

Ambalajında bandrol bulunmayan yada taklit veya niteliğine uygun
olmayan bandrollü ürünleri ticari amaçla bulunduran, nakleden, satışa arz
eden veya satanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis, 5000 güne kadar adli para
cezası
NOT: Kaçak olarak tabir edilen tütün mamulü ve alkollü içkiler;
5607 sayılı yasa yerine 4733 sayılı Yasa kapsamında
değerlendirilebilecektir.

4733 Sayılı Kanun, 8. Maddenin 4. fıkrasının son bendi
ADLİ İŞLEM YAPILAN ÜRÜNÜN TASFİYE İŞLEMİ

Sahte bandrol

Bandrolsüz ürünler

Sahte sigaralar

Ürünlerin el konulması 5607 deki usuller ile yapılacak.
Madde hükmü: Ürünlere el konulduğu tarihten itibaren 15 gün içinde numune
alınarak ve gerekli tespitler yapılarak; soruşturma evresinde hakim,
kovuşturma evresinde mahkeme tarafından imha sureti ile tasfiye kararı
verilebilir.

4733 sayılı Kanun 8 inci Madde
(2- İdari Yaptırımlar)
4733 Sayılı Kanun, 8. Maddenin 5. fıkrasının (a) bendi

Tütün
Mamulü

Sarmalık
Kıyılmış Tütün

İzinsiz Üretim Tesisi

Bu Kanun veya ilgili mevzuat gereğince Kurum tarafından istenilen ticari
faaliyetlerini gösterir satış veya faaliyet raporlarını veya bilgi, belge ve
numuneleri yazılı uyarıya rağmen belirlenen süre içinde vermeyenlere, yanlış
veya yanıltıcı bilgi veya belge verenlere, gerekli tesis ve yerleri incelemeye
açmayanlara ellibin Yeni Türk Lirasından ikiyüzellibin Yeni Türk Lirasına kadar
idarî para cezası verilir.

4733 sayılı Kanun 8 inci Madde
(2- İdari Yaptırımlar)
4733 Sayılı Kanun, 8. Maddenin 5. fıkrasının (c) bendi

Tütün
Mamulü

Sarmalık
Kıyılmış Tütün

İzinsiz Üretim Tesisi

İzin almadan veya güncelleme yapmadan, ana girdilerde veya ürün
ambalajında değişiklik yaparak ürünleri piyasaya arz edenlere ellibin Yeni Türk
Lirasından beşyüzbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

4733 sayılı Kanun 8 inci Madde
(2- İdari Yaptırımlar)
4733 Sayılı Kanun, 8. Maddenin 5. fıkrasının (d) bendi

Tütün
Mamulü

Sarmalık
Kıyılmış Tütün

İzinsiz Üretim Tesisi

Kurumdan izin almaksızın işleme veya üretim tesislerinde proje tadilat
kapsamındaki işlemleri yapan, kurulu makinelerini ülke içerisinde kısmen veya
tamamen aynı firma tarafından kurulan yeni veya eski bir fabrikaya nakleden,
başka bir firmaya devreden ya da ülke dışına çıkaranlara veya bildirimde
bulunmaksızın faaliyetini sona erdirenlere ellibin Yeni Türk Lirasından
beşyüzbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

4733 sayılı Kanun 8 inci Madde
(2- İdari Yaptırımlar)
4733 Sayılı Kanun, 8. Maddenin 5. fıkrasının (f) bendi

Sarmalık
Tütün
Kıyılmış Tütün
Mamulü
Kurumdan belge almamış kişilerden ürün alan veya bu kişilere ürün satan ya
da belgesinde belirtilen işyeri dışında satış yapan toptan veya perakende tütün
mamulü, etil alkol, metanol veya alkollü içki satıcıları ya da açık içki satıcılarına
bin Yeni Türk Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası
verilir.
(NOT: İdarî yaptırım uygulamaya ve bu fiillerin konusunu oluşturan her türlü
eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararını vermeye mahalli mülkî amirler
yetkili olup mahalli mülkî amirlerce uygulanan bu idarî yaptırımlar onbeş gün
içinde Kuruma iletilir.)

4733 sayılı Kanun 8 inci Madde
(2- İdari Yaptırımlar)
4733 Sayılı Kanun, 8. Maddenin 5. fıkrasının (g) bendi

Tütün
Mamulü

Sarmalık
Kıyılmış Tütün

Kurumdan satış belgesi almadan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü
içkilerin toptan satışını yapanlara ellibin Yeni Türk Lirası; perakende satışını
yapanlara ise beşbin Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir.
(NOT: İdarî yaptırım uygulamaya ve bu fiillerin konusunu oluşturan her türlü
eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararını vermeye mahalli mülkî amirler
yetkili olup mahalli mülkî amirlerce uygulanan bu idarî yaptırımlar onbeş gün
içinde Kuruma iletilir.)

4733 sayılı Kanun 8 inci Madde
(2- İdari Yaptırımlar)
4733 Sayılı Kanun, 8. Maddenin 5. fıkrasının (ı) bendi

Sarmalık
Tütün
Kıyılmış Tütün
Mamulü
Kurumdan uygunluk belgesi almadan enfiye, çiğneme, nargile tütünü veya
yaprak sigara kâğıdı ya da makaron üretenler ile satan veya satışa arz
edenlere, ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün üretenler ile satan veya satışa
arz edenlere beşbin Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir.
(NOT: İdarî yaptırım uygulamaya ve bu fiillerin konusunu oluşturan her türlü
eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararını vermeye mahalli mülkî amirler
yetkili olup mahalli mülkî amirlerce uygulanan bu idarî yaptırımlar onbeş gün
içinde Kuruma iletilir.)

4733 sayılı Kanun 8 inci Madde
(2- İdari Yaptırımlar)
4733 Sayılı Kanun, 8. Maddenin 5. fıkrasının (k) bendi

Tütün
Mamulü

Sarmalık
Kıyılmış Tütün

Tütün mamulleri veya alkollü içkilerin tüketicilere satışını; izinsiz olarak veya
Kurum düzenlemelerine aykırılık oluşturacak şekilde internet, televizyon, faks
ve telefon gibi elektronik ticaret araçları ya da posta ile sipariş yöntemi
kullanarak yapmak üzere satış sistemi kuran veya faaliyette bulunanlara
yirmibin Yeni Türk Lirasından yüzbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası
verilir.

4733 sayılı Kanun 8 inci Madde
(2- İdari Yaptırımlar)
4733 Sayılı Kanun, 8. Maddenin 5. fıkrasının (n) bendi

Tütün
Mamulü

Sarmalık
Kıyılmış Tütün

Tütün mamulleri veya alkollü içkileri; otomatik satış makinesi ile satanlara veya
bahis oynatmak veya ödül vermek gibi yollarla verenlere, fiilleri suç
oluşturmadığı takdirde ellibin Yeni Türk Lirasından ikiyüzellibin Yeni Türk
Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

4733 sayılı Kanun 8 inci Madde
(2- İdari Yaptırımlar)
4733 Sayılı Kanun, 8. Maddenin 7. fıkrası

Tütün
Mamulü

Sarmalık
Kıyılmış Tütün

İdarî para cezaları, fiillerin tekrarı halinde, bir önceki cezanın iki katı olarak
verilir.

4733 sayılı Kanun 8 inci Madde
(2- İdari Yaptırımlar)
4733 Sayılı Kanun, 8. Maddenin son fıkrası

Tütün
Mamulü

Sarmalık
Kıyılmış Tütün

İdarî yaptırımlara ilişkin olarak 4733 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan
hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri
uygulanır.

4733 sayılı Kanun 8 inci Madde
(3- Satış, Dağıtım ve Uygunluk Belgesi Verilemeyecek Kişiler)
4733 Sayılı Kanun, 8. Maddenin 8. fıkrası

Tütün
Mamulü

Sarmalık
Kıyılmış Tütün

4733 sayılı Kanuna, 4250 sayılı Kanuna veya 5607 sayılı Kanuna aykırılıktan
dolayı yargılanması devam edenler ile mahkum olanlara veya aynı kanunlara
aykırılıktan dolayı iki defadan fazla ön ödemede bulunması nedeniyle
haklarında kamu davası açılmamış ya da düşmüş olanlara satış, dağıtım veya
uygunluk belgesi verilmez; verilmiş olanlar da iptal edilir.

4733 sayılı Kanun 8 inci Madde
(4- İdari Yaptırımları Uygulamaya Yetkili Birimler)
4733 Sayılı Kanun, 8. Maddenin 9. fıkrası

Tütün
Mamulü

Sarmalık
Kıyılmış Tütün

Beşinci fıkranın (f), (g), (h), (ı) ve (j) bentlerinde yazılı fiiller hakkında idarî
yaptırım uygulamaya ve bu fiillerin konusunu oluşturan her türlü eşyanın
mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararını vermeye mahalli mülkî amirler, diğer
bentlerde yazılı fiiller hakkında idarî para cezası vermeye Kurum yetkilidir.
Mahalli mülkî amirlerce uygulanan idarî yaptırımlar onbeş gün içinde Kuruma
iletilir.

4733 sayılı Kanun, Ek 1 inci Maddesi
(5- TAPDK’NUN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI VE MESLEK
KURULUŞLARIYLA PROTOKOLLER YAPMASI)
4733 Sayılı Kanun, Ek 1. Maddesi

9 Kurum, bu Kanunun uygulamasında gerekli koordinasyonun sağlanması ve
yasadışı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla, bu Kanunun uygulamasına ilişkin
denetimlerin kendi adına yapılması, yetki devri suretiyle idari yaptırımların
uygulanması ve satış belgelerinin verilmesi konularında ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarıyla, ayrıca satış belgelerinin verilmesi konusunda kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla protokoller yapabilir.

4- YASADIŞI TİCARETTE DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR
1-Gümrükler(Customs)
9 Gümrük sorunlarında karşılıklı yardım (Kurumlararası ve ülkelerarası)
9 Sigara kaçakçılığı trafiği
9 İllegal sigara üretimi
9 Gümrük idareleri arasında etkili iletişim
9 Tütün mamulünün depolama ve ulaşım yöntemleri
9 Risk analizi yöntemi

4- YASADIŞI TİCARETTE DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR
2- İzleme ve Takip (Tracking and Tracing)

9 Kodlama Sistemi (Bandrol)
9 Tütün mamulü dağıtımında izleme ve takip rejimi uygulaması (Ulusal ve
mümkünse uluslararası). Tütün mamulünün ilk yükleme limanı dahil, izlediği
trafik, üretim, satış ve dağıtımına ait kayıt ve belgelerin incelenerek, tek
bir
kod ile eşyanın uluslararası seyrinin yakın takibi.

4- YASADIŞI TİCARETTE DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR

3- Organize Suç (Organized Crime)
4- Rüşvet, Yolsuzlık (Corruption)
9 Şeffaflık (transparency)
9 Hesap verme sorumluluğu (accountability)
9 Bilinçli ve Kararlı Kamu İdaresi
5- Para Aklama (Money laundering), Kayıtdışı Ekonomi

4- YASADIŞI TİCARETTE DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR
6- Kaçakçılık(smuggling), Sahte(counterfeiting) ve Taklit Ürünler
9 Vergisiz Satış Mağazaları
9 Sınır Kapıları
9 Transit Rejimi
7- Ulusal ve Uluslararası Karşılıklı Yardımlar
9 Ulusal ve uluslararası araştırmalar
9 Mevzuat çalışmaları
9 Ulusal tütün ve alkol kontrolü eylem planı (UTKP-B1-Yasa dışı ticaret)
8- Uluslararası anlaşma, protokol ve sözleşmeler
9 TKÇS (Madde 15)
9 INB Protokol

5- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Bu sorunların ivedilikle çözülebilmesi için;
9 X Ray Tarama Sistemleri ve Bagaj X Ray Tarama Sistemlerinin özellikle
Güneydoğu ve Doğu sınır kapılarımızda sayıları arttırılmalıdır.
9Bu bölgelerdeki sınır kapılarımızda personel sayısı arttırılmalıdır.
9İlgili Kurumlardaki personele tütün ürünlerinin yasadışı ticaretine ilişkin özel
eğitim verilmelidir.
9Sigara kaçakçılığını ihbar edenlere ve yakalayan personele özel ikramiye
sistemi getirilmelidir.
9Tütün ürünlerinin yasadışı ticareti ile ilgili kamuoyu bilgilendirilmelidir.

5- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

9 TAPDK, Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Mülki amirlere
önemli görevler düşmektedir.
9İlgili Kurumların, konuya ilişkin toplantılar yaparak TAPDK koordinesinde
“Tütün mamullerinde yasadışı ticaretle mücadele eylem planı” şeklinde bir
eylem planını ilan etmesi çok faydalı olacaktır.

Sabırla Dinlediğiniz İçin Teşekkürler
Hazım GÜL

