TÜTÜN VE TÜTÜN
MAMULLERİ KAÇAKÇILIĞI
İLE MÜCADELE
EYLEM PLANI
(2011-2013)

GİRİŞ
Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı, kamu düzenini doğrudan etkilediği gibi,
Devletin vergi gelirlerinde de ciddi anlamda kayba sebep olmaktadır. Kaçakçılığın kamu
düzenini etkileyen boyutu içinde; organize suç örgütlerinin bu vasıtayla finansman sağlaması,
kaçak yollarla yurda sokulan tütün ve tütün mamullerinin toplum sağlığını tehdit etmesi ve
sektörde rekabet eşitsizliğine sebep olması gibi sonuçları görülmektedir. Kaçakçılığın Devlet
gelirlerini azaltıcı boyutunda ise özel tüketim ve katma değer vergileri başta olmak üzere
ciddi mânada vergi kaybı ortaya çıkmaktadır.
Tüm boyutlarıyla birlikte ele alındığında, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının
önlenmesinde başarılı olunması; öncelikle, bu mücadelenin bir Devlet politikası olarak
belirlenmesine ve sonuçlarının mücadeleci kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm halinde takip
edilerek değerlendirilmesine bağlıdır.
HEDEFLER
“Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı (2011- 2013)”; bu
alandaki kaçakçılığı önlemeye yönelik olarak, konuya ilişkin mevzuat ve uygulama sorunları
ile çözüm önerilerini de ortaya koymak suretiyle, aşağıda sıralanan hedefler doğrultusunda
hazırlanan eylemlerden oluşmaktadır:


Suçun önlenmesi, vergi kaybının azaltılması ile tütün ve tütün mamulleri piyasasının
kontrol altında tutulması amacıyla çalışmalar yapılması,



Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının boyutlarının belirlenmesi, bu sektördeki yasal
ticaretin hacmi ile sınır illeri başta olmak üzere, yüksek riskli bölge ve şehirlerdeki
yasa dışı ticaret boyutunun tespiti,



Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı organizasyonlarının ve suç yöntemlerinin deşifre
edilmesine yönelik çalışmalar yapılması,



Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı suçunun uluslararası bağlantılarının tespit
edilmesi ve kaçak ürünlerin Ülkeye girişi esnasında yakalanmasına yönelik etkinliğin
artırılması,



Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığından elde edilen suç gelirlerinin ve bu gelirlerin
terör örgütlerinin finansmanında kullanımının tespitine ve engellenmesine yönelik
çalışmaların yapılması,



Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı suçu ile mücadelede caydırıcılığın ve etkinliğin
artırılması amacıyla gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması,



Mücadeleci personelin moral ve motivasyonunun artırılması,



Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadelede etkinliğin artırılabilmesi
amacıyla mücadeleci kurum ve kuruluşların fiziksel ve teknik donanım ihtiyaçlarının
karşılanması ile personel kapasitelerinin artırılması,



Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kaçakçılık suçunu işleyen kamu
görevlilerine yönelik caydırıcı önlemlerin artırılması,



Bandrollü ürün izleme sisteminin geliştirilerek etkinliğinin artırılmasına yönelik
çalışmaların yapılması,



Kaçak tütün ve tütün mamullerindeki kullanım eğilimini azaltmak amacıyla
kamuoyunu bilinçlendirecek çalışmaların ve tanıtım programlarının hazırlanarak
uygulanması,



Ruhsatlı ve ruhsatsız bayiler ile seyyar satıcılarda yasadışı ticarete konu tütün ve tütün
mamulleri satışının engellenmesine yönelik çalışmaların yapılması,



Tütün üretimi ve ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi,



Yasadışı tütün ve tütün mamulleri ticaretine neden olan veya kolaylaştıran yan
faaliyetlerin kontrol altına alınması ve bu faaliyetlerden mevzuata aykırı olanların
engellenmesine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması.
İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Eylem Planının başarıya ulaşması etkin bir izleme ve değerlendirme mekanizmasının
işletilmesi ile mümkün olduğundan, Planda yer alan her bir eylem ile ilgili gerçekleşmeler
koordinatör kuruluşlarca üçer aylık dönemler halinde takip edilerek Gelir İdaresi Başkanlığına
raporlanacaktır. Raporlamalarda tutuneylemplani@gelirler.gov.tr elektronik posta adresi
kullanılacaktır. Eylem Planı aşağıda yer alan kurullarca izlenecek ve değerlendirilecektir.
Koordinatör Kuruluş: Eylem Planında yer alan eylemleri süresinde
sonuçlandırmaktan ve gelişmeleri Gelir İdaresi Başkanlığına belli periyotlarla doğrudan
raporlamaktan sorumlu kuruluşlardır.
Sorumlu Kuruluş: Eylem Planında yer alan eylemlerle doğrudan veya dolaylı ilişkisi
bulunan ve koordinatör kuruluşun kendileriyle işbirliği yaparak somut destek talep edeceği
kuruluşlardır.
Eylem Planı;
 Adalet Bakanlığı,
 Dışişleri Bakanlığı,
 Ekonomi Bakanlığı
 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
 İçişleri Bakanlığı (EGM, Jandarma Gen. K.lığı, Sahil Güv. K.lığı),
 Maliye Bakanlığı (Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, MASAK, Gelir Politikaları
Genel Müdürlüğü),
 Milli Eğitim Bakanlığı
 Sağlık Bakanlığı
 Ulaştırma Bakanlığı
 Kara Kuvvetleri Komutanlığı,
 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ve
 Gelir İdaresi Başkanlığı
ile işbirliği içerisinde yürütülecek, gerek duyulan hallerde ise diğer kamu kurum ve
kuruluşlarıyla da işbirliği yapılacaktır.
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HEDEF
(I) Suçun önlenmesi, vergi kaybının azaltılması ile tütün ve tütün mamulleri piyasasının kontrol altında
tutulması amacıyla çalışmalar yapılması.

EYLEM
NO

EYLEM

Suçun önlenmesi, vergi zıyaının azaltılması, tütün
ve tütün mamulleri piyasasının kontrol altında
tutulması amacıyla; Gelir İdaresi Başkanı
başkanlığında, sorumlu kurum ve kuruluşların en az
genel müdür (Emniyet Genel Müdürlüğünden KOM
Daire Başkanı, Sahil Güvenlik Komutanlığından
İstihbarat Daire Başkanı, Jandarma Genel
Komutanlığından KOM Daire Başkanı)
seviyesindeki temsilcilerinin katılacakları toplantılar
düzenlenerek bu toplantılarda sorunun boyutlarının
tespit edilmesi, çözüm stratejileri geliştirilmesi,
buna yönelik kararlar alınması, alınan kararlar
doğrultusunda çalışmalar yürütülmesi, bu
faaliyetlerin izlenerek değerlendirilmesi ve düzeltici
tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

Mücadele kapsamında yerel düzeyde gerekli
tedbirlerin alınması amacıyla il valileri
başkanlığında ilgili mücadeleci kurumların taşra
birim başkanlarının katılacağı düzenli toplantılar
yapılacak, bu toplantılarda tespit edilen hususlar
İçişleri Bakanı başkanlığında il valilerinin
katılımıyla en az altı ayda bir yapılacak toplantılarda
ele alınacaktır.

SORUMLU
KURULUŞLAR
Adalet Bakanlığı,
Dışişleri Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı (Emniyet
Genel Müdürlüğü,
Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı),
Maliye Bakanlığı
(Vergi Denetim Kurulu
Başkanlığı, MASAK,
Gelir Politikaları Genel
Müdürlüğü), Milli
Eğitim Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı,
Ulaştırma Bakanlığı,
Kara Kuvvetleri
Komutanlığı, TAPDK,
GİB

KOORDİNATÖR
KURULUŞ

TAKVİM

DEĞERLENDİRME

GİB

Sürekli

Değerlendirme
Raporu

İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Sürekli

Değerlendirme
Raporu
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HEDEF
(II) Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının boyutlarının belirlenmesi, bu sektördeki yasal ticaretin
hacmi ile sınır illeri başta olmak üzere yüksek riskli bölge ve şehirlerdeki yasa dışı ticaret boyutunun
tespiti.

EYLEM
NO

SORUMLU
KURULUŞLAR

KOORDİNATÖR
KURULUŞ

TAKVİM

DEĞERLENDİRME

Yurt içindeki lisanslı firmaların tütün ve tütün
mamullerine ilişkin üretim, yurtiçi ve yurtdışı satış
rakamları, iller ve bölgeler bazında birer aylık
dönemler itibariyle İçişleri Bakanlığı (Emniyet
Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı,
Sahil Güvenlik Komutanlığı), Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı ve GİB ile paylaşılacaktır.

TAPDK

TAPDK

Sürekli

Değerlendirme
Raporu

Yüksek riskli bölge ve şehirler belirlenerek yasa dışı
ticaretin boyutunun tespiti ile ilgili çalışmalar
yapılacak ve çalışma sonuçları İçişleri Bakanlığı
(Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı), Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı ve GİB ile paylaşılacaktır.

TAPDK

TAPDK

Sürekli

Değerlendirme
Raporu

GİB

GİB

Aralık/2012

Değerlendirme
Raporu

Ekonomi Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı (Vergi
Denetim Kurulu
Başkanlığı), GİB

GİB

Sürekli

Değerlendirme
Raporu

EYLEM

Tütün ve tütün mamulleri sektöründe elektronik
fatura ve elektronik defter uygulamasına geçilerek
sektörün takibi sağlanacaktır.
Komşu ülkelerden Türkiye'ye gönderilen veya
Türkiye üzerinden transit geçişe konu edilen tütün
ve tütün mamullerinin (2010 ve 2011 yılları dâhil)
yıllık bilgileri, Maliye Bakanlığı (Vergi Denetim
Kurulu Başkanlığı) bünyesinde; gerektiğinde
sorumlu kuruluşların da katılımıyla oluşturulacak
olan bir ekip tarafından komşu ülkelerden temin
edilerek bu bilgiler gümrük beyanlarında yer alan
bilgilerle kıyaslanacak; varsa suç unsurları tespit
edilerek gereği yapılacaktır. Türkiye'ye komşu
ülkelerden gelen tütün ve tütün mamullerine ilişkin
bilgilerin düzenli olarak alınmasının temini
bakımından, komşu devletlerle yapılmış protokoller
gözden geçirilecek; gerek duyulması halinde ise
yeni protokollerin yapılmasına yönelik çalışmalara
başlanılacaktır.
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HEDEF
(III) Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı organizasyonlarının ve suç yöntemlerinin deşifre
edilmesine yönelik çalışmalar yapılması.

EYLEM
NO

EYLEM

Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı
organizasyonları ile ilgili olarak; organizatörler,
finansman kaynakları ve kullanılan paravan
şirketlerin tespitine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Kaçak tütün mamullerinin Ülkemize giriş güzergâhı
ve sınırlarda bulunan il birimleri ile periyodik olarak
eğitimler düzenlenecek ve bilgi paylaşımı
sağlanacaktır.

SORUMLU
KURULUŞLAR
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı (Emniyet
Genel Müdürlüğü,
Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı),
Maliye Bakanlığı
(Vergi Denetim Kurulu
Başkanlığı, MASAK),
TAPDK, GİB
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı (Emniyet
Genel Müdürlüğü,
Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı),
Kara Kuvvetleri
Komutanlığı, TAPDK,
GİB

KOORDİNATÖR
KURULUŞ

TAKVİM

DEĞERLENDİRME

İçişleri Bakanlığı
(Emniyet Genel
Müdürlüğü)

Sürekli

Değerlendirme
Raporu

İçişleri Bakanlığı
(Emniyet Genel
Müdürlüğü)

Sürekli

Değerlendirme
Raporu

Tütün ve tütün mamullerine ilişkin tüm ithalat,
ihracat, taşımacılık ve transit geçiş bilgilerinin
mücadeleci kuruluşların paylaşımına sunulması
sağlanacaktır.

Ekonomi Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı

Sürekli

Değerlendirme
Raporu

Tütün ve tütün mamulleri sektöründeki üretim, yurt
içi satış, ithalat, ihracat ve transit geçiş bilgilerinin
analiz edildiği çalışmalar yapılarak, suçla
mücadeleye katkısı olabilecek hususların paylaşımı
sağlanacaktır.

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı (Vergi
Denetim Kurulu
Başkanlığı), GİB

GİB

Sürekli

Değerlendirme
Raporu
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HEDEF
(IV) Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı suçunun uluslararası bağlantılarının tespit edilmesi ve
kaçak ürünlerin Ülkeye girişi esnasında yakalanmasına yönelik etkinliğin artırılması.

EYLEM
NO

EYLEM

SORUMLU
KURULUŞLAR

KOORDİNATÖR
KURULUŞ

TAKVİM

DEĞERLENDİRME

Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının uluslararası
bağlantıları tespit edilerek, Ülkeye girişi esnasında
yurt içinde dağıtımı yapılmadan toplu yakalamalara
ağırlık verecek şekilde projeli çalışmalar
gerçekleştirilmesi ve Ülkeye girişinden hemen
sonraki güzergâh birimlerinin farkındalıklarının
artırılması sağlanacaktır.

Dışişleri Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı (Emniyet
Genel Müdürlüğü,
Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı),
Maliye Bakanlığı
(Vergi Denetim Kurulu
Başkanlığı, MASAK),
TAPDK, GİB

İçişleri Bakanlığı
(Emniyet Genel
Müdürlüğü)

Sürekli

Değerlendirme
Raporu

İçişleri Bakanlığı
(Emniyet Genel
Müdürlüğü)

Sürekli

Değerlendirme
Raporu

Kara Kuvvetleri
Komutanlığı (Kara
Sınırı), Sahil
Güvenlik
Komutanlığı (Deniz
Sınırı)

Sürekli

Değerlendirme
Raporu

Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığındaki
yöntemler ilgili kurum ve kuruluşlar arasında
paylaşılarak suçla mücadelede etkinliğin artırılması
sağlanacaktır.

Gümrük kapısı olmayan kara ve deniz sınırlarından
kaçak tütün ve tütün mamulleri girişinin
engellenmesi amacıyla önleyici tedbirlerin ortaya
konulması ve uygulanması sağlanacaktır.

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı (Emniyet
Genel Müdürlüğü,
Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı),
TAPDK, GİB
İçişleri Bakanlığı
(Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı),
Kara Kuvvetleri
Komutanlığı

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi(SECI) ve
diğer uluslararası kuruluşlardan suçla mücadelede
değerlendirilebilecek bilgilerin temin edilmesi
sağlanacaktır.

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı (Emniyet
Genel Müdürlüğü)

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı

Sürekli

Değerlendirme
Raporu

Gümrüksüz satış mağazalarından yapılan tütün ve
tütün mamulü satışları konusunda etkin denetim
yöntemleri geliştirilecek ve bu alanların elektronik
takip sistemleri aracılığıyla sürekli izlenmesi
sağlanacaktır.

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı

Sürekli

Değerlendirme
Raporu
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HEDEF
(V) Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığından elde edilen suç gelirlerinin ve bu gelirlerin terör
örgütlerinin finansmanında kullanımının tespitine ve engellenmesine yönelik çalışmaların yapılması.

EYLEM
NO

EYLEM

SORUMLU
KURULUŞLAR

KOORDİNATÖR
KURULUŞ

TAKVİM

DEĞERLENDİRME

Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının terör
örgütleri bağlantısına ve suçtan elde edilen gelirin
terör örgütlerinin finansmanında kullanımının ortaya
çıkarılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Adalet Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı
(Emniyet Genel
Müdürlüğü, Jandarma
Genel Komutanlığı,
Sahil Güvenlik
Komutanlığı), Maliye
Bakanlığı (MASAK),
Ulaştırma Bakanlığı

Maliye Bakanlığı
(MASAK)

Sürekli

Değerlendirme
Raporu

Komşu ülkelerden yurdumuza yönelik
gerçekleştirilen tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı
hakkında bilgi toplanması ve karşı ülkeler nezdinde
engellenmesi amacıyla girişimlerde bulunulacaktır.

Adalet Bakanlığı,
Dışişleri Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı
(Emniyet Genel
Müdürlüğü, Jandarma
Genel Komutanlığı,
Sahil Güvenlik
Komutanlığı)

İçişleri Bakanlığı
(Emniyet Genel
Müdürlüğü)

Sürekli

Değerlendirme
Raporu

18

19

20

21

22

23

24

HEDEF
(VI) Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı suçu ile mücadelede caydırıcılığın ve etkinliğin artırılması
amacıyla gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması.

EYLEM
NO

SORUMLU
KURULUŞLAR

KOORDİNATÖR
KURULUŞ

TAKVİM

DEĞERLENDİRME

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gözden
geçirilecek ve suçla mücadeleye katkı sağlayacak
yasal düzenlemeler yapılacaktır.

Adalet Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, TAPDK

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı

Ekim/2012

Değerlendirme
Raporu

4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme
Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
gözden geçirilecek ve suçla mücadeleye katkı
sağlayacak yasal düzenlemeler yapılacaktır.

Adalet Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, TAPDK

TAPDK

Aralık/2012

Değerlendirme
Raporu

Adlî süreçte, ekspertiz raporlarında yaşanan
sıkıntıların ortadan kaldırılmasına yönelik olarak
tütün eksperlerinin eğitimi ve sertifikalandırılması
ile ilgili düzenlemeler yapılacaktır.

Adalet Bakanlığı,
TAPDK

TAPDK

Haziran/2012

Değerlendirme
Raporu

Yurt içine girişte gümrüksüz satış mağazalarında
tütün ve tütün mamullerinin vergisiz satışı
uygulaması mevcut ulusal ve uluslararası
yükümlülükler dikkate alınarak kademeli olarak
azaltılacaktır.

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, GİB

GİB

Aralık/2012

Değerlendirme
Raporu

Yolcu beraberinde eşya muafiyeti kapsamında yurda
sokulan tütün ve tütün mamullerine ilişkin muafiyet
miktarları kademeli olarak azaltılacaktır.

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı

Kasım/2012

Değerlendirme
Raporu

Tütün ve tütün mamullerinin dâhilde işleme izin
belgesi kapsamındaki ithalat kapamalarında fire ve
zayiatlardan kaynaklanan kayıp ve kaçakların
tespitine ve giderilmesine yönelik çalışmalar
yapılacaktır.

Ekonomi Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, TAPDK

Ekonomi Bakanlığı

Mart/2012

Değerlendirme
Raporu

GİB

GİB

Aralık/2012

Değerlendirme
Raporu

EYLEM

213 sayılı Vergi Usul Kanunu gözden geçirilecek ve
suçla mücadeleye katkı sağlayacak yasal
düzenlemeler yapılacaktır.

25

HEDEF

(VII) Mücadeleci personelin moral ve motivasyonunun artırılması.

EYLEM
NO

EYLEM

4733 ve 5607 sayılı Kanunlar kapsamında verilen
ikramiyelere ilişkin düzenlemeler suçla mücadelede
etkinliğin artırılmasına yönelik olarak gözden
geçirilecektir.

SORUMLU
KURULUŞLAR

KOORDİNATÖR
KURULUŞ

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, TAPDK

İçişleri Bakanlığı

TAKVİM

DEĞERLENDİRME

Aralık/2012

Değerlendirme
Raporu

EYLEM
NO

HEDEF

26

(VIII) Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadelede etkinliğin artırılabilmesi
amacıyla mücadeleci kurum ve kuruluşların fiziksel ve teknik donanım ihtiyaçlarının
karşılanması ile personel kapasitelerinin artırılması.

EYLEM

Mücadeleci kurum ve kuruluşların kaçakçılıkla
mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla ihtiyaç
duyulan fiziksel ve teknik donanım ile personel
eksikliği tespit edilerek raporlanacaktır. Personel
eksikliği giderilecektir.

SORUMLU
KURULUŞLAR

KOORDİNATÖR
KURULUŞ

TAKVİM

DEĞERLENDİRME

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı (Emniyet
Genel Müdürlüğü,
Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı),
Kara Kuvvetleri
Komutanlığı

GİB

Aralık/2012

Değerlendirme
Raporu

EYLEM
NO

HEDEF

27

(IX) Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kaçakçılık suçunu işleyen
kamu görevlilerine yönelik caydırıcı önlemlerin artırılması.

EYLEM

SORUMLU
KURULUŞLAR

KOORDİNATÖR
KURULUŞ

TAKVİM

DEĞERLENDİRME

Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak
kaçakçılık suçunu işleyen kamu görevlilerinin
tespitine ve gerekli yasal işlemlerin yapılmasına
yönelik ortak çalışmalar yapılacaktır.

Adalet Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı (Emniyet
Genel Müdürlüğü,
Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı)

İçişleri Bakanlığı
(Emniyet Genel
Müdürlüğü)

Sürekli

Değerlendirme
Raporu

28

29

HEDEF
(X) Bandrollü ürün izleme sisteminin geliştirilerek etkinliğinin artırılmasına yönelik
çalışmaların yapılması.

EYLEM
NO

SORUMLU
KURULUŞLAR

KOORDİNATÖR
KURULUŞ

TAKVİM

DEĞERLENDİRME

Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin varsa aksayan
yönleri tespit edilerek suçla mücadelede etkin
kullanılması sağlanacaktır.

TAPDK, GİB

GİB

Aralık/2011

Değerlendirme
Raporu

Bandrollerin gerçek olup olmadığının kolaylıkla
ayırt edilebilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

TAPDK, GİB

GİB

Aralık/2011

Değerlendirme
Raporu

EYLEM

EYLEM
NO

HEDEF
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(XI) Kaçak tütün ve tütün mamullerindeki kullanım eğilimini azaltmak
amacıyla kamuoyunu bilinçlendirecek çalışmaların ve tanıtım programlarının
hazırlanarak uygulanması.

EYLEM

Kaçak tütün ve tütün mamullerinin kullanım
eğilimini azaltmak amacıyla kamuoyunu
bilinçlendirecek çalışmalar ve tanıtım programları
hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.

SORUMLU
KURULUŞLAR

KOORDİNATÖR
KURULUŞ

TAKVİM

DEĞERLENDİRME

Milli Eğitim Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı,
TAPDK, GİB

TAPDK

Sürekli

Değerlendirme
Raporu

31

32

33

HEDEF
(XII) Ruhsatlı ve ruhsatsız bayiler ile seyyar satıcılarda yasadışı ticarete konu
tütün ve tütün mamulleri satışının engellenmesine yönelik çalışmaların yapılması.

EYLEM
NO

EYLEM

İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının verildiği
kurumlardan tütün ve tütün mamulü satışı yapılan
işyerlerinin listelerinin temini suretiyle çapraz
kontroller yapılarak, TAPDK’dan satış belgesi
almamış işyerlerinin tespiti ve gerekli yasal
işlemlerin yapılması sağlanacaktır.

Görevli kamu personelinin yapacağı denetimlerde,
TAPDK tarafından verilen satış belgelerinin varlığı
ve/veya geçerliliğinin tespit edilmesine yönelik
verilerin SMS vb. iletişim araçlarının kullanılması
suretiyle elde edilmesine imkân sağlanacaktır.

Tezgâh, büfe vb. yerlerde yapılan kaçak tütün ve
tütün mamulleri satışlarının engellenmesine yönelik
olarak mahallî idare birimlerinin etkinliği
sağlanarak artırılacak ve 4733 sayılı Kanunun 8.
maddesinde sıralanan “idarî yaptırımların” etkin bir
şekilde uygulanması sağlanacaktır.

SORUMLU
KURULUŞLAR

KOORDİNATÖR
KURULUŞ

TAKVİM

DEĞERLENDİRME

TAPDK

TAPDK

Sürekli

Değerlendirme
Raporu

TAPDK

TAPDK

Aralık/2012

Değerlendirme
Raporu

İçişleri Bakanlığı
(Emniyet Genel
Müdürlüğü, Jandarma
Genel Komutanlığı,
Sahil Güvenlik
Komutanlığı), TAPDK,
GİB

İçişleri Bakanlığı

Sürekli

Değerlendirme
Raporu

EYLEM
NO

HEDEF

35

(XIII) Tütün üretimi ve ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi.

34

EYLEM

SORUMLU
KURULUŞLAR

KOORDİNATÖR
KURULUŞ

TAKVİM

DEĞERLENDİRME

Sözleşme dışı üretilen tütünler ile sözleşmeli
üretildiği halde akdî alıcısına verilmeyen tütünlerin
tespiti, izlenmesi ve bu tütünlerin kayıt dışı naklinin
ve ticarete konu edilmesinin engellenmesine yönelik
yasal, idarî ve diğer tedbirlerin alınması
sağlanacaktır.

İçişleri Bakanlığı
(Emniyet Genel
Müdürlüğü, Jandarma
Genel Komutanlığı,
Sahil Güvenlik
Komutanlığı), TAPDK,
GİB

TAPDK

Aralık/2012

Değerlendirme
Raporu

Kayıt dışı sarmalık kıyılmış tütün ticaretinin yasal
zemine çekilmesine yönelik tedbir ve teşvikleri
içeren mevzuat ve uygulamaların hayata
geçirilmesine ve mevzuata aykırı şekilde sarmalık
kıyılmış tütün ticaretinin önlenmesine yönelik
gerekli tedbirler alınacaktır.

İçişleri Bakanlığı
(Emniyet Genel
Müdürlüğü, Jandarma
Genel Komutanlığı,
Sahil Güvenlik
Komutanlığı), Maliye
Bakanlığı (Gelir
Politikaları Genel
Müdürlüğü), TAPDK,
GİB

TAPDK

Aralık/2012

Değerlendirme
Raporu

36

37

HEDEF
(XIV) Yasadışı tütün ve tütün mamulleri ticaretine neden olan veya kolaylaştıran yan
faaliyetlerin kontrol altına alınması ve bu faaliyetlerden mevzuata aykırı olanların engellenmesine
ilişkin gerekli tedbirlerin alınması.

EYLEM
NO

SORUMLU
KURULUŞLAR

KOORDİNATÖR
KURULUŞ

TAKVİM

DEĞERLENDİRME

Filtre, makaron ve sigara kâğıdı üretimi, ithalatı ve
ticaretiyle ilgili düzenlemeler yapılacaktır. Bu
ürünlerin izlenmesi ve takibi amacıyla çalışmalar
yapılacaktır.

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı (Emniyet
Genel Müdürlüğü,
Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı),
TAPDK, GİB

TAPDK

Aralık/2012

Değerlendirme
Raporu

Ülke içindeki ticarî faaliyetlerde; depolama, nakliye
ve satış aşamalarında tütün ve tütün mamullerinin
diğer ürünlerden farklı ve ayrıştırılmış şekilde
ticarete konu edilmesine yönelik idarî ve diğer
tedbirler alınacaktır.

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, TAPDK

TAPDK

Aralık/2012

Değerlendirme
Raporu

EYLEM

