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KANUN

TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE
DAİR KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN
 

             Kanun No. 7423                                                                                                       Kabul Tar�h�: 30/11/2022
MADDE 1- 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununun 359 uncu maddes�ne (ç) fıkrasından sonra

gelmek üzere aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“d) 3/1/2002 tar�hl� ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamuller� ve Alkol P�yasasının Düzenlenmes�ne Da�r Kanun

�le düzenlenen p�yasalarda, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca yetk� ver�l�p ver�lmed�ğ�ne bakılmaksızın, mükerrer 257
nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (6) numaralı bend� kapsamında verg� güvenl�ğ�n� sağlamak amacıyla kullanılmasına
zorunluluk get�r�len özel et�ket ve �şaretlerle ürünler�n et�ketlenmes� veya �şaretlenmes� ve et�ketlenen veya �şaretlenen
ürün b�lg�ler�n�n kurulan ver� merkez�ne aktarılmasını sağlayan s�steme f�z�ksel veya b�l�ş�m yoluyla müdahale ederek
Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına elektron�k ortamda �let�lmes� gereken belge, b�lg� veya ver�ler�n �let�lmes�n� önleyenler
veya bunların gerçeğe uygun olmayan şek�lde �let�lmes�ne sebeb�yet verenler üç yıldan sek�z yıla kadar hap�s cezası
�le cezalandırılır.”

MADDE 2- 213 sayılı Kanunun 367 nc� maddes�n�n dördüncü fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer alan “(ç)
fıkrasında” �bares� “(ç) ve (d) fıkralarında” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 3- 3/1/2002 tar�hl� ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamuller� ve Alkol P�yasasının Düzenlenmes�ne
Da�r Kanunun 6 ncı maddes�n�n �k�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�ne “s�gara” �bares�nden sonra gelmek üzere “,
makaron, yaprak s�gara kâğıdı ve s�gara f�ltres�” �bares� ve yed�nc� fıkrasının b�r�nc� ve �k�nc� cümleler�ne “s�gara”
�bareler�nden sonra gelmek üzere “, makaron, yaprak s�gara kâğıdı ve s�gara f�ltres�” �bareler� eklenm�şt�r.

MADDE 4- 4733 sayılı Kanunun 8 �nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrasına aşağıdak� bentler eklenm�ş, yed�nc�
fıkrasının �k�nc� cümles�nde yer alan “(o) ve (p)” �bares� “(o), (p), (r) ve (s)” şekl�nde, sek�z�nc� fıkrası aşağıdak�
şek�lde ve dokuzuncu fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer alan “(o) ve (p)” �bares� “(o), (p), (r) ve (s)” şekl�nde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“r) Makaron ve s�gara üret�m tes�sler�nde, Tarım ve Orman Bakanlığına b�ld�r�mde bulunmadan ve 4/1/1961
tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununun mükerrer 257 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (6) numaralı bend�
kapsamında verg� güvenl�ğ�n� sağlamak amacıyla kullanılması zorunluluğu get�r�len özel et�ket ve �şaretlerle
ürünler�n� et�ketlemeden veya �şaretlemeden mak�ne çalışma testler�, ürün denemeler� veya deneme üret�m� yapanlara,
onb�n Türk l�rasından az olmamak üzere, üret�len her b�r adet başına b�r Türk l�rası �dar� para cezası ver�l�r.

s) Makaron ve s�gara üret�m tes�sler�nde, mak�ne çalışma testler�, ürün denemeler� veya deneme üret�m�
kapsamında üret�len makaron ve s�garaları süres� �çer�s�nde �mha etmeyenlere, onb�n Türk l�rasından az olmamak
üzere, üret�len her b�r adet başına b�r Türk l�rası �dar� para cezası ver�l�r.”

“Bu Kanuna, 4250 sayılı Kanuna, 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddes�n�n (d) fıkrasına veya 21/3/2007
tar�hl� ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddes�n�n onuncu, onaltıncı, onyed�nc�, onsek�z�nc�,
y�rm�nc� ve y�rm�b�r�nc� fıkralarına aykırı f��llerden dolayı haklarında kes�nleşm�ş mahkûm�yet kararı olanlara, bu
Kanun kapsamında yürütülen faal�yetlere �l�şk�n h�çb�r belge ver�lmez, ver�lm�ş olanlar Tarım ve Orman Bakanlığınca
�ptal ed�l�r. 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddes�n�n (d) fıkrası �le 5607 sayılı Kanunun 3 üncü maddes�n�n onuncu,
onaltıncı, onyed�nc�, onsek�z�nc�, y�rm�nc� ve y�rm�b�r�nc� fıkralarına aykırı f��ller� �şled�ğ� tesp�t ed�lenlere bu Kanun
kapsamında yürütülen faal�yetlere �l�şk�n ver�len belgeler, kovuşturmaya yer olmadığına da�r karar veya mahkeme
kararı kes�nleş�nceye kadar askıya alınır ve bu süre �ç�nde söz konusu tes�s veya �şyer� �ç�n başka b�r gerçek veya tüzel
k�ş�ye belge ver�lmez.”

MADDE 5- 4733 sayılı Kanuna 8 �nc� maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“Tem�nat alınması
MADDE 8/A- Bu Kanuna göre tütün üret�c�ler� �le tütün üret�m ve pazarlama kooperat�fler� har�ç olmak üzere,

tütün, tütün mamuller�, makaron, yaprak s�gara kâğıdı, s�gara f�ltres�, alkol ve alkollü �çk�ler�n üret�m ve �thalat
faal�yetler� �le tütün t�caret� yetk� belges� kapsamındak� faal�yetlere �l�şk�n; �z�n, uygunluk ve yetk� belges� bulunanlar
�le �z�n, uygunluk ve yetk� belges� başvurusu, tad�l� veya süre uzatımına �l�şk�n talepler� olanlardan, doğab�lecek �dar�
para cezası ve verg� da�res� ve Sosyal Güvenl�k Kurumunca 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahs�l Usulü Hakkında Kanun uyarınca tak�p ed�len d�ğer amme alacaklarının güvenl�ğ�n� sağlamak amacıyla
ell�m�lyon Türk l�rasına kadar, anılan Kanunun 10 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı
bentler�nde sayılan türden tem�nat almaya, mükellefler�n; faal�yet alanı, bu konuda yaptıkları faal�yete �l�şk�n süre,
talep ett�ğ� belge, �şlem türü ve üret�m kapas�teler� hususlarını b�rl�kte veya ayrı ayrı d�kkate alarak, tem�natın;
ver�lmes� gereken zamanı, türünü, tutarını, �ades� �le tamamlanmasına �l�şk�n hususları bel�rlemeye, tem�nat tutarını
�z�n belgeler�n�n türler� �t�barıyla farklılaştırmaya, �lk defa �şe başlayanlar �le faal�yet�ne devam edenler açısından
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farklı tem�nat tutarı bel�rlemeye, tem�nat tutarını sıfıra kadar �nd�rmeye ve her takv�m yılı �ç�n, b�r öncek� yıla �l�şk�n
olarak 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 �nc� maddes� uyarınca tesp�t ve �lan ed�len yen�den değerleme oranına kadar,
takv�m yılı başından geçerl� olmak üzere artırmaya, hang� hâllerde tem�nat aranılmayacağını ve uygulamaya �l�şk�n
d�ğer usul ve esasları Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının görüşünü alarak bel�rlemeye Tarım ve Orman Bakanlığı
yetk�l�d�r.

Bu Kanun kapsamında �z�n, uygunluk ve yetk� belges�ne tab� faal�yetlerde bulunanlardan b�r�nc� fıkraya göre
�sten�len tem�natı vermeyenler�n faal�yete �l�şk�n belgeler� tem�nat ver�l�nceye kadar askıya alınır ve bu süre �ç�nde söz
konusu tes�s �ç�n başka b�r gerçek veya tüzel k�ş�ye de �z�n, uygunluk ve yetk� belges� ver�lmez. Bu madde kapsamında
alınan tem�natların paraya çevr�lmes� hâl�nde paraya çevr�len tutar alacaklı �dareler arasında garameten taks�m ed�l�r.”

MADDE 6- 4733 sayılı Kanuna 8 �nc� maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“İz�n ve yetk� belges� başvurusu, tad�l� ve süre uzatımında vades� geçm�ş pr�m, �dar� para cezası ve verg� borcu

bulunmaması yükümlülüğü
MADDE 8/B- Bu Kanuna göre tütün, tütün mamuller�, makaron, yaprak s�gara kâğıdı, s�gara f�ltres�, alkol ve

alkollü �çk�ler�n üret�m ve �thalat faal�yetler� �le tütün t�caret� yetk� belges� kapsamındak� faal�yetlere �l�şk�n �z�n,
uygunluk ve yetk� belges� başvurusu, tad�l� veya süre uzatımına �l�şk�n talepler�n yer�ne get�r�lmes� �ç�n bu Kanun
kapsamında ver�len ve süres�nde ödenmem�ş bulunan �dar� para cezası borcu, Sosyal Güvenl�k Kurumuna vades�
geçm�ş pr�m ve �dar� para cezası borcu �le verg� da�reler�ne 6183 sayılı Kanunun 22/A maddes� kapsamında vades�
geçm�ş borcun bulunmaması şarttır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, �z�n, uygunluk ve yetk� belges� başvurusu,
tad�l� veya süre uzatımına �l�şk�n talepte bulunanların vades� geçm�ş borcu bulunmadığına da�r b�lg�ler, Gel�r İdares�
Başkanlığı �le Sosyal Güvenl�k Kurumundan tem�n ed�l�r. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına
�l�şk�n usul ve esasları Gel�r İdares� Başkanlığı �le Sosyal Güvenl�k Kurumunun görüşünü alarak bel�rlemeye
yetk�l�d�r.”

MADDE 7- 6/6/2002 tar�hl� ve 4760 sayılı Özel Tüket�m Verg�s� Kanununun 13 üncü maddes�n�n (5)
numaralı fıkrasına “(yalnız tütün yer�ne geçen maddelerden yapılmış s�garalar)” �bares�nden sonra gelmek üzere “�le
4813.10.00.80.00 (makaron)” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 8- 21/3/2007 tar�hl� ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddes�n�n y�rm�nc�
fıkrasında yer alan “Tütün ve Alkol P�yasası Düzenleme Kurumundan yetk� belges� almadan veya b�ld�r�mde
bulunmadan tütün t�caret� yapanlar �le t�car� amaçla” �bares� “T�car� amaçla” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, maddeye y�rm�nc�
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra eklenm�ş ve d�ğer fıkralar buna göre teselsül ett�r�lm�şt�r.

“(21) Tarım ve Orman Bakanlığından yetk� belges� almadan veya b�ld�r�mde bulunmadan tütün t�caret�
yapanlara �k� yıldan beş yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.”

MADDE 9- 5/11/2008 tar�hl� ve 5809 sayılı Elektron�k Haberleşme Kanununun 57 nc� maddes�n�n üçüncü
fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer alan “kes�nt�s�z yed� yıl” �bares� “son s�nyal alınmasından �t�baren kes�nt�s�z b�r yıl”
şekl�nde, �k�nc� cümles�nde yer alan “yed� yıllık süren�n hesaplanmasında bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten”
�bares� “b�r yıllık süren�n hesaplanmasında bu cümlede değ�ş�kl�k yapan madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten”
şekl�nde, üçüncü cümles� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve fıkraya aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Bu suretle elektron�k k�ml�k b�lg�ler� kayıtlı olmaktan çıkarılan c�hazlar son kullanıcılarına a�t b�r hat �le
kullanıldığında, bu c�hazların elektron�k k�ml�k b�lg�ler� başka b�r �şleme gerek kalmaksızın tekrar kayıtlı hâle
get�r�l�r.”
“Elektron�k k�ml�k b�lg�ler� bu suretle tekrar kayıtlı hâle get�r�lemeyen c�hazlar �ç�n Kurum düzenlemeler�
çerçeves�nde başvuru yapılması gerek�r.”

MADDE 10- Bu Kanunun;
a) 1 �nc�, 2 nc�, 4 üncü, 5 �nc�, 6 ncı, 7 nc� ve 9 uncu maddeler� 1/1/2024 tar�h�nde,
b) D�ğer maddeler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
MADDE 11- Bu Kanun hükümler�n� Cumhurbaşkanı yürütür.

9/12/2022

 
 


