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KURUL KARARI 

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
GİRDİ BİLDİRİM VE TOKSİKOLOJİK VERİ TABLOLARINDA YER ALAN 

VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KURUL KARARI 
Karar No : 6896 
Karar Tarihi : 4/5/2012 
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu, 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in geçici 1 inci maddesinin 
dördüncü fıkrası uyarınca Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tablolarında yer alan verilerin değerlendirilmesine 
ilişkin usul ve esasların aşağıdaki şekilde belirlenmesini, bu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını ve yayımı 
tarihinde yürürlüğe girmesini karar altına almıştır. 

Girdi bildirim ve toksikolojik veri tablolarında yer alan verilerin değerlendirilmesi 
MADDE 1 – (1) Kurumca, Piyasaya Arz ve İthalat Uygunluk belgelerinin verilmesi veya söz konusu belgeleri 

haiz mamulat çeşitlerinde ilave bir girdi veya mevcut girdilerde miktar yönüyle değişiklik içeren belge güncelleme 
başvurularında Kuruma ibraz edilen Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tablolarında yer alan veriler için, 

a) Kurum internet sitesinde yayımlanmış formatlar ile açıklama kılavuzu ve tablosuna uygun düzenlenmiş 
olması, 

b) Söz konusu tablolarda, ait oldukları mamulat çeşidinde kullanılan tüm girdilerin açık isimlerinin 
belirtilmesi, 

c) “Tütün Mamullerinin Üretiminde Kullanımına İzin Verilmeyen Girdilere İlişkin Liste”de (Ek-1) yer alan 
girdileri içermemesi, 

ç) “Tütün Mamullerinin Üretiminde Kullanımı Sınırlandırılmış Girdilere İlişkin Liste”de (Ek-2) yer alan 
girdileri, izin verilenden fazla miktarda içermemesi, 

Hususları aranır. 
(2) Tabloların, bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususları taşımaması halinde, firma 

tarafından uygun nitelikteki tabloların Kuruma ibrazına kadar, başvuru askıya alınmış kabul edilir. 
(3) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan hususlar, Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim 

Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi gereğince yıllık 
olarak verilen Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tabloları için de aranır. 

(4) Kuruma yıllık olarak ibraz edilen Girdi Bildirim Tabloları her yıl Şubat ayının sonuna kadar derlenerek icmal 
girdi tablosu hazırlanır, Kurumca yetkilendirilen Bilimsel Komisyona iletilir. Bilimsel Komisyon icmal girdi tablosunu Tütün 
Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi ve ülke mevzuatı kapsamında değerlendirir; bilimsel gelişmeleri de göz önünde bulundurarak 
hazırladığı raporu Kuruma sunar. Kurum, Ek-1 ve/veya Ek-2’deki listelerin güncellenmesine karar verebilir. 

(5) Bilimsel Komisyonca Kuruma sunulan ilk rapordan sonra geçerli olmak üzere, Kuruma yapılan başvurularda, 
daha önce Bilimsel Komisyon incelemesinden geçmemiş bir girdi kullanılmak istendiğinin tespit edilmesi halinde, Kurumca 
başvuruya ait Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tabloları Bilimsel Komisyona iletilir; Bilimsel Komisyonca hazırlanan 
değerlendirme raporu da dikkate alınarak başvuru karara bağlanır. 

(6) Piyasaya Arz ve İthalat Uygunluk belgelerinin verilmesi veya Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi’nin 
güncellenmesine ilişkin başvuruların değerlendirilmesinde, Kurum mevzuatında belirtilen diğer hususların yanı sıra girdilerin 
başvuruya ilişkin karar tarihinde geçerli olan Ek-1 ve Ek-2’deki listelere uygunluğu esas alınır. 

(7) Tablolardaki girdilerin kontrolü, Kurumca gerekli görüldüğünde, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi bulunan tütün 
mamullerinden örnek alınarak analizlerinin yaptırılması suretiyle de gerçekleştirilir. 

İhraç amaçlı ürünler 
MADDE 2 – (1) Türkiye’de ihraç amacıyla üretilen tütün mamulleri bu Karar kapsamında değerlendirilmez. 
Piyasaya arz 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Karar’ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerindeki gereklilikleri 

taşımayan tütün mamulleri, işbu Karar’ın yayımı tarihinden itibaren 6 (altı) ay süreyle piyasada bulunabilir. 
Bilimsel komisyonun teşkili ile çalışma usul ve esasları 
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bilimsel Komisyonun teşkili ile çalışma şekline ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir. 
 
 
 
 
 
 



 
Ek 1. Tütün Mamullerinin Üretiminde Kullanımına İzin Verilmeyen Girdilere İlişkin Liste 
a) Türkiye’de üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilecek tütün mamullerinin üretiminde, aşağıda yer alan katkı 
maddelerinin tütüne veya tütünden elde edilmiş hammaddelere veya kıyılmış tütüne eklenmesi yasaktır. 

Sıra 
No Madde İsmi 

1 Vitaminler 
2 Mineraller 
3 Aminoasitler 
4 Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri 
5 Probiotikler 
6 Kafein 
7 Guarana 
8 Taurin 
9 Glukuronolakton 
10 Acıbadem yağı (Oleum Prunus amygdalus amarae, Amygdalus communis L. var. amara DC) 
11 Acı marul (Lactuca virosa L.) 
12 Agarik asit, Agaricin (Polyporus officinalis) 
13 Ardıç katranı yağı, OleumJuniperi Empyreumaticum (Juniperus oxycedrus) 
14 Arek palmiyesi (Areca catechu) 
15 Besbaye, Rhizoma Polypodii (Polypodium vulgare L.) 
16 Çavdar mahmuzu, Secalecornutum (Claviceps purpurea) 
17 Damiana (Turnera diffusa Willd. Ex J.A. Schultes) 
18 Haşhaş (Papaver somniferum L.) 
19 Hint keneviri (Cannabis sativa) 
20 Huş ağacı katran yağı, Oleum Betulaeempyreumaticum (Betula pubescens, Betulapendula) 
21 Kafur ağacı (Cinnamomum camphora) 
22 Kafur yağı, (Oleum Cinnamomum camphora) 
23 Kavasya ağacı, Lignum Quassia (Picrasma excelsa, Quassia amara) 
24 Kedi nanesi (Nepeta cataria) 
25 Kokulu yapışkan otu (Asperula odorata L., Galium odoratum L.) 
26 Kumarin  
27 Lobelya (Lobelia inflata) 
28 Panama kabuğu (Cortex Quillaja saponaria) 
29 Peyote kaktüsü (Lophophora williamsii) 
30 Safrol 
31 Sasafras ağacı, Lignum Sassafras (Sassafras albidum (Nutt.) Ness) 
32 Sasafras yağı, Oleum Sassafras (Sassafras albidum (Nutt.) Ness) 
33 Sasafras kabuğu, Cortex Sassafras (Sassafras albidum (Nutt.) Ness) 
34 Sasafras yaprakları, Folia Sassafras (Sassafras albidum (Nutt.) Ness) 
35 Sedef otu (Ruta graveolens) 
36 Solucan otu (Tanacetum vulgare) 
37 Stropharia, Conocybe ve Psylocybe türü mantarlar 
38 Taş yoncası (Melilotus officinalis) 
39 Tonka fasulyesi (Dipteryx odorata) 
40 Tujon 
41 Vahşi vanilya (Liatris Odoratissima) 
42 Yaban fesleğeni (Yarpuz) (Menthae pulegium) 
43 Yaban yasemini, Stipites Dulcamarae (Solanum dulcamara) 

 
b) Türkiye’de üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilecek sigaraların uç kağıdı ile sigarillo ve puroların uç kağıdı ve 
ağızlıklarında, aşağıda yer alan katkı maddelerinin kullanılması yasaktır. 

1 Şekerler ve/veya tatlandırıcılar 
 

 
Ek 2. Tütün Mamullerinin Üretiminde Kullanımı Sınırlandırılmış Girdilere İlişkin Liste 
Türkiye’de üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilecek tütün mamullerinin üretiminde, aşağıda yer alan katkı 
maddelerinin “sınırlandırma” sütununda yer alan koşullar kapsamında kullanılması gerekmektedir. 

Sıra No Katkı Maddesi Sınırlandırma 

1 Vanilin Tütüne eklenecek vanilin, sigaralarda tütün ağırlığında % 0,05; sigarillo, puro ve pipo 
tütününde tütün ağırlığında % 0,30’dan fazla olmamalı 

2 Etil vanilin Tütüne eklenecek etil vanilin, sigaralarda tütün ağırlığında % 0,05; sigarillo ve puroda tütün 
ağırlığında % 0,15, pipo tütününde tütün ağırlığında % 0,50’den fazla olmamalı 



3 Renklendirici 

Sigara ve sigarillo üretiminde kullanılmamalı (Sigaranın üzerinde yer alması gereken marka 
veya mamulat çeşidine özgü ve mamulat çeşidinin diğerlerinden farklılığını ortaya koyan 
çizgi, şekil, figür, logo ve işaretler veya herhangi bir yasal işaret/uyarı için kullanılanlar ile 
sigara kağıdını, filtresini ve/veya uç kağıdını beyazlaştırmak ve/veya uç kağıdında mantar 
deseni yapmak için kullanılanlar ve sigarillonun filtre sargısını beyazlaştırma veya uç 
kağıdına kahverengi veya bronz renk verme veya uç kağıdında mantar deseni yapma 
amacıyla kullanılanlar hariç) 

 


