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YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM ŞEKLİNE, ETİKETLENMESİNE VE
DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/3/2019 tar�hl� ve 30701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamuller�n�n Üret�m
Şekl�ne, Et�ketlenmes�ne ve Denetlenmes�ne İl�şk�n Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmel�ğ�n 12 nc� maddes�n�n
üçüncü fıkrasında yer alan “basılır;” �bares�nden sonra gelmek üzere “s�gara b�r�m paketler�, s�gara dışındak� �ç�ml�k
tütün mamuller�n�n konulduğu yan yüzeyler�n�n yüksekl�ğ� 20 m�l�metreden daha küçük d�kdörtgen pr�zma ya da
benzer� şek�ldek� paketler ve poşet paketlerde yer alan b�rleş�k sağlık uyarılarının bırakma b�lg�s� alanı ve sınır ç�zg�s�,
bırakma b�lg�s� metn�n�n kapatılmaması ve görüneb�l�r olması kaydıyla bandrolle kısmen kapatılab�l�r, d�ğer
paketlerde yer alan sağlık uyarıları,” �bares�, aynı madden�n beş�nc� fıkrasında yer alan “S�l�nd�r” �bares�nden sonra
gelmek üzere “ve d�k poşet” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 14 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“c) S�gara b�r�m paket�n�n en gen�ş arka yüzey�n�n %100’ünü, s�gara b�r�m paket�n�n en gen�ş ön yüzey� �le
s�gara dışındak� tütün mamuller� b�r�m paketler� ve grupmanlarının en gen�ş ön ve arka yüzeyler�n�n her b�r�n�n en az
%85’�n� kaplar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 17 nc� maddes�n�n başlığı “İç�ml�k tütün mamuller�nde b�rleş�k sağlık
uyarılarına �l�şk�n özel kurallar” olarak değ�şt�r�lm�ş, aynı madden�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve
maddeye aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.

“(3) Üstten açılan kapaklı sert paketlerde b�rleş�k sağlık uyarısını oluşturan fotoğraf, uyarı metn� ve bırakma
b�lg�s�n�n her b�r� paket açıldığında kend� �ç�nde bölünmeyecek şek�lde uygulanır.”

“(4) B�rleş�k sağlık uyarısı bırakma b�lg�s� alanının bandrol �le kısmen kapatıldığı durumlarda b�rleş�k sağlık
uyarısı aşağıdak� şek�lde uygulanır:

a) Üstten açılan kapaklı sert b�r�m paket�n arka yüzey�, yumuşak b�r�m paket, üstten açılan sert b�r�m paket ve
d�k poşet paketler�n ön ve arka yüzeyler�nde; bırakma b�lg�s� üstte, fotoğraf ortada ve uyarı metn� en altta yer alır.

b) Üstten açılan kapaklı sert b�r�m paket�n arka yüzey�, üstten açılan sert b�r�m paket �le yumuşak b�r�m
paket�n ön ve arka yüzeyler�nde bırakma b�lg�s�, sınır ç�zg�ler� har�ç yüksekl�ğ� 20 m�l�metrey� geçmeyen b�r alanı
kaplar. D�k poşet paketlerde bırakma b�lg�s�, s�yah sınır ç�zg�s�n�n �ç tarafındak� b�rleş�k sağlık uyarısı yüzey alanının
%10’unu kaplar.

c) Üstten açılan kapaklı sert b�r�m paket�n arka yüzey�, üstten açılan sert b�r�m paket �le yumuşak b�r�m
paketler�n ön ve arka yüzeyler�nde bırakma b�lg�s�nden kalan s�yah sınır ç�zg�s�n�n �ç tarafındak� b�rleş�k sağlık uyarısı
yüzey alanının %60’ını fotoğraf, %40’ını uyarı metn� kaplar. D�k poşet paketlerde, s�yah sınır ç�zg�s�n�n �ç tarafındak�
b�rleş�k sağlık uyarısı yüzey alanının %50’s�n� fotoğraf, %40’ını uyarı metn� kaplar.

ç)  Üst üste format kullanılması hal�nde düz ve katlanab�l�r poşet paketler�n ön ve arka yüzeyler�nde; bırakma
b�lg�s�, sınır ç�zg�ler� har�ç yüksekl�ğ� 22 m�l�metrey� geçmeyen b�r alanı kaplar, bırakma b�lg�s�nden kalan s�yah sınır
ç�zg�s�n�n �ç tarafındak� b�rleş�k sağlık uyarısı yüzey alanının %60’ını fotoğraf, %40’ını uyarı metn� kaplar.

d) S�gara dışındak� tütün mamuller�n�n konulduğu d�k poşet paketler, üst üste formatın kullanıldığı düz ve
katlanab�l�r poşet paketler ve d�kdörtgen pr�zma ya da benzer� b�r şek�ldek�  paketler�n arka yüzey�nde bırakma b�lg�s�
metn� sağa dayalı yazılab�l�r.

(5) Düz ve katlanab�l�r poşet paketlerde, yan yana format uygulandığında b�rleş�k sağlık uyarısı yüksekl�ğ� �le
b�r�m paket yüksekl�ğ� eş�t olmalıdır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 18 �nc� maddes�n�n dördüncü ve yed�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“(4) M�ktar b�lg�s�, s�gara b�r�m paketler�n�n alt yüzey�ne, s�gara dışındak� �ç�ml�k tütün mamulü b�r�m paket
ve grupmanlarının arka yüzey�ne, tek satırda, ayırt ed�c� �bare puntosunda uygulanır. M�ktar b�lg�s� s�garada “20
s�gara”, puro ve s�gar�lloda “… puro/s�gar�llo” ve d�ğer tütün mamuller�nde “… g” şekl�nde yazılır.”

“(7) “18 yaşını doldurmayanlara satışının cezası hap�st�r” şekl�nde yazılacak uyarı, sert karton malzemeden
yapılan s�gara b�r�m paket�nde paket�n üst yüzey�ne bulunduğu alanda d�key ve yatay olarak ortalanmış, yumuşak
paketlerde yan yüzeylerden b�r�ne, s�gara grupmanlarının kısa yan yüzey�ne, s�gara dışında �ç�ml�k tütün mamuller�nde
b�r�m paket ve grupmanın arka yüzey�ne b�rleş�k sağlık uyarısının uygulama şekl�ne göre altındak� ya da yanındak�
alana görüneb�l�r şek�lde, yeknesak puntoda, Helvet�ca yazı t�p�nde, beyaz renkte olacak şek�lde uygulanır. Bu uyarı,
�ç�ml�k tütün mamuller� grupmanlarında bulundukları alanda d�key ve yatay ortalanmış olarak uygulanır.”



MADDE 5 –  Aynı Yönetmel�ğ�n 19 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “bandrollü” �bares�
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 2 nc� maddes�n�n dördüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(4) Bırakma b�lg�s� metn�n�n görüneb�l�r olması kaydıyla bırakma b�lg�s� alanı ve sınır ç�zg�s�n�n kısmen

kapatılması dışındak� b�rleş�k sağlık uyarısı �hlal� olan b�r�m paketler� ha�z ve �thalat �zn� ve/veya p�yasaya arz
uygunluk belges� bulunan tütün mamuller�n�n; üret�m�ne, �thalatına, p�yasaya arz uygunluk belges�n�n
güncellenmes�ne ve p�yasaya arzına, bu fıkranın yürürlük tar�h�nden �t�baren en geç 6 ay sonra son ver�l�r. Bu süre
�ç�nde bu Yönetmel�ğe uyum amacıyla güncelleme �zn� başvurusu yapılmayan p�yasaya arz uygunluk belgeler� �ptal
ed�lm�ş sayılır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 8 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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