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28/05/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Nargile Şişelerinin
üzerine konulacak sağlık uyarılarına ilişkin usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, İ9 şrnat zozo
tarihinde 31 044 sayılı Resmi Gazete'de aynı isimle yayımlanan Tebliğle yürürlükten kaldırılmıştır,

Yeni yayımlanan Tebliğe göre;

Sunum esnasında nargile şişeleri üzerinde bu Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslar
dahilinde sağlık uyarılarının bulunması zorunludur, Nargile şişeleri üzerinde konulacak sağlık
uYarıları ve bunların kesim ölçüleri Tarım ve Orman Bakanlığı internet sitesinde ilan edilir ve
elektronik ortamda Bakanlık tarafından sağlanır, Bu uyarıların içerdlkleri metinsel velveya görsel
Unsurun formatı, orantı|arı, renkleri ve grafiksel bütünlükleri değiştirilemez, Sağlık uyarılarından
her biri nargile şişeleri üzerinde dönüşümlü olarak uygulanır ve uyarılarının nargiIe şişeleri
üzerine uygulanmasından iş yerlerindeki Nargilelik Tütün Mamulü sunum uygunluk Belgesi
sahibi sorumludur.

Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 4207 saylı Kanun, 03/01/2O2O
tarihli ve 4733 sayıIı Tütün, Tütün Mamul]eri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun
ve 29/06/2001 tarihli ve 47O3 sayılı Urünlere İlişlin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri kapsamında gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatka rlarım ıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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Resmi Gazete

MADDE 10 - (1) Bu Tcbliğ hükürolerini Tanm ve ormao Bakanı yüİütür,

İkleri içln tükıa!,rnız

TEBLlĞ
Tanın vc oİman Bakanlığlıdan:

NARGiLE şiŞELERİNİN üZERİNE KoNULAcAt< sAĞLıK [IYARILAR|NA
ıLişKİN UsUL VE EsAsLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç

. MADDE l - (l) Bu Tebliğ, tabant hafiÇ tıargile şişelerirliır üeıiııe koüulacak sağlı& ı.ryaıülaııııa i]işkjı u§ul veesaslan dtüenlemek amacıyla haz]llannuştrİ.
Kapsım
MADDE 2 - (l) Bıı Tebliğ, labanı hariç nargile Şişe|eri üzeıjne uygıılanacak sağhk uyanlannı kapsaı,
Dayınak

__ MADDE 3 - (l) Bu TebliE, 7/l|11996 tarihli ve 420? say,lı Tütün üriinleriniıı Zararlannın önleımesi veKoıltrolü Hakkında Kanun ve l/3/2OI9 tarilı]i ve ]070] sayılı Resıni Gazete'de yayımlanaıl Tütijn Mamuileriniıı
Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Deneİ]ennıesinc ilişkjn Usul ve Esas]ar Hakkında Yöıretmelik hükümlerine
dayaoılarak hazıİlaıımıştıı.

sunum u§ulü
MADD0 4 - (l) Sunum esna§ınü üargile şişeleri tizeriüde bu Tebliğ ile beliİlenef, usul ve csaslar dahiiindesağllk uyarılannın bulunması zorunluduı.
sığlrk uyıİılar!nın uygulanması
MADDE s - ( l) Nargile şişeleri üzerine uygujanacak sağllk uyarılarl nargile şişesinin biçimine göİe Ek-ı'deyer alan siliıdirik biÇirnde veya Ek-2'de yef alan konik bjçinlde olabiliı Uyarılar, şişelerin ağüz böliillıünden

başlayacak şekilde uygulantr.
(2) Sağlık uyarılalı; kanon iizerine orset bask], Polivinil Klorür (Pvc) t baka veya PVC boru üzerinese'igrafi, tampon baskl veya yapıştlrma şeklinde uygulanabilir, Uyarılaı sabit ve silinemez niıelikte basüllr,
(3) Sağlık uyarılarının basını için asgafj gerek|itik ..dört ığnk/Mavi-Kırmızı_San-Siyah (CMYK)''Iıı.,
(4) Uyaİ ölÇüleri, 5'er cnı kesim payü ile birliktc, silindirik biçiııIi uyarıda asgari brüt 365 x 250 nrm, konikbiçimli ııyaııda asgari brü( ]60 x 2I7 mm şckiinde olur.
(5) Nargile ŞiŞeleri üzerine konrtlacak sağllk uyarıİarı ve bunlar.üo kesi.n ölçüleri laım Ve orıİan Bakanltğı(Bakanl'k) intemcl sitesinde i]an edilir ve e|ektronik ortamda Bakanlık tarafından sağlantr Bu uyanların, içerdikleri

metin§.l velveya göfsel unsulun formaı,, o.anİlaİı, İenklcri ve gmfiksel bütünlük]eri değiştirilemez.
(6) Sağlık uyarılarından her biıi nırgile şişeleri üzerinde dönüşümlü olarak uygulanıı

^ 
(7) Sağlık uyarılannın nargije şişeleri üzeİine uygulanma§uıdan iş yerlerindeki Nargilelik Tütiin Mamulü

Sunüm Uygunlırk Belgesi sahibi sorumludur.
ldari yaptırım
MADDE 6 - (l) Bu Teb]iğ büküm|eiine aykııı hareket edenler hakiında 4207 sayılı Kanıın, 3/tn002 taıihlive 4733 sayıll Tütiin, Tütün Manıulleri ve Alkol Piyasasıfun Diizenlenmesi.e Daiİ Kanüın ve 2916/200l urihli ve4703 sayüh Üıünlerc iliŞkin Teknik Mevzuatın Hazır]anmasl ve Uygulanmasına Dair Kanun hüki]nljcri kap§anılnda

gerekli idari yapırnıılar ııygulanır.
Hüküm bulunmoyan hıller
MADDB 7 - (l) Bu Teb]iğde hüküın bııIunmaydn lıallefde Bakanlıkça yaptlan diğer düzenleıırelerde yer alan

genel hükümler uygulaıır.
Yürür|ükten koldıİtlsn tebliğ
MADDE 8 - (t) 2815/20l3 tarihli ve 28660 sayılı Resnıi Gazete'de yayınrianan Nargile şişelerinin üzerine

Kontlacak Sağlık Uyanlarlna llişkin Usul ve E§aslaİ Hakkında Tebliğ yürürlüten kaldırılııışıır.
Yürürlük
MADDE 9 - (]) Bu Tebliğ yaylmü tarihinde yilrii-rlüğe girer.
Yüİütme
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