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Antalya Valiliği İl Tanm ve Orman Müdürlüğü'nün O4/O1/2019 tarih ve E.40624 sayılı yazısı

Bilindiği üzere 20'l8-2023 dönemini kapsayan Tütün KontroIü Strateji Belgesi ve Eylem PIanı hali

hazırda yürürlüğe girmiş; söz konusu eylem planının 'Çocuk ve Gençlerin Tütün Ürünleri Kullanımından

Korunması ve Ulaşbilidiğinin Engellenmesi' başlıklı B' kısmına da, satıcıların on sekiz yaşından küçüklere

kimlik sorulması ve on sekiz yaşından küçüklere satış yasağı hakkında bilgilendirilmesi faaliyeti

belirlenerek 2023 yılına kadar satıcıların tamamına bilgilendirme yapılması hedeflenmiştir.

Bunun yanında Tütün MamulIeri ve Alkollü İç<ilerin Satışına ve Sı..ınumuna İlişkin Usulve Esaslar

Hakkında Yönetmelik'in 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde 'İşyerinde tütün mamulleri ve

alkoilü içkiler tüketilmek veya beraberinde götürülmek üzere on sekiz yaşını doldurmamış kişilere

satılamaz veya sunulamaz, Yaş konusunda tereddüde düşülmesi halinde satıcı, talepte bulunan

tüketiciden kimlik belgesi talep eder." Hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca sailcılar, bir müşterinin on sekiz yaşından büyük olup olmadığı

konusunda ortaya çıkacak tereddüdün giderilebilmesi için müşteriden kimlik belgesi istemek

zorundad ırlar.

5atıcıların faaliyetleri süresince;

_ on sekiz yaşından küçüklere her ne surette olursa olsun tütün mamulü satlşl Veya sunumu
yapmamasl

- Şahsın yaşı konusunda tereddüde düşülmesi halinde, kimlik belgesi talep edilerek şahsın on sekiz

yaşından büyük olduğunu teyit etmeden satış 9erçekleştirmemeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda Perakende Tütün Mamülü Satıcı Belgesi ve NargiIelik Tütün Mamülü Sunum

Uygunluk Belgesi sahibi üyelerinizin konu hakkında bilg ilendirilmeleri, Odalarımızın üyeleri adına süre

uzatımı için başvuracak olmalan halinde müracaat edecek belge sahiplerinin Antalya Valiliği İl Tanm ve

orman Müdürlüğü'nün ekte yer alan itgi yazısı ekindeki formata uygun ve ilçe bazında ayrı ayrı imzalarının

alınması ve imza formalannın da başvuru evraklan ile birlikte bağlı bulunan llçe Müdürlüğüne ibraz

edilmesi hususu nda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz

AĞ AdIıh EREMehmet lŞlL
Genel Sekre

Ek: Antalya Valiliği İl Tanm ve Orman Müdürlüğü'nün yazısı. (6 syf)

Fabrikalar Mh, Hasan Tahsin cd. No:33 07090 ANTALYA
Tel: +9o 242 334 5656 , Faks: +90 242 334 5659

www.ae5ob.or9.tİ
aesob@ae5ob.org.tr
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DAGITIM YEIi.LERİNE

Ilgi : Tütttı ve Alkol Daiıesi Başkaılığı (Piyasa Düzeııleııe ve Kontro.l Daiıe Başkaılığı)'ııııı
25. 12.2018 tarı.lıli ı,e 36612508-484.0l-D.384957.5 sayılı yazısı.

Bitnıdiği t]zerc 2Ot8-2023 döneııüni kapsayan 'l'ütiin Koııtrolii Stı,atc.|.i Belgesi ve |yieıır
P]auı. lıali 

_lıazııda 
yürürliiğe giı,miş; söz korııısu eyleın pltıruıuı ''Çocuk ve Ge çleriıı TıihilJıiııleıi l(ullarıııııındaıi Koırıııııasr ve lJlaşabilnİiğiıİı Engullenuıesi,, başlıkll B2 kısınruacla,

sabcrl:uırı onsekiz YaŞuıdaı,ı kiiÇüklere kinılik sorulııası ve onselciz yaşırıdan kiiçiikleIe satış yasagı
Iıaklğıda bilgileırdirilıuesi faaliyeti belirlenerek 2023 yıiıııa karla:, sııtıcıiaırn ,orr*rrm
bilgi lendiııııe yapıIınası hedetleumiştir.

Bıııııııı Yanı'ıd2 Tütiin Maııtılleıi ve Alkollü içkilelin Satışına ve Sunııuııuıa ilişkiı Usııl ve
Esaslar l-Iakkında Yöuetnelik'iır 6 ncı nıaddesiııiı biriııci iikasıııııı (f) beııdiııde ,,işyeriııclc: tııtıin
ı»anulleıi ve aikolıii içkiler ıüketilorek vcya lıerabeüıle göliiriilınek iizere onsekiz yaşııı
doklrıı'uıiuıııŞ kiŞileıe satılaınaz veya suoulanıaz. Yag kouusuııcla teıed<li.ic]e düşiilınesi lra,liıı<lc
satıcı, talepte brılunaıı tiiketiciden kiıulik belgesi talep edeı.'' lıiıknıii yer ahna\ıadu.

Söz koıııısu lıiiküı» ııYaııııca satıcılar, bİr ıııi§teı.iııiır oısekiz yaşrıdzuı biiyiik olııp olııra<lığı
koırusutda ortaya çıkacak tcıeddiidüıi gideri}ebilııresi içiı ılıiişteri<lcıı kiııılik belgesi isteırıek
zoıııırdadılar,

Satıcı i;uın iaaliyetleıi siiesiıce;
-Ousckiz YaŞuıda:ı h-iÇi*lere Iıeı ne suıette oiuısa olsun tiitüıı ıııarııulii satışı veya sıı]uını.ı
yapıımma5t
,Şüsıır yaŞı koıusırnda teıeddiite dıŞtilmcsi lra]iıde, kiıılik belgesi ıalep edilerek şalrsııı oıısekiz
yaşından btiytik olduğıınu teyit eürıedeıı satış gerçekleştirmeuıeleı-i gerekınekteriiı.

Bıı kaPszuıda bağlı Oda Başkanlıklaruız aı,acılığı ile Peıakeıde Tütüıı Mamülü Satıcı
Belgesi ve Naıgilelik Tiıtüır Mamülü Sıırıııı Uygurıluk l3elgesi sahibi üyelerinizin kouu ]ıak]<ıııda
bilgilendiıilıleleri, ilgiti Oda Başkanlıklarıuııı tiycleri adrna süı,e uzatrı içiı başıııı.acak okııaları
Iıaliıde ınıtacaat edecek ttinı belge sahipleriniı ekteki forıIıata uygıüı ve ilçe bazııda ayıı
aYrı iruzalaıurn a]ıı)ııIası Ve iııza fornrlaturru da başırırrı cvıakları ile lıiı,likte bağh bultıııtılaıı İlçe
Müdiİİi.iğ,iiııe getiı,ilıuesi hılsııslaıııda;

Geıeğini ve bilgilernıizi rica edeıim,

ıt e-lıü,]2al]dür

ı\suı K,,\R \BULUI

Nol: ]070 sayıll roıılk İııızı (ıınunrı 8cttği brl bolse elolJlonik irDzi i]e iıralaİrl lştıl:

\/olan Bılıvnrı sedf Malüıllosi Tanul RnDrpü§ Alıtalya
'ıcl: (0f,4], -345 28 ]0 §aks: (0f42) 346 67 80
E_Po§t4: anıülyn@iafitn. gov.tr KcP: solalys@8tlıb.h50 ı,kep,tr
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: 589058 l 7-399[399]-F,,40624
: Satıcılzu ın BilgileüdiIilmesi Hk.

Ek:

l - Dağıtuı Listesi
2 - 25/l2l2l)1E t8ı itıti 366l2508-484.01-E.3 849575 sayılı yazı, (2 sayla)

\/aİan Bülvarı scdt Ma]ıaıtesi TarıuıIGltlpffiti Aılaalya
'l cl: (0f,4]ı .345 3E ]0 Fals: (0242) 346 67 60
l]i-Poslc: aıltAl},i@ta.inl,gov,tr Kep: aJiılalya@gübİso l. keP ıJ

2|2
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II Taıım ve Orrım Müdiblüğü

DAĞITIMLİSTESİ

Gereğ:
ANTALYA TİCARET VE SANAfi ODASI BAŞKANLİĞINA
A}ITAİYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİNE

a0003,iO006
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T.c.
TAR]M \.E ORMAN BAKANLIĞI'l'ütiin vc Alkol Dairesi Başkanlığ1

Sayı |36612508_484.01-E.3849575
Konu : §ahcılann bilgilondiriinesi lık.

DAĞrİIM YERLERİNE

Bilindiği iize.re 2018-2023 dönemiıi kaPsay8n Tlltlın Kontolü suateji Belçsi ve Ey ?laır lıali
Unrnıer1

haztda yüriiIlüğe girnriş; söz konusu evleın plaı,ı,ıın ''Çocuk ve Gençlerin
Kullarıuuınd an Konnması ve Ulaşılabiliıliğiniu P.gellenmesi'' başI*lı 82 satıcılaıuıonsekiz yaşındaı kltçtlklere lrimliı< soruLnasl ve onsekiz yaşından küç{iklere sat§ halıkındabilgilendirilrnesi faaliyeti belful eneıek 2023 }rıl6a kadaı sahcılaı.ın tamarı:ıa
yapdması lredefl r"m§ü..

4207 salılı Tüttb Üıiinlerini,ı Zarularının Önlenınesi ve Kontolü HaiJQnda '1ıo 3 iincü
ncırgile ile

: " şeHinde

qdğg5irıin sekizinoi fijtşası ''Ttıtiin ürüblert ve tijtijn ürih,ü ihtiva eden ve atm
benzerleri
ditzen lenın§ olup;

Aynı Kanuı'un 5 iıoi maddesinin altıcı fi]<tası '3 üncü nıaddenbı seE:fuct yasoklara
T'kırı. harekeı edenler, 26/9/2004 ta.ihll ve 5237 sayıIı Türk Ceıa Kanununun ''Sağlık ün ıehlikeli
nıadde teınlnll' başlıHı Ig4 tlıcil nıaddesi hll kmün e gö r e c eı a l a n d u ıI n .. I h|lkgiintı ha

tü_t ıaıgile
ayhn

n

Bunun yanında Tiitlin Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Sairşuu ve Suuumuna fuşlo" U ve
Haklonda, yöııefuıeliktn 6 ncı maddesinin birinci frlffa§ınt!ı (Q beııdinde 1nde

EsaslaI

; I,iiıün

yğşınınıamulleri ve alkollit içhlır nkenlmek veya beraberlnde göıüriilnıek üzere
doldıırmatuş klşilere saiılamaz veya sanulamaz.

" lıiikmü yer a|ınaldadıı.

Söz konusu hiikiim uyarınca satğlar,
kouusuuda ortaya ç*aoak tğeddüdiin
zorundadulaı.

§atcılann faaliyetleıi süıesince:

bir mi§teıinin onsekiz yaşındaı büyük ol oJ:nadığı
gideıilebiine-si için müştenden kimlik si istemek

Not: 5ğ70 §lektlodk İrDzn Ka.auffJ otektoıik iııza tlo loataııı
t64 c6ddesi No: 3l ı.ızLnşoĞıu06520 söğütözll

218 04 00 - 2ı8
_ ÇaDkaya /ANRARA

KEP;
12, 2ı8 03 00.

ı.k§p.fu
04 08 (sa]ıh9l)

Ilz

bub

Bi18ı
Tartm re Uamaııl

/

Jzs.ız.zoıt

Yukıııda yeı verilen hiikiimler uyoınca, ttiü,lı üriinleıinin veya tütiin içeımese
ve
davranan §ahısla[ 5237 sayılı Tü* Ceza Kanruıuhuıı 194 iinoü maddesi
kadar.hıpls cezası ile cezalandınI ıı.
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a0005/0006

T.C.
TARIM VB ORMAN BAXANL]ĞI
T\ltiin ve Alkol Dairesi Başkanlığı

Sayı
Koıu

sıınuJrru

-Şaheın yaşı konusunda tereddütg diişülnesi haiinde, khn|ilç belgesi talep şü$nonseki yaşından bğllk olduğunu teyit etnedo sabş gerçekleştirmemeleri şı.ekm ıf

Bu itibarla; 7018-2023 Tütirn KontToıü snateji Bclgesi ve Eylem Plaııh«ta beli 1rcdeflereulaşılabiİıesi amacıyla, 2019 yılı şüıe uzahmı başvuıısu için il ve ilçe m bEvuracak
luk belgesi

tifun pe[akmde tiitün mamulü satış belgesi ve ıargilelik tütiiı ııamulü sunıım
sahiplerinin belirtilen hrsus|ar lıakkında bilgilendiıilmesi ve bitg ilendiıdeıı satcı takibiamaoıyla ekie yer alan formai tnİlaıırlaıak bilgilendirileıı satıcılaru alınması
hususlarında bilgi ediıilınesini ve gereğiııi rica ederim.

e-imzaiıdır

KAVAK
Bakan a.

Başkan

Ek : İınza takibi içiı örıek çizeğe (t safa)

Dağıtım:

sl İı Miduriüğiitrğ

Noti 5070 Elektmuik İııza kınııı

-Onselciz yaşındaı ktlçtkleıe her ne suı.ette olursa olsun ü-ıtlin maııülü satışıyspmaınası

söğOrö.a c,dd.6ı No:3r 06520 söğlröaı - g.ı-,yi /.aNKARA
TelofoD:(312) 218 03 oo. zıt o+ oo-..zıı oı'oı r§.eıi -- -- -

KEP: güb.taA€ıEvlat@6hb.bs0t.ka.t

tu bğlBo oıeLlrodtİ iğE& iıe

Biıg
Uaaııı
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'fütün mamullerinin onsekiz yaşrndan küçüIılcre sahşı ve sunumu yasağı i
kinlik kontrol etme yükümlülüğü konularında bilgi edindim.

sahc arın
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