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oDALARA 2019/15 sAYlLı GENELGE

llgi: O9/01/2O1 9 tarihli ve 201 9/1 O sayılı genelgemiz.
Hatırlanacağı üzere, Tütün Marrülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin '] 5 inci maddesi uyarınca 201 9 yılı için uygulanacak satış belgesi ve 5üre
uzatımı işlemi bedelleri Tarım ve Orman Bakanlığı'nca belirlenerek 9 Ocak 2019 Çarşamba günlü ve
3065O sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve durum ilgide kayıtlı genelgemiz ile odalarımıza
duyurulmuştu.

Bu defa Türkiye Esnafve Sanatkarları Konfederasyonu'nun 22/O1/2019 tarihli ve 2O'19l'15 sayılı
genelgesinde;

-Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İüişk|n 1,1sul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğinl4'üncü maddesi Uyannca 2018 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31.12.2018 tarihi
itibariyle geçerliliğini koruyan saiüş be]gelerr için Ocak ila Maıi aylanna isabet eden dönemde süre
uzatı m i şle m i n i n ya p ı l m as tg e r e ktiğ i,

Satış belgeleri için 1 Nisan 2019 Pazaılesi günü akşamına kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı
takdirde, anlan tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınmasının mümkün
olamayacağı ve satıcıların mevcutlarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye edecekleri,
Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satışınün tespiti halinde 4733 sayılı Kanunun 9'inci
maddesinin beşinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptnmt uygulanacağı ve satışa

sunulan ürünlerin mülkiyetinin de kamuya geçirileceği
Faaliyetine devam etmesine rağmen süre uzatııı$lemi yapmaması nedeniyle satış belgesi

geçerliliğini yitirecek olan satıcıların (alkollü içki satlcülao için uygulanan mesafe şarlı dahil)güncel

mey2uat hükümlerine uygun olarak yeniden satış belgesi başvurusunda bulunmalar] gerekeceği,

Mülga Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenmiş olan TAPDK logolu

mevcut ıatüş belgelerinin 2019 yılı sire uzatım işIemi esnasında Bakanlığın logolu satış belgeleri ile

değiştkileceği,
BelirtiImekted ir.

iıgiıi mevzuat kapsamında 2019 yılı satış belgesi süre uzatlm

işlemleri, https://www.tarımorman.gov.trlTADB/Drıyuru/2O4l2O 1q-Yili-Satis-Belgesi-Sure-Uzatim-

lslem ine-lljskin-Duyu ru adresinde açıkça anlatıldığı üzere, tütün mamulü velveya alkollü içki satışı

yapan perakende satıcılar ile toptan satıcıların, açık alkollü içki satıcılarının ve nargile sunum uygunluk

belgesi sahibi satıcıların işlem bedelini Ziraat Bankası kanalıyla Bakanlık hesabına yatırmalarının

ardından Bakanlığın illilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları ve işlemin belge üzerinde gösterilmesini

sağlamaları şeklinde gerçekleştirilebilecektir.

Bilg ilerinizi ve esnaf ve sanatk5rlarım ıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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