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1  3/1  

Nargilelik tütün mamulü içimi 

yapılan işyerine ait alan/alanlar için 

Tütün Mamulleri ve Alkollü 

İçkilerin Satışına ve Sunumuna 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik kapsamında Tütün ve 

Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 

(TAPDK)’ndan Nargilelik Tütün 

Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi 

alınması zorunludur.  

4733 sayılı Kanunun 8 inci 

maddesinin beşinci fıkrasının (ı) 

bendinde “Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığından 

uygunluk belgesi almadan enfiye, 

çiğneme, nargile tütünü veya 

yaprak sigara kâğıdı ya da 

makaron üretenler ile satan veya 

satışa arz edenlere, … idarî para 

cezası verilir.”  

Mahalli 

Mülki Amir  
10.515 

    

4733 sayılı 

Kanunun 8/7-

maddesi 

kapsamında bir 

önceki cezanın 

iki katı idari 

para cezası 

uygulanır.  

2  4/1  

“Nargilelik tütün mamulü içilen 

işyerine ait alan/alanların, Tütün 

Mamulleri ve Alkollü İçkilerin 

Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 

yer alan düzenlemelerle birlikte; 

a) Örgün eğitim kurumları, 

dershaneler ve öğrenci yurtlarına 

kapıdan kapıya en az 100 (yüz) 

metre mesafede bulunması, 

b) Okul öncesi eğitim kurumlarının, 

dershaneler, özel eğitim ve öğretim 

kurumları dahil olmak üzere ilk, 

orta, lise ve yükseköğretim 

kurumlarının; kültür ve sosyal 

hizmet binalarının; bu binaların 

müstakil yapıları ile bunların 

eklentileri ve bahçelerinin, yerleşke 

sınırları içinde faaliyet gösteriliyor 

ise buraların, kapalı ve açık 

alanlarında yer almaması, 

c) Sağlık, kültür, sosyal hizmet ve 

spor hizmeti verilen yerlerin 

hizmetin ifa edildiği alanların 

müstakil yapıları ile bunların 

eklentileri ve bahçelerinin yerleşke 

sınırları içinde faaliyet gösteriliyor 

ise buraların,  kapalı ve açık 

alanlarında bulunmaması, 

ç) 16/7/2009 tarihli ve 27290 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan 

2009/13 sayılı Başbakanlık 

Genelgesinde belirtilen “kapalı 

alan” tanımına girmeyen alana 

sahip olması, zorunludur.” 

4733 sayılı Kanunun 8 inci 

maddesinin altıncı fıkrasında 

“Yukarıda sayılan fiiller dışında, 

bu Kanun ile 4250 sayılı Kanuna 

veya bu kanunlara göre yürürlüğe 

konulmuş yönetmeliklere ya 

da Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığınca   verilen belgelerde 

yer alan şartlara uyulmadığının 

tespiti halinde, ilgili gerçek ve 

tüzel kişiler uyarılır ve aykırılığın 

giderilmesi için uygun bir süre 

verilir. Her işlem için verilecek 

süre Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığınca belirlenir. Verilen 

süre sonunda aykırılığın devam 

etmesi halinde veya aykırılığın 

giderilmesinin mümkün olmadığı 

hallerde süre verilmeksizin Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığınca verilen belgeler 

iptal edilir.”  

-(TAPDK) 

GTHB  
- - 

3  5/1-(a)  

“Tütün ihtiva eden ve etmeyen, 

nargile aparatında tüketilen tüm 

ürünler onsekiz yaşını doldurmamış 

kişilere satılamaz ve tüketimlerine 

sunulamaz.”  

4207 sayılı Kanunun 5 inci 

maddesinin altıncı fıkrasında “3 

üncü maddenin sekizinci 

fıkrasındaki yasaklara aykırı 

hareket edenler, 26/9/2004 tarihli 

ve 5237 sayılı Türk Ceza 

Adli 

Yaptırım  
- - 



Kanununun “Sağlık için tehlikeli 

madde temini” başlıklı 194 üncü 

maddesi hükmüne göre 

cezalandırılır. 

4  5/1-(b)  

“İçime sunulan nargilelik tütün 

mamulleri, TS 13445 Nargilelik 

Tütün Mamulü Standardında 

belirtilen şekilde üretilip 

ambalajlanır ve ilgili mevzuatına 

göre de bandrollenir.  

Standarda uygun olarak 

üretilmemiş ürünün:  

1-Üreticisi belirlenir ise; 

Üretici için; 4703 sayılı Kanunun 

12 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinde “5 inci 

maddesinin birinci fıkrasına 

aykırı hareket eden üreticiler 

hakkında …. idari para cezası 

uygulanır.” 

Dağıtıcı (işyeri sahibi) için; 

4703 sayılı Kanunun 12 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (e) 

bendinde “5 inci maddesinin 

dokuzuncu fıkrasına aykırı 

hareket eden dağıtıcılar 

hakkında… idari para cezası 

uygulanır.”, 

Üreticisinin belli olmaması 

2- Üreticisi belirlenemez ise; 

Dağıtıcı (işyeri sahibi) üretici gibi 

kabul edilip hakkında 4703 sayılı 

Kanunun 12/1-(a) maddesince 

idari para cezası uygulanır 

-(TAPDK) 

GTHB  

4703 sayılı 

Kanunun 

12/1-(a) 

bendi için 

 

4.202-

10.515 
 

   

 

  

 

 

 

4703 sayılı 

Kanunun 

12/1-(e) 

bendi için 

 

2.098-

5.254 
 

 

- 

5  
5/1-(c) 

ve (ç)  

c) Nargilelik tütün mamulü, 

içerisinde su bulunan geleneksel 

nargilelerde tüketilir, dumanı direkt, 

nargile dışında başka araçlarla veya 

suyun dışındaki başka bir madde 

içerisinden geçirilerek tüketime 

sunulamaz. 

ç) Nargilelik tütün mamulü 

içiminde kullanılan nargileler, her 

kullanımdan sonra içerisinde 

bulunan su değiştirilerek temizlenir, 

üzerinde bulunan ve insan ağzıyla 

temas eden parçası (sipsi) her 

kullanımda yenilenir, insan ağzıyla 

temas eden bu parçanın tek 

kullanımlık, kullanım sonrası atılan 

(disposable) cinsinden olması 

gerekir.” 

4703 sayılı Kanunun 12 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendinde “5 inci maddesinin 

birinci fıkrasına (Piyasaya arz 

edilecek yeni ürünlerin ilgili 

teknik düzenlemeye uygun olması 

zorunludur...)  aykırı hareket eden 

üreticiler hakkında …. idari para 

cezası uygulanır.” 

 

-(TAPDK) 

GTHB 

4.202-

10.515  
- 

6  5/1-(d)  

“İçimin yapıldığı alan/alanlarda 

herkes tarafından görülebilecek 

şekilde; 17/4/2010 tarihli ve 27555 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Tütün Ürünlerinin Tüketilmemesine 

ve Satışına İlişkin Yasal Uyarılar 

Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu 

maddesi kapsamında olmak üzere, 

tütün ürünleri kullanımının 

tehlikelerini anlatan ve bu 

4207 sayılı Kanunun 5 inci 

maddesinin onbirinci fıkrasında 

“4 üncü maddenin birinci ve 

ikinci fıkralarındaki 

yükümlülüklerin her birine aykırı 

hareket edenler, mahallî mülkî 

amir tarafından … idarî para 

cezası ile cezalandırılır.” 

Mahalli 

Mülki Amir  

2.098 

 

    

4207 sayılı 

Kanunun 5/16 

nci maddesi; Bu 

maddedeki 

cezaları 

gerektiren 

fiillerin bir yıllık 

dönemde 

tekerrürü 

hâlinde idari 



Yönetmeliğin EK: 5’inde yer alan 

“sağlık uyarı” yazıları, EK: 7’sinde 

yer alan “yasal uyarı” yazıları 

bulundurulur.”  

para cezası bir 

kat; ikinci 

tekerrürü 

hâlinde iki kat 

artırılarak 

verilir. Aynı 

dönemdeki 

üçüncü 

tekerrürde de iş 

yeri on günden 

bir aya kadar 

kapatılır. 

7  5/1-(e)  

“Nargilelik tütün mamulünün içime 

sunulduğu işyerine ait 

alan/alanlarda her ne suretle olursa 

olsun, bu mamullerin tüketimini 

özendirici ve teşvik edici reklam, 

tanıtım, kampanya, promosyon veya 

herhangi bir etkinlik yapılamaz. Bu 

yasaklar bilgi toplumu hizmetleri 

yoluyla yapılacak eylemleri de 

kapsamaktadır.”  

4207 sayılı Kanunun 5 inci 

maddesinin üçüncü fıkrasında “3 

üncü maddenin birinci, üçüncü, 

dördüncü, beşinci (…) onbeşinci 

fıkralarındaki yasakların her 

birine aykırı hareket edenler, …. 

kadar idarî para cezası ile 

cezalandırılır.” 

-(TAPDK) 

GTHB  

105.205-

526.043 
 

  

4207 sayılı 

Kanunun 5/16 

nci maddesi; Bu 

maddedeki 

cezaları 

gerektiren 

fiillerin bir yıllık 

dönemde 

tekerrürü 

hâlinde idari 

para cezası bir 

kat; ikinci 

tekerrürü 

hâlinde iki kat 

artırılarak 

verilir. Aynı 

dönemdeki 

üçüncü 

tekerrürde de iş 

yeri on günden 

bir aya kadar 

kapatılır. 

8  5/1-(f)  

“İçime sunulan nargilelik tütün 

mamulü, Kurumdan satış belgesi 

almış satıcılardan temin edilir, 

bunlara ilişkin belgeler saklanıp ve 

gerektiğinde ilgililere ibraz edilir.”  

4733 sayılı Kanunun 8 inci 

maddesinin beşinci fıkrasının (f) 

bendinde “Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığından  belge 

almamış kişilerden ürün alan veya 

bu kişilere ürün satan ya da 

belgesinde belirtilen işyeri dışında 

satış yapan toptan veya perakende 

tütün mamulü, etil alkol, metanol 

veya alkollü içki satıcıları ya da 

açık içki satıcılarına …. kadar 

idarî para cezası verilir.” 

Mahalli 

Mülki Amir  

2.098-

21.036 
 

  

4733 sayılı 

Kanunun 7 nci 

fıkrası; İdarî 

para cezaları, 

fiillerin tekrarı 

halinde, bir 

önceki cezanın 

iki katı olarak 

verilir. (f), 

bendinde sayılan 

fiillerin, ilk fiilin 

işlenmesinden 

sonraki beş yıl 

içinde üçüncü 

defa işlenmesi 

halinde ise 

belgelerin 

iptaline karar 

verilir.  

9  5/1-(g)  

“Nargilelik tütün mamulü ile tütün 

ihtiva etmeyen ancak nargile 

aparatında nargilelik tütün 

1-Tütün Mamulü Sunum 

Uygunluk Belgesi bulunan iş 

yerlerinin varsa kapalı alanlarında 

İşyerlerine 

Mahalli 

Mülki Amir, 

İşyerlerine: 

 

1.701-

Tekerrür halinde 

işyerlerine; 4207 

sayılı Kanunun 



mamulünü taklit eder tarzda 

tüketilen ürünler, Nargilelik Tütün 

Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi 

alınan iş yerlerinin açık alanları 

dışında tüketime sunulamaz.”  

tüketime sunulması halinde: 

1.1 İşyeri sahibine; 4207 sayılı 

Kanunun 5 inci maddesinin ikinci 

fıkrası hükmü kapsamında …. 

idarî para cezası verilir, söz 

konusu fiilin bir yıllık dönemde 

tekerrürü halinde aynı maddenin 

onaltıncı fıkrasındaki hükmün, 

1.2 Tüketen kişilere ise; 

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 39 uncu 

maddesinin üçüncü fıkrası hükmü 

kapsamında … idari para cezası 

verilir. 

 

2- Tütün Mamulü Sunum 

Uygunluk Belgesi bulunmayan 

yerlerinin kapalı alanlarında 

tüketime sunulması halinde: 

2.1 İşyeri sahibine 4207 sayılı 

Kanunun 5/2 maddesi  

2.2 Tüketen kişiye ise 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 39 uncu 

maddesinin üçüncü fıkrası 

hükmünce idari para cezası 

uygulanır. 

Kişilere en 

yakın kolluk 

birimi 

8.531 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüketen 

kişilere: 

 

124 
 

5/16 nci 

maddesi; Bu 

maddedeki 

cezaları 

gerektiren 

fiillerin bir yıllık 

dönemde 

tekerrürü 

hâlinde idari 

para cezası bir 

kat; ikinci 

tekerrürü 

hâlinde iki kat 

artırılarak 

verilir. Aynı 

dönemdeki 

üçüncü 

tekerrürde de iş 

yeri on günden 

bir aya kadar 

kapatılır. 

Hükmü 

uygulanır.  

10  5/1-(ğ)  

“Nargile şişeleri üzerinde, usul ve 

esasları Kurumca belirlenen sağlık 

uyarıları bulundurulur.”  

4207 sayılı Kanunun 5 inci 

maddesinin onikinci fıkrasında; 

“(12) 4 üncü maddenin üçüncü ve 

dördüncü fıkralarındaki 

yükümlülüklerin her birine aykırı 

hareket eden üretici firmalar, 

Tütün, Tütün Mamulleri ve 

Alkollü İçkiler Piyasası 

Düzenleme Kurulu tarafından bu 

yükümlülüklere aykırı olarak 

piyasaya sürülen malların piyasa 

değeri kadar idarî para cezası ile 

cezalandırılır. Ancak, verilecek 

idarî para cezasının miktarı 

ikiyüzellibin Türk Lirasından az 

olamaz.” 

 

Şeklinde yer alan hüküm 

-(TAPDK) 

GTHB  

526.043 

TL'den 

 

 

 

az olamaz. 

4207 sayılı 

Kanunun 5/16 

nci maddesi; Bu 

maddedeki 

cezaları 

gerektiren 

fiillerin bir yıllık 

dönemde 

tekerrürü 

hâlinde idari 

para cezası bir 

kat; ikinci 

tekerrürü 

hâlinde iki kat 

artırılarak 

verilir. Aynı 

dönemdeki 

üçüncü 

tekerrürde de iş 

yeri on günden 

bir aya kadar 

kapatılır.  

 
 

 


