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TEBLİĞ
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
NARGİLELİK TÜTÜN MAMULÜ TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİ
(TÜTÜN MAMULLERİ SERİ NO: 2)
Kapsam
MADDE 1 – (Değişik madde: 04/11/2014 – 29165 s.R.G Tebliğ/1.md.)1 (1) Bu Tebliğ, Türk
Standardı (TS) 13445 Nargilelik Tütün Mamulü Standardında Tarifler başlığı altında yer verilen nargilelik
tütün mamullerini kapsar.
TSE 13445 standardı
MADDE 2 – (1) Piyasaya arz edilen nargilelik tütün mamullerinin Türk Standardları Enstitüsü
tarafından hazırlanan TS 13445 Nargilelik Tütün Mamulü Standardının yürürlükteki haline uygun olması
zorunludur.
(Ek fıkra: 04/11/2014 – 29165 s.R.G Tebliğ/2.md.) (2) İhraç amacıyla üretilen nargilelik tütün
mamullerinde, TS 13445 Nargilelik Tütün Mamulü Standardında belirtilen şartların varlığı aranmaz.
Geçiş dönemi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Nargilelik tütün mamulü üreticileri; bu Tebliğ yürürlüğe girmeden önce
aldıkları Piyasaya Arz Uygunluk Belgeleri kapsamında ürettikleri mamulat çeşitlerini Tebliğin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle piyasaya arz edebilirler.
Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı
yürütür.

1 - (Değiştirilmeden önceki hali) (1) Bu Tebliğ TS 13445 Nargilelik Tütün Mamulü Standardında;
a) Nargilelik tütün mamulü: Sadece farklı nevideki Tömbeki tütününün veya bir veya birden fazla menşe ve nevideki
tütünün harman reçetesine göre harmanlanması, kıyılması veya parçalanması, koruyucu maddeler katılarak veya katılmadan,
katkı maddesi katılarak veya katılmadan elde edilen ve nargile aparatında yakılarak veya ısıtılarak tüketilen tütün mamulü,
b) Tömbeki nargilelik tütün mamulü: Farklı nevideki Tömbeki tütünün önceden tespit edilmiş harman reçetesine göre
harmanlanması, mevzuatında katılmasına izin verilen koruyucu maddeler dışında herhangi bir katkı maddesi ilave edilmeden
kıyılması veya parçalanması ve dinlendirilmesi ile elde edilen tütün mamulü,
c) Harmanlanmış nargilelik tütün mamulü: Bir veya birden fazla menşe ve nevideki tütünün önceden tespit edilmiş
harman reçetesine göre harmanlanması, koruyucu maddeler dışında herhangi bir katkı maddesi ilave edilmeden kıyılması
veya parçalanması ve dinlendirilmesi ile elde edilen tütün mamulü,
ç) Aromalı nargilelik tütün mamulü: Bir veya birden fazla menşe ve nevideki tütünün harman reçetesine göre
harmanlanması, kıyılması veya parçalanması, mevzuat kapsamında müsaade edilen oranı aşmamak kaydıyla, tatlandırıcı,
gliserin (TS 829’a göre kimyaca saf gliserin), aroma ile koruyucu ve diğer katkı maddelerinin ilavesi ve dinlendirilmesi ile
elde edilen tütün mamulü,
şeklinde tanımlanan tütün mamullerini kapsar.

