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…..………………… VALİLİĞİNE 
 
 

İlgi  a)  07.12.2010 tarihli ve 47360 sayılı yazımız. 
 b) 07.12.2010 tarihli ve 47363 sayılı yazımız.  

 
Bilindiği üzere, 4207 sayılı “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü 

Hakkında Kanunun “Ceza Hükümleri” başlıklı 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında, “2 nci maddenin 
(a) bendi hariç birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen yasakların uygulanması 
ve tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sorumluları, işletme 
iznini veren kurum yetkilileri tarafından önce yazılı olarak uyarılır. Bu uyarı yazısı, ilgili işletme 
sorumlusuna tebliğ edilir. Bu uyarıya rağmen, verilen sürede yükümlülüklerini yerine 
getirmeyenler, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında mahalli mülki 
amir tarafından beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile 
cezalandırılır” denilmektedir. 4207 sayılı Kanunla belediyelere verilen yetkiler “bağlı yetki” olup, 
takdîr yetkisi tanımamaktadır. Ezcümle Belediyelerin, mezkûr Kanun kapsamında, mülki makamlar 
ve il tütün kontrol kurulları tarafından gönderilen tutanaklara istinaden mevzuata uygun cezai işlem 
tesis etmeleri zorunludur.  

Bu itibarla, Kanunun uygulanması ile ilgili il düzeyinde yürütülen çalışmaların etkin 
kılınması amacıyla Mülki Makamlarca görevlendirilen denetim ekiplerinin düzenledikleri 
tutanakların ikinci bir denetime tabi tutulmaksızın ilk Belediye Encümeni toplantısında 
değerlendirilerek karara bağlanması ve konu ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesinin 
sağlanması” hükümlerini içeren İçişleri Bakanlığının 08.04.2009 tarihli ve 10604 sayılı yazısı 
Belediye Başkanlıklarına gönderilmişti. 

Ancak sahada yapılan denetimler ve alınan geri bildirimlerden, Kanun hükümlerine 
muhalefet eden işletmelere yönelik düzenlenen ve cezai müeyyide uygulanması için Belediye 
Encümenlerine gönderilen tutanakların bazı Belediyelerce bekletildiği veya işletmelerin sadece 
uyarılmakla yetinildiği ve gerekli cezai işlemlerin yapılmadığı anlaşılmıştır. 

4207 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 15 inci fıkrasında, “Bu Kanunla kendilerine 
yüklenen görevleri yerine getirmeyen memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, ceza hukuku 
sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, tabi oldukları mevzuatta yer alan disiplin hükümleri uygulanır” 
hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, denetim ekiplerince düzenlenen tutanaklara uygulanacak 
cezai işlemlerde gerekli hassasiyeti göstermeyen belediye encümeni üyeleri, memurlar ve diğer 
kamu görevlileri hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 
Hakkında Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde adli, idari ve disiplin işlemleri yapılacağının İliniz 
dâhilindeki Belediye Başkanlıklarına duyurulması ve gerekli takibin yapılması hususlarında; 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.   
 
 

  Prof. Dr. Nihat TOSUN 
                                                                                                                       Bakan a. 
               Müsteşar 
DAĞITIM: 
81 İl Valiliğine 
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