T.C.
ADALET BAKANLIĞI
EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
YARGI MEVZUATI BÜLTENĠ
Bültenin Kapsadığı Tarihler
01-15 Ocak 2015

Yayımlandığı Tarih
15 Ocak 2015

Sayı
2015-1

ĠÇĠNDEKĠLER
-

-

-

-

-

-

-

-

Devlet Desteklerinin Bildirimi ve Denetlenmesine ĠliĢkin Yönetmeliklerin
Yürürlüğe Konulması için 6015 Sayılı Devlet Desteklerinin Ġzlenmesi ve
Denetlenmesi Hakkında Kanunun Ek 1 inci Maddesinde Öngörülen Sürenin
31/12/2015 Tarihine Kadar Ertelenmesi HAKKINDAKĠ 7127 Sayılı Karar
(R.G. 01 Ocak 2015 – 29223)
Bazı mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları ile Maktu ve Asgari
Maktu Vergi Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında 7127 Sayılı Karar
(R.G. 01 Ocak 2015 – 29223)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek
Gündeliklere Dair Karar ile YurtdıĢı Gündeliklerine Dair 7128 Sayılı Karar
(R.G. 01 Ocak 2015 – 29223)
GeliĢtirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararda DeğiĢiklik Yapılmasına
ĠliĢkin 7142 Sayılı Karar
(R.G. 01 Ocak 2015 – 29223)
Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair
Kararda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında 7145 Sayılı Karar
(R.G. 01 Ocak 2015 – 29223)
Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere ĠliĢkin
Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ
(R.G. 01 Ocak 2015 – 29223)
Anayasa Mahkemesinin 0210/2014 Tarihli ve E: 2014/149, K: 2014/151
Sayılı Kararı
(R.G. 01 Ocak 2015 – 29223)
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2014/7)
(R.G. 03 Ocak 2015 – 29225)
Yüksek Seçim Kurulunun 5/1/2015 Tarihli ve 6 Sayılı Kararı
(R.G. 06 Ocak 2015 – 29228)
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 5/1/2015 Tarih ve 1
Sayılı Kararı (R.G. 07 Ocak 2015 – 29229)
Anayasa Mahkemesinin 2512/2014 Tarihli ve E: 2013/111, K: 2014/195
Sayılı Kararı (R.G. 07 Ocak 2015 – 29229)
Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
(R.G. 08 Ocak 2015 – 29230)

-

-

-

-

-

-

Ġl Genel Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
(R.G. 08 Ocak 2015 – 29230)
Basın Ġlan Kurumu Genel Kurulunda BoĢ Bulunan Adalet Bakanlığı
Temsilciliğinde, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Basri Bağcı
Görevlendirilmesine Dair 7009 Sayılı Karar (R.G. 09 Ocak 2015 – 29231)
Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve
Tescili Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 09 Ocak 2015 – 29231)
Türk Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının Nato’nun Afganistan’da Ġcra Edeceği
Kararlı Destek Misyonu ve Devamı Kapsamında Yurt DıĢına Gönderilmesi,
Aynı Amaçlara Yönelik Olmak Üzere Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Anılan
Misyon’a Katılmak Ġçin Ülkemiz Üzerinden Afganistan’a Ġntikali ile Geri
Ġntikali Kapsamında Türkiye’de Bulunması ve Bunlara Ġmkân Sağlayacak
Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması
Ġçin, Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca Hükümete Ġki Yıl Süreyle Ġzin
Verilmesine ĠliĢkin 1079 Sayılı Karar
(R.G. 10 Ocak 2015 – 29232)
8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda DeğiĢiklik
Yapılması ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin
Kararın 2015 Yılında da Uygulanmasına Dair 7177 Sayılı Karar
(R.G. 10 Ocak 2015 – 29232)
Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeliha KOÇAK TUFAN’ın Seçilmesine
Dair Karar (2015/1)
(R.G. 10 Ocak 2015 – 29232)
Ġskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
(R.G. 10 Ocak 2015 – 29232)
Anayasa Mahkemesinin 29/1/2014 Tarihli ve E: 2013/66, K: 2014/19 Sayılı
Kararı
(R.G. 10 Ocak 2015 – 29232)
Anayasa Mahkemesinin 11/9/2014 Tarihli ve E: 2014/72, K: 2014/141 Sayılı
Kararı
(R.G. 10 Ocak 2015 – 29232)
Anayasa Mahkemesinin 11/9/2014 Tarihli ve E: 2014/82, K: 2014/143 Sayılı
Kararı
(R.G. 10 Ocak 2015 – 29232)
Anayasa Mahkemesinin 30/10/2014 Tarihli ve E: 2014/58, K: 2014/163
Sayılı Kararı
(R.G. 10 Ocak 2015 – 29232)
Anayasa Mahkemesinin 30/10/2014 Tarihli ve E: 2014/133, K: 2014/165
Sayılı Kararı
(R.G. 10 Ocak 2015 – 29232)
Anayasa Mahkemesinin 13/11/2014 Tarihli ve E: 2014/172, K: 2014/170
Sayılı Kararı
(R.G. 10 Ocak 2015 – 29232)
Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/186, K: 2014/188
Sayılı Kararı
(R.G. 10 Ocak 2015 – 29232)
Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2012/1221 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 10 Ocak 2015 – 29232)
Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/1401 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 10 Ocak 2015 – 29232)
Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/1762 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 10 Ocak 2015 – 29232)
Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/3771 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 10 Ocak 2015 – 29232)
Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/4030 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 10 Ocak 2015 – 29232)

-

-

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/5447 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 10 Ocak 2015 – 29232)
Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/7789 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 10 Ocak 2015 – 29232)
Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/8397 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 10 Ocak 2015 – 29232)
Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/2159 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 10 Ocak 2015 – 29232)
Adalet Bakanlığından Ġlân
(R.G. 10 Ocak 2015 – 29232)
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı
(R.G. 13 Ocak 2015 – 29235)
Anayasa Mahkemesinin 31/1/2013 Tarihli ve E: 2011/45, K: 2013/24 Sayılı
Kararı
(R.G. 13 Ocak 2015 – 29235)
Anayasa Mahkemesinin 4/11/2014 Tarihli ve 2012/350 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 13 Ocak 2015 – 29235)
Anayasa Mahkemesinin 4/11/2014 Tarihli ve 2012/542 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 13 Ocak 2015 – 29235)
Anayasa Mahkemesinin 4/11/2014 Tarihli ve 2013/12 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 13 Ocak 2015 – 29235)
Anayasa Mahkemesinin 4/11/2014 Tarihli ve 2013/69 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 13 Ocak 2015 – 29235)
Anayasa Mahkemesinin 4/11/2014 Tarihli ve 2014/1643 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 13 Ocak 2015 – 29235)
Anayasa Mahkemesinin 4/11/2014 Tarihli ve 2014/2388 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 13 Ocak 2015 – 29235)
Anayasa Mahkemesinin 4/11/2014 Tarihli ve 2014/7226 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 13 Ocak 2015 – 29235)
Anayasa Mahkemesinin 4/11/2014 Tarihli ve 2014/11717 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 13 Ocak 2015 – 29235)
Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti SözleĢmeleri Yönetmeliği
(R.G. 14 Ocak 2015 – 29236)
ĠĢ Yeri DıĢında Kurulan SözleĢmeler Yönetmeliği
(R.G. 14 Ocak 2015 – 29236)
Paket Tur SözleĢmeleri Yönetmeliği
(R.G. 14 Ocak 2015 – 29236)
Taksitle SatıĢ SözleĢmeleri Hakkında Yönetmelik
(R.G. 14 Ocak 2015 – 29236)
Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde Ġçeriğine Yönelik
Piyasa Gözetimi ve Denetimine ĠliĢkin Tebliğ
(R.G. 14 Ocak 2015 – 29236)
Kamu Sosyal Tesislerine ĠliĢkin Tebliğ (Sayı: 2015-2)
(R.G. 15 Ocak 2015 – 29237)
2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)
(R.G. 15 Ocak 2015 – 29237)
Yargıtay Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
(R.G. 15 Ocak 2015 – 29237)

BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2014/7091
Devlet desteklerinin bildirimi ve denetlenmesine iliĢkin yönetmeliklerin yürürlüğe
konulması için 6015 sayılı Devlet Desteklerinin Ġzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında
Kanunun ek 1 inci maddesinde öngörülen sürenin 31/12/2015 tarihine kadar ertelenmesi;
BaĢbakan Yardımcılığının 12/12/2014 tarihli ve 37980 sayılı yazısı üzerine, adı geçen
Kanunun ek 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/12/2014 tarihinde
kararlaĢtırılmıĢtır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN N. KURTULMUġ
BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
V. BOZKIR
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
M. ÇAVUġOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANĠKLĠ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma BakanıKültür ve Turizm BakanıMaliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim BakanıMillî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
[R.G. 01 Ocak 2015 – 29223 ]
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Karar Sayısı : 2014/7127
Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/12/2014 tarihli ve 788 sayılı
yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 30/12/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN N. KURTULMUġ
BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
V. BOZKIR
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
M. ÇAVUġOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANĠKLĠ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma BakanıKültür ve Turizm BakanıMaliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim BakanıMillî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Eki için tıklayınız

[R.G. 01 Ocak 2015 – 29223 ]
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Karar Sayısı : 2014/7128
―Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere
Dair Karar‖ ile ―YurtdıĢı Gündeliklerine Dair Karar‖ın yürürlüğe konulması; Maliye
Bakanlığının 23/12/2014 tarihli ve 11395 sayılı yazısı üzerine, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı
Harcırah Kanununun 34 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2014 tarihinde
kararlaĢtırılmıĢtır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN N. KURTULMUġ
BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
V. BOZKIR
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
M. ÇAVUġOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANĠKLĠ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma BakanıKültür ve Turizm BakanıMaliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim BakanıMillî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı

M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Eki için tıklayınız
[R.G. 01 Ocak 2015 – 29223 ]
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Karar Sayısı : 2014/7142
Ekli ―GeliĢtirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin
Karar‖ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 19/12/2014 tarihli ve 11183 sayılı yazısı
üzerine, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 29/12/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN N. KURTULMUġ
BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
V. BOZKIR
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
M. ÇAVUġOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANĠKLĠ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma BakanıKültür ve Turizm BakanıMaliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Eki için tıklayınız
[R.G. 01 Ocak 2015 – 29223 ]
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Karar Sayısı : 2014/7145
Ekli ―Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararda
DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Karar‖ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının
29/12/2014 tarihli ve 778 sayılı yazısı üzerine, 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında
Kanunun geçici 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2014 tarihinde
kararlaĢtırılmıĢtır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUġ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
V. BOZKIR
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE M. ÇAVUġOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANĠKLĠ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma BakanıKültür ve Turizm BakanıMaliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim BakanıMillî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Eki için tıklayınız
[R.G. 01 Ocak 2015 – 29223 ]
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TEBLĠĞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci
fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt
faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde
uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 11,50, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek
asgari giderim tutarı 120,00 Türk lirası olarak tespit edilmiştir.
Belirlenen bu oran ve tutar 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
[R.G. 01 Ocak 2015 – 29223 ]
—— • ——

ANAYASA MAHKEMESĠ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 0210/2014 Tarihli ve E: 2014/149, K: 2014/151
Sayılı Kararı 01 Ocak 2015 Tarihli ve 29223 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 01 Ocak 2015 – 29223 ]
—— • ——

TEBLĠĞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ZORUNLU KARġILIKLAR HAKKINDA TEBLĠĞ (SAYI: 2013/15)’DE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
(SAYI: 2014/7)
MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu
Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:
a) Vadesiz ve ihbarlı mevduat, özel cari hesaplar ile 1 aya kadar, 3 aya
kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli mevduat/katılım fonu
b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu
c) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dıĢı
yükümlülükler
ç) 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dıĢı
yükümlülükler
d) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dıĢı
yükümlülükler
e) 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dıĢı
yükümlülükler
f) 5 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu dıĢı yükümlülükler

%13
%9
%18
%13
%8
%7
%6

”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“a) En fazla yüzde 60’ı; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında
gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları
cinsinden,
Ġmkân Dilimleri (%)
0-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-56
56-57
57-58

Katsayı
1,20
1,50
1,90
2,30
2,70
3,10
3,30
3,50
3,70

58-59
59-60

3,90
4,10
”

MADDE 3 – Bu Tebliğ 13/2/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı
yürütür.
[R.G. 03 Ocak 2015 – 29225]
—— • ——

YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No: 6
-KARARBaĢkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 05/01/2015 tarihli yazıda aynen; ―2839
sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun "Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler" baĢlıklı
18. maddesinde; ―Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim
kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
üyeleri, kamu kurumu ve kuruluĢlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet
bakımından iĢçi niteliği taĢımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye
baĢkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim
kurulu baĢkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluĢları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların
üst kuruluĢlarının ve katıldıkları teĢebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında
görev alanlar genel ve ara seçimlerin baĢlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar
verilmesi halinde yenileme kararının ilanından baĢlayarak yedi gün içinde görevlerinden
ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.‖ hükmü
yer almaktadır.
Bu nedenle; 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde milletvekili adayı olabilmek için
kanun gereği çekilmesi veya görevlerinden ayrılması gerekenlerin çekilme veya görevlerinden
ayrılma isteğinde bulunma tarihlerinin belirlenmesi amacıyla gerekli Kurul kararının alınması
hususu takdirlerinize arz olunur.‖ denilmiĢ olmakla konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye Büyük
Millet Meclisi seçimlerinin dört yılda bir yapılacağı öngörülmüĢ; aynı Kanun'un 6.
maddesinin ikinci fıkrasında ise; "Bir önceki seçimin yapıldığı tarihten itibaren dört yılın
dolmasından önceki son Pazar günü oy verilir. Oy verme gününden geriye doğru
hesaplanacak doksan günlük sürenin ilk günü seçimin baĢlangıç tarihidir." hükmüne yer
verilmiĢtir.
Bir önceki 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 12 Haziran 2011 Pazar günü
yapıldığından, 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 2839 sayılı Kanun'un 6. maddesinin
ikinci fıkrası uyarınca 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılması gerekmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve
savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim
elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluĢlarının memur
statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından iĢçi niteliği taĢımayan diğer kamu

görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensuplarının görevlerinden çekilmedikçe aday
olamayacakları ve milletvekili seçilemeyecekleri belirtilmiĢtir.
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun ―Adaylık için görevden çekilmesi
gerekenler‖ baĢlıklı 18. maddesinde; ―Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları
mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu,
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluĢlarının memur
statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından iĢçi niteliği taĢımayan diğer kamu
görevlileri, aday olmak isteyen belediye baĢkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak
isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu baĢkan ve üyeleri ile belediye meclisi
üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları ile sendikalar,
kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluĢlarının ve katıldıkları teĢebbüs veya
ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar genel ve ara seçimlerin
baĢlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının
ilanından baĢlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça
adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.‖ hükmüne yer verilmiĢ olup, bu hüküm
uyarınca 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak milletvekili genel seçiminde;
Aday olmak isteyen;
 Hâkimler ve savcılar,
 Yüksek yargı organları mensupları,
 Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,
 Yükseköğretim Kurulu üyeleri,
 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,
 Kamu kurumu ve kuruluĢlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet
bakımından iĢçi niteliği taĢımayan diğer kamu görevlileri,
 Belediye baĢkanları,
 Subaylar ile astsubaylar,
 Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu baĢkan ve üyeleri,
 Belediye meclisi üyeleri,
 Ġl genel meclisi üyeleri,
 Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst
birliklerin ve bunların üst kuruluĢlarının ve katıldıkları teĢebbüs veya ortaklıkların yönetim ve
denetim kurullarında görev alanların
seçimin başlangıç tarihinden bir ay önce görevlerinden
ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiği sonucuna varılmıştır.
2839 sayılı Kanun'un 18. maddesinde; aday adayı olabilmek için belirli bir tarihte
―görevden ayrılma isteğinde bulunma‖ koĢulu getirilmiĢ, bu koĢulun istifa Ģeklinde ayrılma
ile sınırlı olduğu, emeklilik suretiyle daha sonra vaki olacak ayrılmalarda bu tarihin
aranamayacağı yolunda bir hükme yer verilmemiĢtir. BaĢka bir anlatımla, istifa veya
emeklilik suretiyle ayrılma arasında fark aranmadan, ―görevden ayrılma‖ biçiminde kapsayıcı
bir ifade kullanılmıĢtır.
Bu nedenle; 2839 sayılı Kanun'un 18. maddesi kapsamına giren kamu görevlileri, siyasi
parti il ve ilçe teĢkilatı yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları (subay ve astsubaylar)
ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst
birliklerin ve bunların üst kuruluĢlarının ve katıldıkları teĢebbüs veya ortaklıkların yönetim ve
denetim kurullarında görev alanların 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan Milletvekili
Genel Seçiminde aday olabilmeleri için, istifa veya emeklilik yoluyla ayrılanlar arasında
ayrım yapılmaksızın istifa veya emeklilik dilekçelerini yukarıda öngörülen sürede vermiĢ
olmaları gerekir. Aksi halde, öngörülen tarihten sonra emeklilik veya istifa isteminde
bulunanların 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak seçimde aday olmalarına kanunen imkân
bulunmamaktadır.

S O N U Ç:
Açıklanan nedenlerle;
1- Aday olmak isteyen;
a) Hâkimler ve savcılar,
b) Yüksek yargı organları mensupları,
c) Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,
d) Yükseköğretim Kurulu üyeleri,
e) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,
f) Kamu kurumu ve kuruluĢlarının memur statüsündeki görevlileri ile
yaptıkları hizmet bakımından iĢçi niteliği taĢımayan diğer kamu görevlileri,
g) Belediye baĢkanları,
h) Subaylar ile astsubaylar,
i) Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu baĢkan ve üyeleri,
j) Belediye meclisi üyeleri,
k) Ġl genel meclisi üyeleri,
l) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst
birliklerin ve bunların üst kuruluĢlarının ve katıldıkları teĢebbüs veya ortaklıkların yönetim ve
denetim kurullarında görev alanların
en geç 10 ġubat 2015 Salı günü saat 17.00'ye kadar 2839 sayılı Kanun'un 18. maddesi
uyarınca görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğine ve ayrıca bunlar için aynı
Kanun'un 19. maddesinde yer alan görevden ayrılmaya iliĢkin hükümlerin uygulanmasına,
2- Kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların en geç 10 ġubat
2015 Salı gününden geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini en geç 10
ġubat 2015 Salı günü saat 17.00’ye kadar vermeleri gerektiğine,
3- Karar örneğinin;
a) Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
b) Siyasi parti genel baĢkanlıklarına gönderilmesine,
c) Karar özetinin duyuru halinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda ilânına,
d) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet
adresinde yayınlanmasına,
05/01/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN

BaĢkanvekili
Turan KARAKAYA

Üye
Mehmet KÜRTÜL

Üye
Nilgün ĠPEK

Üye
Ünal DEMĠRCĠ

Üye
Ali KAYA

Üye
Ġbrahim ZENGĠN

Üye
Ġlhan HANAĞASI

Üye
Zeki YĠĞĠT

Üye
ġakir AKTI

Üye
Ahmet TUNCAY

[R.G. 06 Ocak 2015 – 29228]
—— • ——

HÂKĠMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu BaĢkanlığından:
HÂKĠMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
GENEL KURUL KARARI
Karar Tarihi: 5/1/2015
Karar No: 1
6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 7/2-(ı) maddesinin
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak;
19/2/1988 tarih ve 19730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 2
nci maddesi gereğince, adlî yargı adalet teĢkilatı olarak iliĢik listede gösterilen mahallerden;
Aksaray, Alanya, Düzce, Ġskenderun, Torbalı, KırĢehir, Mardin, Bodrum, Çorlu, Rize
ve Van’ın coğrafi ve ekonomik Ģartları, sağlık, sosyal ve kültürel durumları ile ulaĢım,
geliĢme ve önemli merkezlere yakınlıkları dikkate alınarak 2 (iki) olan bölge derecelerinin 1
(bir) olarak değiĢtirilmesine,
Anamur ve Siirt’in coğrafi ve ekonomik Ģartları, sağlık, sosyal ve kültürel durumları ile
ulaĢım, geliĢme ve önemli merkezlere yakınlıkları dikkate alınarak 3 (üç) olan bölge
derecelerinin 2 (iki) olarak değiĢtirilmesine,
GölbaĢı’nın (Adıyaman) coğrafi ve ekonomik Ģartları, sağlık, sosyal ve kültürel
durumları ile ulaĢım, geliĢme ve önemli merkezlere yakınlıkları dikkate alınarak 4 (dört) olan
bölge derecesinin 3 (üç) olarak değiĢtirilmesine,
Görele, Köyceğiz ve Geyve’nin coğrafi ve ekonomik Ģartları, sağlık, sosyal ve kültürel
durumları, mahrumiyet dereceleri ile ulaĢım, geliĢme ve önemli merkezlere uzaklıkları
dikkate alınarak 2 (iki) olan bölge derecelerinin 3 (üç) olarak değiĢtirilmesine,
GümüĢhacıköy, Nallıhan ve Gürün’ün coğrafi ve ekonomik Ģartları, sağlık, sosyal ve
kültürel durumları, mahrumiyet dereceleri ile ulaĢım, geliĢme ve önemli merkezlere
uzaklıkları dikkate alınarak 3 (üç) olan bölge derecelerinin 4 (dört) olarak değiĢtirilmesine
karar verilmiĢtir.
[R.G. 07 Ocak 2015 – 29229]
—— • ——

ANAYASA MAHKEMESĠ KARARI
Anayasa Mahkemesinin 2512/2014 Tarihli ve E: 2013/111, K: 2014/195
Sayılı Kararı 7 Ocak 2015 Tarihli ve 29229 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 07 Ocak 2015 – 29229]
—— • ——

YÖNETMELĠKLER

ĠçiĢleri Bakanlığından:
BELEDĠYE MECLĠSĠ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠNDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 9/10/2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye
Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten
kaldırılmıĢtır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini ĠçiĢleri Bakanı yürütür.
[R.G. 08 Ocak 2015 – 29230]
—— • ——
ĠçiĢleri Bakanlığından:
ĠL GENEL MECLĠSĠ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 9/10/2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ġl Genel
Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten
kaldırılmıĢtır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini ĠçiĢleri Bakanı yürütür.
[R.G. 08 Ocak 2015 – 29230]
—— • ——

BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/7009
Basın Ġlan Kurumu Genel Kurulunda boĢ bulunan Adalet Bakanlığı temsilciliğinde,
kalan süreyi tamamlamak üzere, ekli listede adı belirtilen kiĢinin görevlendirilmesi; 2/1/1961
tarihli ve 195 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/11/2014
tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
F. IġIK
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı V.
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
A. ĠSLAM
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK

Ġ. GÜLLÜCE

Ö. ÇELĠK

C. YILMAZ

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ekonomi Bakanı V.

Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri

Bakanı

V.

L. ELVAN
A. Ç. KILIÇ
M. MÜEZZĠNOĞLU
N. CANĠKLĠ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık Bakanı V.Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı

C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı

ve

M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı

N. AVCI
B. BOZDAĞ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı V.Orman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı

L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı

19/11/2014 TARĠHLĠ VE 2014/7009 SAYILI
KARARNAMENĠN EKĠ
LĠSTE
KURUMU
:
Adalet Bakanlığı

ADI SOYADI:
Basri BAĞCI

GÖREVĠ
:
MüsteĢar Yardımcısı

[R.G. 09 Ocak 2015 – 29231]
—— • ——

YÖNETMELĠK
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KORUNMASI GEREKLĠ TAġINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE
SĠTLERĠN TESPĠT VE TESCĠLĠ HAKKINDA YÖNETMELĠKTE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 13/3/2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunması
Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 1
inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan ve 6 ncı maddesinde
açıklanan korunması gerekli taĢınmaz kültür varlıklarının, korunma alanlarının ve doğal sitler
hariç olmak üzere sitlerin tespit ve tescili ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.‖
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanununun 7 nci, 8 inci ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıĢtır.‖
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin baĢlığı ile (c) bendi ve (d) bendinin
birinci parağrafı aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve maddeye (ğ) bendinden sonra gelmek üzere
aĢağıdaki (h) bendi eklenmiĢtir.
“Tespit ve tescil iĢlemlerinde değerlendirme kıstasları”

―c) Tek yapılar için; taĢınmazın sanat, mimari, tarihi, estetik, mahalli, dekoratif,
simgesel, belgesel, iĢlevsel, maddi, hatıra, izlenim, özgünlük, teklik, nadirlik, homojenlik,
onarılabilirlik değerlerinin yanı sıra, yapısal durum, malzeme, yapım tekniği, biçim
bakımından özellik göstermesi, kent ve çevre kimliğine, dokusuna katkıda bulunması, yöresel
yaĢam biçimini yansıtması,‖
―d) Arkeolojik sitler için; yazılı bilgilere, sathi kalıntılara veya bilimsel araĢtırmalara
dayanması; çevresel gözlemler ile bilimsel varsayımlar veya topoğrafik açılardan yeterli
niteliklere sahip olması;‖
―h) Koruma Bölge Kurullarınca tespit edilecek korunma alanları için; korunması gerekli
kültür varlıklarının korunması, görünümlerinin ve çevreleri ile uyumlarının muhafazası için
yeterli olacak tescilli veya tescili yapılan taĢınmazı silüet, görünüm ve benzeri hususlarda
etkileyeceği düĢünülen alanlardan olması,‖
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (e)
bentleri ve ikinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―c) Tek yapılar için; taĢınmazın çevresini, dıĢını ve mümkün olması halinde içini
gösteren tespit fiĢi üzerinde yer alan fotoğraflar.‖
―d) Tespiti yapılan taĢınmazın ve sitin, yerini ve sınırlarını gösterir Ek-1, Ek-2 ve Ek3’teki tablolara uyularak hazırlanan ve yapılara verilen sıra numaraları iĢlenen harita.‖
―e) TaĢınmaz kültür varlıkları ile siti tanımlayan ve tespit ekibinin görüĢünü içeren ve
Ek-4’e göre hazırlanan rapor ve ekindeki Ek-5 ve Ek-6’daki tablolar ile Ek-7 ve Ek-8’deki
tablolar.‖
―(2) Sit sınırları Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine uygun
olarak hazırlanmıĢ haritalar üzerinde belirlenir. Sit sınırları kadastral haritaların üretildiği
alanlarda kadastral haritalarda, kadastral haritaları üretilmemiĢ alanlarda ise; üretilmiĢse
1/5000 ölçekli standart topografik fotogrametrik uçuĢ paftaları, halihazır haritalar, ortofoto
haritalar üzerinde, bunlardan hiçbiri üretilmemiĢse 1/25000 ölçekli topografik harita üzerinde
iĢaretlenir. Tescil fiĢine sitin konumunu gösterir harita eklenir.‖
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aĢağıdaki üçüncü fıkra eklenmiĢtir.
―(3) Tespiti yapılan taĢınmaz kültür varlıkları ile sitlerin koruma bölge kurulunca tescili
yapılana kadarki süreçte tahribatının önlenmesi amacıyla ilgili valilik, il özel idaresi,
kaymakamlık, koruma bölge kurulu müdürlüğü ve/veya belediyece gerekli tedbirler alınır.‖
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aĢağıdaki dördüncü ve beĢinci
fıkralar eklenmiĢtir.
―(4) Bakanlık uzmanları tarafından tespiti yapılan Vakıflar Genel Müdürlüğünün
idaresinde veya denetiminde bulunan korunması gerekli taĢınmaz kültür varlıklarıyla ilgili
kültür varlıklarını koruma bölge kurulunca tescile yönelik değerlendirme yapılmadan önce
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüĢü alınır.‖
―(5) Tek yapılara iliĢkin tescil kararı alınırken Koruma Yüksek Kurulu kararlarına
uygun olarak taĢınmaz kültür varlığının yapı grubu ve korunma alanı belirlenir.‖
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―MADDE 8 – (1) Yapılan tespitler sonucu hazırlanan belgelerin Koruma Bölge
Kurulunca değerlendirilip uygun bulunması sonucunda alınan tescil kararının ilgili kiĢi ve
kuruluĢlara dağıtımı, kararı alan koruma bölge kurulu müdürlüğünce yapılır.
(2) Tek yapı ölçeğindeki kültür varlıkları ile korunma alanlarına iliĢkin tescil kararları,
7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca maliklere tebliğ edilir. Tebliğ iĢlemlerinin yürütülmesi
aĢamasında;
a) Tespit ve tescile konu taĢınmazların maliklerine tebligat yapılabilmesi için taĢınmaza
ait tapu ve taĢınmaz malikine ait kimlik bilgileri koruma bölge kurulu müdürlüğünün talebi
üzerine ilgili tapu müdürlüklerince koruma bölge kurulu müdürlüklerine iletilir.

b) Ġlgili kamu kurum ve kuruluĢları tespit ve tescile konu taĢınmazlara ait kararların
maliklerine tebligat yapılabilmesi için adres ve kimlik bilgilerine iliĢkin bilgi sistemlerini
Bakanlığın kullanımına açar. Bilgi sistemi bulunmayan kurum ve kuruluĢlar tarafından da söz
konusu bilgiler koruma bölge kurulu müdürlüğünün talebi üzerine yazılı olarak ilgili koruma
bölge kurulu müdürlüğüne iletilir.
(3) Sitler ile maliklerinin adresi tespit edilemeyen tek yapı ölçeğinde tescil edilen
taĢınmazlar ve bunların korunma alanlarının tescil kararları Resmî Gazete’de yayımlanır ve
Bakanlığın internet sayfasında bir ay süreyle duyurulur.
(4) Tescil kararları tescillenen taĢınmazın aĢağıda belirtilen iĢlemler çerçevesinde
düzenlenen kadastral bilgileri ile birlikte, tapu siciline Ģerh düĢülmek üzere ilgili tapu
müdürlüğüne bildirilir.
a) Korunması gerekli taĢınmaz kültür varlıkları, korunma alanları ile sitler kadastral
haritalar üzerinde belirlenmiĢse, bu taĢınmazlara iliĢkin köy-mahalle-pafta adı, ada-parsel
numarası, parselin bir bölümünün veya tamamının sit içinde kaldığına iliĢkin bilgileri gösterir
liste ilgili valilik ve kaymakamlık tarafından ilgili kadastro müdürlüğüne hazırlattırılarak ilgili
tapu müdürlüklerine gönderilir.
b) Korunması gerekli taĢınmaz kültür varlıkları, korunma alanları ile sitler kadastral
haritalar üzerinde belirlenmemiĢ ise bu bilgiler, Genel Müdürlük ile Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü arasında düzenlenen bir protokol kapsamında Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri
ile Kadastro Müdürlüklerince ortaklaĢa belirlenir.
c) Bu iĢlemler tamamlandıktan sonra, korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı,
korunma alanları ve sitler, il merkez ilçe sınırları içinde ise valinin, ilçe sınırları içinde kalırsa
kaymakamın yazısı üzerine veya tapu müdürlüklerince doğrudan tapu kütüğünün beyanlar
hanesine, koruma grubu da belirtilerek ―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı‖, ―korunma
alanı‖ veya cinsi, derecesi ve bir bölümünün ya da tamamının sit içinde kaldığı belirtilerek
―sit‖ olduğuna dair kayıt konur.
ç) Korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı, korunma alanı veya sit olarak Koruma
Bölge Kurullarınca tescil edilen, 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen mera, yaylak, kıĢlak, otlak, harman ve
panayır yerleri gibi sınırlandırması yapılmıĢ ve parsel numarası verilerek, özel siciline
yazılmıĢ taĢınmazlar için koruma grubu da belirtilerek ―korunması gerekli taĢınmaz kültür
varlığı‖, ―korunma alanı‖ veya cinsi, derecesi ve bir bölümünün ya da tamamının sit içinde
kaldığı belirtilerek ―sit‖ olduğuna dair kayıt konur.
d) 3402 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendinde
belirtilen, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kayalar, tepeler, dağlar ile bunlardan
çıkan kaynaklar gibi tarıma elveriĢli olmayan sahipsiz yerler ile deniz, göl, nehir gibi genel
sular ile yol, meydan, köprü, yeĢil alan ve park gibi tescil ve sınırlandırması yapılmayarak
tapu siciline kayıt edilmeyen alanlar için bu maddenin (c) ve (ç) bentleri uygulanmaz.
e) Bu alanlarda yeni bir sınırlandırma ve parsel ihdası Koruma Bölge Kurulu izni ile
yapılır.‖
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2, EK-3, EK-4, EK-5 ve
EK-6 ekteki Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve aynı yönetmeliğe EK-7 ve EK-8 eklenmiĢtir.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
Ekleri için tıklayınız.
[R.G. 09 Ocak 2015 – 29231]
—— • ——

TBMM KARARI
TÜRK SĠLAHLI KUVVETLERĠ UNSURLARININ NATO’NUN AFGANĠSTAN’DA
ĠCRA EDECEĞĠ KARARLI DESTEK MĠSYONU VE DEVAMI KAPSAMINDA
YURT DIġINA GÖNDERĠLMESĠ, AYNI AMAÇLARA YÖNELĠK OLMAK
ÜZERE YABANCI SĠLAHLI KUVVETLERĠN ANILAN MĠSYON’A
KATILMAK ĠÇĠN ÜLKEMĠZ ÜZERĠNDEN AFGANĠSTAN’A ĠNTĠKALĠ
ĠLE GERĠ ĠNTĠKALĠ KAPSAMINDA TÜRKĠYE’DE BULUNMASI VE
BUNLARA ĠMKÂN SAĞLAYACAK DÜZENLEMELERĠN HÜKÜMET
TARAFINDAN BELĠRLENECEK ESASLARA GÖRE YAPILMASI
ĠÇĠN, ANAYASA’NIN 92’NCĠ MADDESĠ UYARINCA HÜKÜMETE
ĠKĠ YIL SÜREYLE ĠZĠN VERĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN KARAR
Karar No. 1079
Karar Tarihi: 06.01.2015
BirleĢmiĢ Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 1368 (2001), 1373 (2001) ve 1386
(2001) sayılı kararları çerçevesinde ve 5 Aralık 2001 tarihli Bonn Konferansı sonuçları
uyarınca, Afganistan Hükümetinin güvenlik durumunun iyileĢtirilmesi ve kendi güvenlik
kabiliyetlerinin oluĢturulmasına yardımcı olmak amacıyla 2001 yılında Uluslararası Güvenlik
ve Yardım Kuvveti (ISAF) oluĢturulmuĢ; 2003 yılında bu kuvvetin sorumluluk alanı 1510
(2003) sayılı BM Güvenlik Konseyi kararıyla Kabil’in ötesine geniĢletilerek, stratejik komuta,
kontrol ve eĢgüdümü NATO Daimi Konseyinin 16 Nisan 2003 tarihli kararıyla NATO
tarafından üstlenilmiĢtir.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10 Ekim 2001 tarihli ve 722
sayılı kararıyla Hükümete verdiği yetki temelinde Afganistan’da ISAF Harekâtının
baĢlangıcından beri görev almaktadır.
NATO liderliğinde icra edilmekte olan ISAF Harekâtı 2014 yılı sonunda
tamamlanacaktır. Bu tarihten sonra NATO’nun Afganistan’la iliĢkilerinin temel unsurlarından
birini Kararlı Destek Misyonu oluĢturacaktır. 20-21 Mayıs 2012 tarihlerinde ġikago’da ve 4-5
Eylül 2014 tarihlerinde Galler’de gerçekleĢtirilen NATO Devlet ve Hükümet BaĢkanları
Zirvelerinde alınan kararlar çerçevesinde, 1 Ocak 2015 tarihinde baĢlatılması öngörülen
Kararlı Destek Misyonu’nun muharip bir nitelik taĢımaması ve Afgan makam ve kurumlarına
eğitim, danıĢmanlık ve yardım sağlamak amacıyla iki yıl icra edilmesi planlanmakta; Afgan
ulusal güvenlik güçlerinin ülke genelinde güvenlik sorumluluğunu bütünüyle üstlenmesi
hedeflenmektedir.
Afganistan’la köklü kardeĢlik ve dostluk iliĢkileri bulunan Türkiye, Afganistan’ın milli
birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığını her zaman desteklemiĢ; Afgan halkının barıĢ, istikrar ve
refah içinde yaĢamasını teminen, her alanda Afganistan’la dayanıĢma içinde olmuĢtur.
Cumhuriyet tarihinin en büyük dıĢ yardım programını Afganistan’da yürütmekte olan
ülkemizin, anılan Misyon’a katkıda bulunmasının, Afganistan’la ikili iliĢkilerimizin ve
bölgede izlemekte olduğumuz faal dıĢ politikamızın doğal bir uzantısını oluĢturacağı
değerlendirilmektedir.
Bu yaklaĢımdan hareketle, hudut, Ģümul, miktar ve zamanı Hükümetçe takdir ve tespit
olunacak Ģekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının NATO’nun Afganistan’da icra edeceği
Kararlı Destek Misyonu ve devamı kapsamında yurt dıĢına gönderilmesi, aynı amaçlara
yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin anılan Misyon’a katılmak için ülkemiz
üzerinden Afganistan’a intikali ile geri intikali kapsamında Türkiye’de bulunması ve bunlara
imkân sağlayacak düzenlemelerin Hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması

için, Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca Hükümete iki yıl süreyle izin verilmesi, Genel
Kurulun 06.01.2015 tarihli 38’inci BirleĢiminde kabul edilmiĢtir.
[R.G. 10 Ocak 2015 – 29232]
—— • ——

BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2015/7177
Ekli ―8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda DeğiĢiklik
Yapılması ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Kararın 2015
Yılında da Uygulanmasına Dair Karar‖ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının
31/12/2014 tarihli ve 11835 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
152 nci maddesi ile 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 5/1/2015 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. KURTULMUġ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
V. BOZKIR
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı

ve

F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
M. ÇAVUġOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANĠKLĠ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı

C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı

M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı

N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı

L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı

8/2/2002 TARĠHLĠ VE 2002/3729 SAYILI KARARNAMENĠN EKĠ KARARDA
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI ĠLE DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK

ve

ZAM VE TAZMĠNATLARA ĠLĠġKĠN KARARIN 2015 YILINDA DA
UYGULANMASINA DAĠR KARAR
MADDE 1 – 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Kararın 2 nci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Madde 2 – Kapsama dahil tüm personel için 2015 yılının birinci altı aylık dönemindeki
―ortalama ücret toplamı üst sınırı‖ 7.900 TL olarak tespit edilmiĢtir.‖
MADDE 2 – Aynı Kararın 3 üncü maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Madde 3 – Mevcut karar, onay veya diğer mevzuat uyarınca kapsama dahil personele
yapılmakta olan ayni ve/veya nakdi ödeme unsurlarına yeni bir unsur ilave edilmemesi ve 2
nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırının aĢılmaması kaydıyla 2015 yılının
birinci altı aylık döneminde kapsama dahil personelin mali ve sosyal hakları, kurum içi
hiyerarĢik yapıların gerektirdiği ölçüde ve mevzuatı dahilinde %3 oranına kadar yetkili
organlar tarafından belirlenecek oranda artırılabilir.‖
MADDE 3 – 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan ―Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Karar‖ ve eki
cetvellerin uygulanmasına 2015 yılında da devam olunur.
MADDE 4 – Bu Karar, 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

[R.G. 10 Ocak 2015 – 29232]
—— • ——

YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU ÜYELĠĞĠNE SEÇME KARARI
CumhurbaĢkanlığından:
Karar Sayısı : 2015/1
Prof. Dr. Osman ÖZTÜRK’ün vefatı nedeniyle boĢalan Yükseköğretim Kurulu
Üyeliğine, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeliha
KOÇAK TUFAN’ın Bakanlar Kurulunca yapılan seçimi, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 6 ncı maddesinin (b) fıkrası gereğince onaylanmıĢtır.
9/1/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
[R.G. 10 Ocak 2015 – 29232]
—— • ——

YÖNETMELĠK
Çevre ve ġehircilik Bakanlığından:
ĠSKÂN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

MADDE 1 – 2/12/2007 tarihli ve 26718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ġskân
Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde geçen
―TaĢınmazları kamulaĢtırılanlardan‖ ibaresi ―Yerleri kamulaĢtırılanlardan‖, (e) bendinde
geçen ―taĢınmazları kamulaĢtırılanların‖ ibareleri ―yerleri kamulaĢtırılanların‖ Ģeklinde
değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin baĢlığı ―Yerleri kamulaĢtırılanların
hak sahipliği‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―(6) Merkezî yerleĢimi geliĢtirmek amacıyla nakil, toplulaĢtırma veya Kanun
kapsamında yapılacak köy geliĢme alanı uygulamalarında, en az on ailenin kabul ve taahhüt
etmesi Ģartıyla konut, tarım iĢletmesi binası, diğer bina ve tesisler Devlet eliyle ihaleli olarak
yaptırılarak borçlandırılabilirler.‖
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve ġehircilik Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
2/12/2007
26718
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
131/7/2009
27305
28/5/2010
27575
313/10/2011
28083
421/11/2012
28474
514/2/2014
28913

[R.G. 10 Ocak 2015 – 29232]
—— • ——

ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 29/1/2014 Tarihli ve E: 2013/66, K: 2014/19 Sayılı Kararı 10
Ocak 2015 Tarihli ve 29232 Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 10 Ocak 2015 – 29232]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 11/9/2014 Tarihli ve E: 2014/72, K: 2014/141 Sayılı Kararı 10
Ocak 2015 Tarihli ve 29232 Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 10 Ocak 2015 – 29232]
—— • ——

Anayasa Mahkemesinin 11/9/2014 Tarihli ve E: 2014/82, K: 2014/143 Sayılı Kararı 10
Ocak 2015 Tarihli ve 29232 Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 10 Ocak 2015 – 29232]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 30/10/2014 Tarihli ve E: 2014/58, K: 2014/163 Sayılı Kararı 10
Ocak 2015 Tarihli ve 29232 Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 10 Ocak 2015 – 29232]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 30/10/2014 Tarihli ve E: 2014/133, K: 2014/165 Sayılı Kararı 10
Ocak 2015 Tarihli ve 29232 Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 10 Ocak 2015 – 29232]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 13/11/2014 Tarihli ve E: 2014/172, K: 2014/170 Sayılı Kararı 10
Ocak 2015 Tarihli ve 29232 Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 10 Ocak 2015 – 29232]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/186, K: 2014/188 Sayılı Kararı 10
Ocak 2015 Tarihli ve 29232 Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 10 Ocak 2015 – 29232]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2012/1221 BaĢvuru Numaralı Kararı 10
Ocak 2015 Tarihli ve 29232 Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 10 Ocak 2015 – 29232]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/1401 BaĢvuru Numaralı Kararı 10
Ocak 2015 Tarihli ve 29232 Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır.

[R.G. 10 Ocak 2015 – 29232]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/1762 BaĢvuru Numaralı Kararı 10
Ocak 2015 Tarihli ve 29232 Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 10 Ocak 2015 – 29232]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/3771 BaĢvuru Numaralı Kararı 10
Ocak 2015 Tarihli ve 29232 Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 10 Ocak 2015 – 29232]
—— • ——

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/4030 BaĢvuru Numaralı Kararı 10
Ocak 2015 Tarihli ve 29232 Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 10 Ocak 2015 – 29232]
—— • ——

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/5447 BaĢvuru Numaralı Kararı 10
Ocak 2015 Tarihli ve 29232 Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 10 Ocak 2015 – 29232]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/7789 BaĢvuru Numaralı Kararı 10
Ocak 2015 Tarihli ve 29232 Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 10 Ocak 2015 – 29232]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/8397 BaĢvuru Numaralı Kararı 10
Ocak 2015 Tarihli ve 29232 Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 10 Ocak 2015 – 29232]
—— • ——

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/2159 BaĢvuru Numaralı Kararı 10
Ocak 2015 Tarihli ve 29232 Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 10 Ocak 2015 – 29232]
—— • ——

ĠLÂN
Adalet Bakanlığından:
Gülnar Asliye Hukuk Mahkemesinin 1983/177 Esas 1993/129 Karar sayılı dosyasının
kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan
Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
145/1-1
[R.G. 10 Ocak 2015 – 29232]
—— • ——

ATAMA KARARI
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu BaĢkanlığından:
Adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu
gereğince atanmalarına iliĢkin, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci
Dairesinin 18/12/2014 tarih ve 2805 sayılı atama kararı ve bu karara karĢı yapılan yeniden
inceleme baĢvuruları neticesinde, 30/12/2014 tarihine kadar Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu Birinci Dairesi tarafından alınan kararlar sonucu oluĢturulan atama listesi aĢağıda
gösterilmiĢtir.
Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 31557 Abdullah
CEBECĠ,
Ġstanbul Anadolu Hâkimliğine, Ankara Hâkimi 31619 Nazım KARA,
Manisa Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 32405 Akın ÇAKIN,
Ġstanbul Anadolu Hâkimliğine, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 33295 Hatice KARA,
Çanakkale Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 33963 Mehmet
BAYHAN,
Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 33980 Mahmut AYDIN,
Trabzon Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 34013 Mazlum
BOZKURT,
Kayseri Hâkimliğine, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 34167 Dr.Yusuf Solmaz BALO,
Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 34892 Muzaffer
BAYRAM,
Erzurum
Cumhuriyet
Savcılığına,
Yargıtay
Cumhuriyet
Savcısı
34928 Adem KARTAL,
Trabzon Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 35857 Ġlhan ÖNKAL,

Ġstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 35894 Hüseyin
DENĠZHAN,
Kayseri Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi (Genel Sekreter Yardımcısı) 35964
Ġsmail Hakkı ERÖZ,
Denizli Hâkimliğine, Ankara Hâkimi 35974 Dündar ÖRSDEMĠR,
Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 35989 Kenan KOÇER,
Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 36044 Oya KOÇER,
GaziosmanpaĢa Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 36826 Sadettin AKYOL,
Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 36864 Ġsmail Hakkı
ġENTÜRK,
Ġstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 36873 Mustafa
ONUK,
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi (Genel Sekreter
Yardımcısı) 37040 Dr.EmrullahAYCI,
UĢak Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 37127 Kemalettin EREL,
Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 37137 Ġrfan SAZ,
Gebze Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 37170 Süleyman MORTAġ,
Trabzon Hâkimliğine, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 37212 Mustafa AKAR,
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 37225 Hasan
YALÇIN,
Çorum Hâkimliğine, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 37293 Arif ALEMDAR,
Gaziantep Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 37514 Aydın ESER,
Gaziantep Hâkimliğine, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 38199 Mehmet KESKĠN,
Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 38220 Adem DOĞRU,
Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 38531 Dr.Mehmet Murat
YARDIMCI,
Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 38556 Burhan
GELGÖR,
Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 38689 Rasim Ġsa
BĠLGEN,
Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 39483 Haydar ERSÖZOĞLU,
Kütahya Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 39491 Yüksel FAZLA,
Yargıtay
Tetkik
Hâkimliğine,
Yargıtay
Cumhuriyet
Savcısı
39493 Seyfullah ÇAKMAK,
EskiĢehir Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 39517 Turan
YILDIRIM,
Marmaris Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 39546 Serdar GÖÇER,
Edirne Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 39612 Ahmet BEYTAR,
Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 39623 Yalçın KARACA,
Mersin Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 39697 Hüseyin EKER,
UĢak Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 39710 Mustafa ÖZMEN,
GaziosmanpaĢa Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 39734 Vedat
ÖRER,
Denizli Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 39869 Oya ÖRSDEMĠR,
Elazığ Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi (Genel Sekreter Yardımcısı)
39961 Dr.Servet YETĠM,
Erzurum Hâkimliğine, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 39964 Aydın TEZCAN,
Gaziantep Hâkimliğine, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 40124 Murat KIZILYAR,
Tekirdağ Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi (Genel Sekreter Yardımcısı) 40162
AyĢe Sümeyra ULUSU,

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı 40176 Nihat
ULUSU,
Samsun Hâkimliğine, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 40265 Yılmaz PARILTI,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 40298 Hatice ALTINÖZ,
Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 40392 Hikmet GÜRBÜZ,
Mersin Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi (Genel Sekreter Yardımcısı) 40759
Aydın KARABIYIK,
Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 40832 Ramazan
AKYILDIZ,
Gebze Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 40966 Yunus ÖNAL,
Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 40976 Mehmet FANSA,
Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 41028 Muharrem Zeki
ÖZCAN,
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 41044 Oğuzhan KIR,
Gaziantep Hâkimliğine, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 41071 Zülfikar ALTINYÜZÜK,
GaziosmanpaĢa Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 41098 Fatma Betül ÖRER,
Konya Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 42008 Kazım USLU,
Edirne Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 42097 Hüseyin ĠNCE,
ġanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 42153 Dr. Ramazan
USLU,
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 42447 Alpaslan
MAMAK,
Isparta Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 42538 Ġsmail KANTAR,
Edirne Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 42587 ġükrü ĠLCĠ,
Marmaris Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 151546 Nurgül GÖÇER,
Naklen atanmıĢlardır.
[R.G. 13 Ocak 2015 – 29235]
—— • ——

ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 31/1/2013 Tarihli ve E: 2011/45, K: 2013/24 Sayılı Kararı
13 Ocak 2014 Tarihli ve 29235 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 13 Ocak 2015 – 29235]
—— • ——

Anayasa Mahkemesinin 4/11/2014 Tarihli ve 2012/350 BaĢvuru Numaralı Kararı 13
Ocak 2014 Tarihli ve 29235 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 13 Ocak 2015 – 29235]
—— • ——

Anayasa Mahkemesinin 4/11/2014 Tarihli ve 2012/542 BaĢvuru Numaralı Kararı 13
Ocak 2014 Tarihli ve 29235 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 13 Ocak 2015 – 29235]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 4/11/2014 Tarihli ve 2013/12 BaĢvuru Numaralı Kararı 13 Ocak
2014 Tarihli ve 29235 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 13 Ocak 2015 – 29235]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 4/11/2014 Tarihli ve 2013/69 BaĢvuru Numaralı Kararı 13 Ocak
2014 Tarihli ve 29235 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 13 Ocak 2015 – 29235]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 4/11/2014 Tarihli ve 2014/1643 BaĢvuru Numaralı Kararı 13
Ocak 2014 Tarihli ve 29235 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 13 Ocak 2015 – 29235]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 4/11/2014 Tarihli ve 2014/2388 BaĢvuru Numaralı Kararı 13
Ocak 2014 Tarihli ve 29235 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 13 Ocak 2015 – 29235]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 4/11/2014 Tarihli ve 2014/7226 BaĢvuru Numaralı Kararı 13
Ocak 2014 Tarihli ve 29235 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 13 Ocak 2015 – 29235]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 4/11/2014 Tarihli ve 2014/11717 BaĢvuru Numaralı Kararı 13
Ocak 2014 Tarihli ve 29235 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 13 Ocak 2015 – 29235]
—— • ——

YÖNETMELĠKLER
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
DEVRE TATĠL VE UZUN SÜRELĠ TATĠL HĠZMETĠ
SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değiĢim
ve yeniden satıĢ sözleĢmelerine uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri devre tatil, ön ödemeli devre tatil, uzun
süreli tatil hizmeti, değiĢim ve yeniden satıĢ sözleĢmelerini kapsar.
(2) Devre tatil sözleĢmeleri ile sağlanan hakkın Ģahsi veya ayni bir hak olması, bu
hakkın bir dernek üyeliğine ya da Ģirket ortaklığına bağlı olarak tanınması veya konaklamanın
aynı zamanda seyahat ya da diğer hizmetlerle beraber sunulması bu Yönetmelik hükümlerinin
uygulanmasını engellemez.
(3) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, devre mülk, dönem mülk, paylı mülkiyet, hisseli
gayrimenkul satıĢı ve benzeri isimler altında yapılan ve tapu tesciline konu edilen satıĢlara
iliĢkin sözleĢmeler, bir yıldan uzun süre için kurulması ve tüketiciye bu süre zarfında birden
fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı tanıması halinde devre
tatil sözleĢmesi olarak kabul edilir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 50 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) DeğiĢim sözleĢmesi: Tüketicilere devre tatil sözleĢmesinden doğan haklarından diğer
kiĢilerin geçici olarak yararlanmasına izin vermesi karĢılığında gecelik konaklama veya diğer
hizmetlere geçici olarak eriĢim imkanı veren bir sisteme katılma hakkı tanıyan sözleĢmeleri,
ç) Devre mülk hakkı: 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Devre
Mülk Hakkı baĢlıklı sekizinci bölümünde düzenlenen hakkı,
d) Devre tatil sözleĢmesi: Bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre
zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı veren
sözleĢmeleri,
e) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu
bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek Ģekilde kaydedilmesini
ve değiĢtirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaĢılmasına imkan veren
kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç
veya ortamı,
f) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
g) Ön ödeme tutarı: Devre tatile konu taĢınmazın teslimi veya kullanım hakkının
devrinden önce tüketici tarafından ödenen toplam tutarı,
ğ) Ön ödemeli devre tatil sözleĢmesi: Tüketicinin ayni hakka konu bir taĢınmazın satıĢ
bedelini veya Ģahsi hakka konu taĢınmazın kullanım hakkı bedelini önceden peĢin veya
taksitle ödemeyi, satıcı veya sağlayıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden

sonra taĢınmazı ya da kullanım hakkını tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği
sözleĢmeleri,
h) Proje toplam bedeli: Projeye iliĢkin yapı ruhsatlarında yer alan arsa dahil yapının
maliyetini,
ı) Sağlayıcı: Kamu tüzel kiĢileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya
tüzel kiĢiyi,
i) Satıcı: Kamu tüzel kiĢileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel
kiĢiyi,
j) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel
kiĢiyi,
k) Yeniden satıĢ sözleĢmesi: Satıcı veya sağlayıcının, devre tatil veya uzun süreli tatil
hizmetinin alınıp satılması hususunda tüketiciye yardımcı olduğu sözleĢmeleri,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Ön Bilgilendirme ve SözleĢme Yükümlülüğü
Ön bilgilendirme
MADDE 5 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen
sözleĢmelerin kurulmasından en az bir gün önce tüketicilere yazılı olarak veya kalıcı veri
saklayıcısı ile ön bilgilendirme formu vermek zorundadır.
(2) Ön bilgilendirme formunun, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaĢılabilir bir dilde,
açık, sade ve okunabilir Ģekilde düzenlenmesi zorunludur.
(3) Ön bilgilendirme formunun;
a) Devre tatil sözleĢmeleri için Ek-1’de,
b) Uzun süreli tatil hizmeti sözleĢmeleri için Ek-2’de,
c) Yeniden satıĢ sözleĢmeleri için Ek-3’te,
ç) DeğiĢim sözleĢmeleri için Ek-4’te,
d) Ön ödemeli devre tatil sözleĢmeleri için ise Ek-5’te,
yer alan bilgileri içermesi zorunludur.
(4) Satıcı veya sağlayıcıdan kaynaklanmayan ve gerekli özenin gösterilmesine rağmen
sonuçlarına engel olunamayan, olağandıĢı ve öngörülemeyen durumlarda, ön bilgilendirme
formlarında yer alan bilgiler, sözleĢmenin kurulmasından önce yazılı olarak veya kalıcı veri
saklayıcısı ile tüketicinin onayını almak ve yapılan değiĢiklikleri de ayrıca sözleĢmede
belirtmek Ģartıyla değiĢtirilebilir.
(5) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen sözleĢmelerle ilgili olarak, satıcı veya
sağlayıcının hediye tatil, kampanya, ücretsiz yemek ve gezi gibi isimler altında satıĢı
özendirici yöntemler kullanarak tüketiciye bir davette bulunması halinde, bu davetin içeriği ve
ticari amacının tanıtım faaliyetinden önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile
tüketiciye bildirilmesi zorunludur.
(6) Bu maddede yer alan bilgilendirmelerin yapıldığına iliĢkin ispat yükü satıcı veya
sağlayıcıya aittir.
SözleĢmenin Ģekli ve içeriği
MADDE 6 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, 5 inci madde uyarınca tüketiciye verilen ön
bilgilendirme formunda yer alan bilgilerle birlikte tüketicinin adı, soyadı, açık adresi ve diğer
iletiĢim bilgileri ile tarafların sözleĢmeyi imzaladığı yer ve tarihe iliĢkin bilgileri de içeren bir
sözleĢme düzenlemek ve yazılı veya mesafeli olarak kurulan bu sözleĢmelerin bir örneğini
kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye vermek zorundadır. Daha ağır Ģekil
Ģartları öngören kanun hükümleri saklıdır. Aksi halde satıcı veya sağlayıcı sonradan
sözleĢmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak Ģekilde ileri süremez.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan sözleĢmelerin en az on iki punto büyüklüğünde,
anlaĢılabilir bir dilde, açık, sade, okunabilir bir Ģekilde düzenlenmesi zorunludur.
(3) Mesafeli satıĢ yöntemiyle kurulan sözleĢmeler hariç olmak üzere satıcı veya
sağlayıcı, tüketicinin kendi el yazısıyla sözleĢme tarihini yazmasını ve sözleĢmeyi
imzalamasını sağlamakla yükümlüdür.
(4) SözleĢmenin bir örneğinin tüketiciye verildiğine iliĢkin ispat yükü satıcı veya
sağlayıcıya aittir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri
Cayma hakkı
MADDE 7 – (1) Tüketici, bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen sözleĢmelerin
kurulmasından itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai Ģart
ödemeksizin cayma hakkına sahiptir.
Cayma hakkının kullanımı
MADDE 8 – (1) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, cayma hakkı süresi
dolmadan, Ģahsi hakka konu ön ödemeli devre tatil sözleĢmeleri için yazılı olarak veya kalıcı
veri saklayıcısı ile ayni hakka konu taĢınmaza iliĢkin sözleĢmelerde ise noterlikler aracılığıyla
satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.
(2) Satıcı veya sağlayıcı, Ek-6’da yer alan cayma formunu, sözleĢmenin kurulduğu anda
yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla tüketiciye vermek zorundadır.
(3) Tüketici, cayma hakkını kullanırken Ek-6’da yer alan cayma formunu
kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.
(4) Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti sözleĢmeleri ve bu sözleĢmelerle birlikte
düzenlenmiĢ olan yeniden satıĢ, değiĢim ve ilgili diğer tüm sözleĢmeler, cayma hakkının
kullanılması ile birlikte hiçbir cezai Ģart ödeme yükümlülüğü olmaksızın kendiliğinden sona
erer.
Satıcı veya sağlayıcının yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) Geçerli bir Ģekilde kurulan devre mülk hakkı veren sözleĢmeler hariç
olmak üzere, satıĢın ön ödemeli yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın satıcı veya sağlayıcı,
cayma süresi dolmadan tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi
borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Bu yasağa rağmen tüketiciden
herhangi bir bedel alınması durumunda, alınan bedel tüketiciye derhal iade edilir. Ayrıca
tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge tüketici yönünden geçersizdir.
(2) Tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda, cayma hakkının
kullanılmasından önce sunulan hizmete iliĢkin olarak tüketiciden herhangi bir bedel talep
edilemez.
(3) Tüketicinin devre mülk hakkı veren sözleĢmelerden cayma hakkını kullanması
durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü
belge, cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaĢtığı tarihten itibaren en geç on dört gün
içinde tüketiciye geri verilir.
(4) DeğiĢim sözleĢmesinin devre tatil sözleĢmesi ile birlikte ve aynı zamanda
tüketicilere verildiği hallerde, cayma hakkının kullanımına iliĢkin süreler her iki sözleĢme için
de geçerlidir.
(5) Satıcı veya sağlayıcı, yeniden satıĢ sözleĢmesi kapsamında satıĢ iĢlemi
gerçekleĢmedikçe tüketiciden ödeme yapmasını isteyemez.
Eksik bilgilendirme
MADDE 10 – (1) Satıcı veya sağlayıcının 5 inci maddenin birinci ve üçüncü veya 6 ncı
maddenin birinci ya da 8 inci maddenin ikinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklere aykırı
hareket etmesi durumunda, tüketici cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle

bağlı değildir. Bu süre her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona
erer.
(2) Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerin bir yıllık süre içinde yerine getirilmesi
halinde, on dört günlük cayma hakkı süresi, bu yükümlülüklerin gereği gibi yerine getirildiği
tarihten itibaren iĢlemeye baĢlar.
Bağlı kredi
MADDE 11 – (1) Tüketicinin ödeyeceği bedel, kısmen veya tamamen satıcı veya
sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaĢmaya dayanılarak bir kredi veren tarafından
karĢılanıyorsa tüketicinin sözleĢmeden cayması ve buna iliĢkin bildirimin cayma süresi içinde
ayrıca kredi verene de yöneltilmesi hâlinde bağlı kredi sözleĢmesi de herhangi bir tazminat
veya cezai Ģart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.
(2) Bağlı kredi sözleĢmesi, sözleĢmenin kurulduğu tarihte hüküm doğurmak üzere
cayma hakkı süresi sonunda yürürlüğe girer.
(3) Bağlı kredi sözleĢmesinde cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim, 8 inci
maddenin birinci fıkrasında belirtilen yöntemle kredi verene yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzun Süreli Tatil Hizmeti SözleĢmelerine ĠliĢkin Özel Hükümler
Uzun süreli tatil hizmeti sözleĢmesi
MADDE 12 – (1) Uzun süreli tatil hizmeti sözleĢmeleri, bir yıldan uzun süre için
kurulan ve tüketiciye, belirlenen süre zarfında konaklamaya veya konaklama ile birlikte
seyahat ya da diğer hizmetlerin beraber sunulduğu durumlara iliĢkin indirim yahut diğer
menfaatlerden faydalanma hakkı verilen sözleĢmelerdir.
(2) Uzun süreli tatil hizmeti sözleĢmelerine iliĢkin ödemelerin, üyelik aidatı da dâhil
olmak üzere eĢit olarak yıllık taksitlere bölündüğü bir ödeme planına göre yapılması
zorunludur. SözleĢmede, bedelin taksitli ödeme planının dıĢında baĢka bir ödeme seçeneğiyle
yapılmasına imkan veren hükümler yer alamaz. Aksi takdirde bu hükümler geçersizdir.
Ödeme bildirimi yükümlülüğü ve sözleĢmenin feshi
MADDE 13 – (1) Satıcı veya sağlayıcının, tüketiciye her ödeme tarihinden en az on
dört gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ödeme bildiriminde bulunması
zorunludur.
(2) Tüketici, ilk iki taksiti ödedikten sonra, üçüncü yıldan itibaren her taksite iliĢkin
ödeme bildirimini almasını takiben on dört gün içinde satıcı veya sağlayıcıya yazılı olarak
veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak herhangi bir cezai Ģart ödemeksizin
sözleĢmeyi feshedebilir.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
Ön Ödemeli Devre Tatil SözleĢmeleri
Genel esaslar
MADDE 14 – (1) Ayni hakka konu bir taĢınmazın veya Ģahsi hakka konu taĢınmazın
kullanım hakkının ön ödemeli satılması durumunda, satıcı veya sağlayıcı tarafından, Ek-5’te
yer alan bilgilere ek olarak tüketiciye, bağımsız bölüm planı, vaziyet planı, kat planı ve mahal
listesinin verilmesi zorunludur.
(2) Satıcı veya sağlayıcının, ön ödemeli satıĢa baĢlamadan önce, proje toplam bedelinin
bir milyon Türk Lirasını aĢtığı projeler için, 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Ön Ödemeli Konut SatıĢları Hakkında Yönetmeliğin ―Teminat‖
baĢlıklı beĢinci bölümü hükümleri çerçevesinde teminat sağlaması zorunludur.
(3) Ön ödemeli devre tatil sözleĢmelerinde, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin
herhangi bir gerekçe göstermeden sözleĢmeden dönme hakkı vardır. SözleĢmeden dönme
bildiriminin; Ģahsi hakka konu ön ödemeli devre tatil sözleĢmeleri için yazılı olarak veya
kalıcı veri saklayıcısı ile ayni hakka konu ön ödemeli devre tatil sözleĢmeleri için ise
noterlikler aracılığıyla satıcıya yöneltilmiĢ olması yeterlidir.

(4) SözleĢmeden dönülmesi durumunda:
a) Tüketiciden sadece sözleĢme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminat talep edilebilir.
Satıcı veya sağlayıcı, yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden
herhangi bir bedel talep edemez.
b) Tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge,
dönme bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaĢtığı tarihten itibaren en geç doksan gün içinde
tüketiciye geri verilir.
c) Tüketici, alınan bedelin ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgenin iade edildiği
tarihten itibaren, on gün içinde edinimlerini iade eder.
(5) SözleĢme bedelinin bir kısmının veya tamamının bağlı kredi ile karĢılanması
durumunda, dönme bildiriminin satıcı veya sağlayıcı tarafından kredi verene derhal
bildirilmesi zorunludur. Tüketicinin ödediği satıĢ bedeli, satıcı tarafından dönme bildiriminin
kendisine ulaĢtığı tarihten itibaren en geç doksan gün içinde, yalnızca dördüncü fıkranın (a)
bendinde belirtilen tazminat tutarı düĢülerek kredi verene iade edilir. Kredi veren, söz konusu
tutarı Kanunun 27 nci maddesine uygun olarak tüketiciye derhal geri öder.
(6) Ön ödemeli devre tatil sözleĢmesine konu taĢınmazın yer aldığı projede sonradan
değiĢiklik yapılması durumunda, bu değiĢikliğin tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri
saklayıcısı ile bildirilmesi zorunludur. Tüketici yapılan proje değiĢikliğini kabul etmeyerek bir
ay içinde vergi, harç, masraf, tazminat ve benzeri adlar altında hiçbir bedel ödemeksizin
sözleĢmeden dönebilir. Proje değiĢikliğinin yasal zorunluluklardan veya mücbir sebep
hallerinden kaynaklanması durumunda, satıcı tüketiciden sözleĢme bedelinin yüzde ikisine
kadar kesinti yapabilir.
(7) SözleĢmeye konu taĢınmazın inĢa edileceği arsa üzerinde yapı ruhsatı alınmadan
tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleĢmesi yapılamaz.
(8) Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerin yerine getirildiğine iliĢkin ispat yükü satıcı
veya sağlayıcıya aittir.
Ayni hakka konu taĢınmazın ön ödemeli satıĢı
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında
belirtilen sözleĢmelere konu taĢınmazların ön ödemeli satıĢı, konusu ayni hak olan ön ödemeli
devre tatil sözleĢmesi olarak kabul edilir.
(2) Ayni hakka konu taĢınmazın ön ödemeli satılması durumunda, satıcı veya
sağlayıcının 5 ve 6 ncı maddelerde yer alan yükümlülükleri yerine getirmesi koĢuluyla;
a) Kat irtifakı devrini tüketici lehine tapu siciline tescil etmesiyle birlikte yapılacak
yazılı bir sözleĢme düzenlemesi veya
b) Noterliklerde düzenleme Ģeklinde yapılan satıĢ vaadi sözleĢmesi düzenlemesi
zorunludur.
(3) Devir ve teslim süresi sözleĢme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez. Kat
mülkiyetine konu taĢınmazın tüketici adına tescili veya kat irtifakına konu taĢınmazın tüketici
adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte taĢınmazın zilyetliğinin devri ile teslim veya
devir gerçekleĢmiĢ kabul edilir. TaĢınmazın kullanıma hazır bir Ģekilde tüketiciye zilyetliğinin
devredilmesi gerekir. Aksi halde, teslim gerçekleĢmemiĢ sayılır.
ġahsi hakka konu taĢınmazın ön ödemeli satıĢı
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, konusu taĢınmazın kullanım hakkı
olan sözleĢmelere iliĢkin ön ödemeli satıĢlar, konusu Ģahsi hak olan ön ödemeli devre tatil
sözleĢmesi olarak kabul edilir.
(2) ġahsi hakka konu devre tatil amaçlı taĢınmazın kullanım hakkının devrinin en geç
otuz altı ay içinde yapılması ve bu hakka konu taĢınmazın kullanıma elveriĢli bir Ģekilde
sunulması zorunludur.
ALTINCI BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler

Sorumsuzluk kaydı
MADDE 17 – (1) SözleĢme metninde veya müstakil herhangi bir belgede yer alan ve
tüketicinin bu Yönetmelikten kaynaklanan haklarını kullanmaktan feragat ettiğine veya satıcı
veya sağlayıcının yükümlülüklerini sınırladığına ya da ortadan kaldırdığına dair kayıtlar
geçersizdir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 18 – (1) 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devre
Tatil SözleĢmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıĢtır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

EK - 1
DEVRE TATĠL SÖZLEġMELERĠNE ĠLĠġKĠN ÖN BĠLGĠLENDĠRME FORMU
a) Satıcı, sağlayıcı ve malikin isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSĠS
numarası ile diğer iletiĢim bilgileri.
b) SözleĢme konusu hakkın tanımı, niteliği, kapsamı ve kullanım koĢulları.
c) SözleĢmenin süresi, sözleĢme konusu hakkın kullanılabileceği dönem ve tarih aralığı.
ç) SözleĢme konusu taĢınmazın fiili durumu ve yeri.
d) SözleĢme konusu hakkın kullanımı için ödenecek tüm vergiler dahil toplam fiyat.
e) Ortak tesislerin ve hizmetlerin kullanımı için ödenecek bedel, vergi, harç gibi zorunlu
yasal giderler ile genel idari masrafların ne Ģekilde hesaplanacağına, bu giderlerin nasıl ve ne
zaman arttırılabileceği ile tüketiciye nasıl yansıtılacağına iliĢkin açıklamalar.
f) Tüketicinin yararlanabileceği yüzme havuzu, sauna ve benzeri ortak tesisler,
ıĢıklandırma, su, bakım ve benzeri hizmetler ile bunlardan yararlanma Ģartları.
g) TaĢınmazın bakım ve onarımının, yönetim ve idaresinin ne Ģekilde olacağına iliĢkin
açıklamalar ve tüketicilerin bu konularla ilgili kararlara nasıl katılabileceği ve kararları nasıl
etkileyebileceğini de içeren bilgi.
ğ) Ġktisabın sözleĢmede belirtilenler dıĢında herhangi bir ek ödemeye ve yükümlülüğe
yol açmayacağına iliĢkin bilgi.
h) SözleĢme konusu hakkın devir veya takas edilmesinin mümkün olup olmadığı ile
varsa değiĢim planına iliĢkin açıklamalar.
ı) Cayma hakkının ne Ģekilde kullanılacağı ve cayma bildiriminin yapılacağı açık adres,
faks numarası ve elektronik posta bilgileri.
i) SözleĢme konusu taĢınmaz üzerinde varsa idari veya hukuki kısıtlamalara iliĢkin bilgi.
j) Devre mülk hakkı veren sözleĢmelerde ―Bu sözleĢmenin kurulduğu tarihten itibaren
on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai Ģart ödemeksizin cayma
hakkınız bulunmaktadır.‖ ibaresi.
k) Konusunu diğer ayni haklar ile Ģahsi bir hakkın oluĢturduğu sözleĢmelerde ―Bu
sözleĢmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai Ģart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde
sözleĢmeye konu mal veya hizmet karĢılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı
veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi taahhüt ederiz.‖ ibaresi.
l) Tüketicinin cayma hakkı konusunda hiç ya da gereği gibi bilgilendirilmemesi halinde
cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı olmadığına ve bu sürenin her
halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona ereceğine iliĢkin bilgi.

m) Tarafların sözleĢmeyi fesih Ģartları ile sözleĢmenin feshedilmesi halinde bunun
sonuçlarına iliĢkin bilgi.
n) SözleĢmeden doğan haktan üçüncü bir kiĢinin yararlanıp yararlanamayacağına iliĢkin
bilgi ile yararlandığı takdirde buna iliĢkin açıklamalar.
o) Varsa satıcı veya sağlayıcının Ģikayetlere iliĢkin çözüm yöntemleri hakkında bilgi.
ö) Tüketicilerin uyuĢmazlık konusundaki baĢvurularını tüketici mahkemesine veya
tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
p) Ödeme planı ve ödemelerin yapılacağı banka ve hesap bilgileri.
r) SözleĢme konusu hakkın taksitle satılması halinde;
1) Tüm vergiler dahil Türk Lirası olarak toplam taksitli satıĢ fiyatı,
2) Faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleĢmede belirlenen faiz
oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faiz oranı,
3) Tüketicinin temerrüde düĢmesinin hukuki sonuçları,
4) Varsa peĢinat tutarı.

EK - 2
UZUN SÜRELĠ TATĠL HĠZMETĠ SÖZLEġMELERĠNE ĠLĠġKĠN
ÖN BĠLGĠLENDĠRME FORMU
a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSĠS numarası
ile diğer iletiĢim bilgileri.
b) SözleĢme konusu hizmetin niteliği, kapsamı, süresi ve hizmetten yararlanma
koĢulları.
c) Tüketicinin hizmetten yararlanmaya baĢlayacağı tarih.
ç) Varsa tüketici tarafından ödenecek ek masrafların niteliği, kapsamı ve tutarı.
d) SözleĢmenin süresine göre her yıl için eĢit taksit miktarlarını gösteren ödeme planı ve
bu taksitlerin ödenmesi için öngörülen süre.
e) Varsa bir yıldan sonraki taksit ödemelerine iliĢkin artıĢ oranı.
f) Tüketiciye sunulan ana hizmetlerin niteliği ve kapsamına iliĢkin bilgiler.
g) Cayma hakkının ne Ģekilde kullanılacağı ve cayma bildiriminin yapılacağı açık adres,
faks numarası ve elektronik posta bilgileri.
ğ) ―Bu sözleĢmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai Ģart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde
sözleĢmeye konu mal veya hizmet karĢılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı
veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi taahhüt ederiz.‖ Ġbaresi.
h) Tüketicinin cayma hakkı konusunda hiç ya da gereği gibi bilgilendirilmemesi halinde
cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı olmadığına ve bu sürenin her
halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona ereceğine iliĢkin bilgi.
ı) Tüketicinin, ikinci taksit ödemesinden sonra, her taksite iliĢkin ödeme bildirimini
almasından itibaren on dört gün içinde satıcı veya sağlayıcıya bilgi vererek, herhangi bir cezai
Ģart ödemeksizin sözleĢmeyi feshetme hakkının olduğuna dair bilgi.
i) Hizmetin sözleĢmede belirtilenler dıĢında herhangi bir ek ödemeye ve yükümlülüğe
yol açmayacağına iliĢkin bilgi.
j) Varsa satıcı veya sağlayıcının Ģikayetlere iliĢkin çözüm yöntemleri hakkında bilgi.
k) Tüketicilerin uyuĢmazlık konusundaki baĢvurularını tüketici mahkemesine veya
tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
l) SözleĢmeden kaynaklanan haklarının kullanılması sırasında tüketiciye sağlanan
öncelikler, promosyonlar, özel indirimler ile ortaya çıkabilecek kısıtlamalar hakkında bilgi.

EK - 3
YENĠDEN SATIġ SÖZLEġMELERĠNE ĠLĠġKĠN ÖN BĠLGĠLENDĠRME FORMU
a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSĠS numarası
ile diğer iletiĢim bilgileri.
b) SözleĢme konusu hizmetin niteliği, kapsamı ve kullanım koĢulları.
c) SözleĢmenin süresi.
ç) Tüketici tarafından ödenecek tüm vergiler dahil toplam fiyat.
d) Varsa tüketici tarafından ödenecek ek masrafların niteliği, kapsamı ve tutarı.
e) Cayma hakkının ne Ģekilde kullanılacağı ve cayma bildiriminin yapılacağı açık adres,
faks numarası ve elektronik posta bilgileri.
f) ―Bu sözleĢmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai Ģart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde
sözleĢmeye konu mal veya hizmet karĢılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı
veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi taahhüt ederiz.‖ ibaresi.
g) Tüketicinin cayma hakkı konusunda hiç ya da gereği gibi bilgilendirilmemesi halinde
cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı olmadığına ve bu sürenin her
halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona ereceğine iliĢkin bilgi.
ğ) Hizmetin sözleĢmede belirtilenler dıĢında herhangi bir ek ödemeye ve yükümlülüğe
yol açmayacağına iliĢkin bilgi.
h) SözleĢmeden doğan hakların yeniden satıĢı için bir sisteme katılmanın mümkün olup
olmadığı hakkında bilgi ve varsa bu duruma iliĢkin masraflar hakkında bilgi.
ı) Varsa satıcı veya sağlayıcının Ģikayetlere iliĢkin çözüm yöntemleri hakkında bilgi.
i) Tüketicilerin uyuĢmazlık konusundaki baĢvurularını tüketici mahkemesine veya
tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

EK - 4
DEĞĠġĠM SÖZLEġMELERĠNE ĠLĠġKĠN ÖN BĠLGĠLENDĠRME FORMU
a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSĠS numarası
ile diğer iletiĢim bilgileri.
b) SözleĢme konusu hakkın niteliği, kapsamı ve kullanım koĢulları.
c) SözleĢmenin süresi, sözleĢme konusu hakkın kullanılabileceği dönem ve tarih aralığı.
ç) SözleĢme konusu hakkın kullanımı için ödenecek tüm vergiler dahil toplam fiyat.
d) Varsa tüketici tarafından ödenecek ek masrafların niteliği, kapsamı ve tutarı.
e) DeğiĢim sisteminin nasıl çalıĢtığına iliĢkin açıklama ile değiĢim için önerilen
seçenekler ve yöntemler hakkında bilgi.
f) DeğiĢim sistemine konu haklar arasında fark bulunması halinde buna iliĢkin bilgi.
g) Tüketiciye sunulan ana hizmetlerin niteliği ve kapsamına iliĢkin bilgiler.
ğ) Cayma hakkının ne Ģekilde kullanılacağı ve cayma bildiriminin yapılacağı açık adres,
faks numarası ve elektronik posta bilgileri.
h) ―Bu sözleĢmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai Ģart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde
sözleĢmeye konu mal veya hizmet karĢılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı
veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi taahhüt ederiz.‖ ibaresi.

ı) Tüketicinin cayma hakkı konusunda hiç ya da gereği gibi bilgilendirilmemesi halinde
cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı olmadığına ve bu sürenin her
halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona ereceğine iliĢkin bilgi.
i) DeğiĢim sözleĢmesinin devre tatil sözleĢmesiyle birlikte teklif edildiği durumlarda,
her iki sözleĢme için sadece bir cayma süresi olduğuna dair bilgi.
j) SözleĢmeden kaynaklanan hakların kullanılması sırasında tüketiciye sağlanan faydalar
ile ortaya çıkabilecek kısıtlamalar hakkında bilgi.
k) Konaklamanın taĢınmaz mal dıĢında konaklamayla ilgili olması durumunda buna
iliĢkin bilgi.
l) Varsa satıcı veya sağlayıcının Ģikayetlere iliĢkin çözüm yöntemleri hakkında bilgi.
m) Tüketicilerin uyuĢmazlık konusundaki baĢvurularını tüketici mahkemesine veya
tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
n) Tarafların sözleĢmeyi fesih Ģartları ile sözleĢmenin feshedilmesi halinde bunun
sonuçlarına iliĢkin bilgi.

EK - 5
ÖN ÖDEMELĠ DEVRE TATĠL SÖZLEġMELERĠNE ĠLĠġKĠN
ÖN BĠLGĠLENDĠRME FORMU
a) Satıcı, sağlayıcı ve malikin isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSĠS
numarası ile diğer iletiĢim bilgileri.
b) SözleĢme konusu hakkın tanımı, niteliği, kapsamı ve kullanım koĢulları.
c) SözleĢmenin süresi, sözleĢme konusu hakkın kullanılabileceği dönem ve tarih aralığı.
ç) SözleĢme konusu taĢınmazın fiili durumu ve yeri.
d) SözleĢme konusu hakkın kullanımı için ödenecek tüm vergiler dahil toplam fiyat.
e) Ortak tesislerin ve hizmetlerin kullanımı için ödenecek bedel, vergi, harç gibi zorunlu
yasal giderler ile genel idari masrafların ne Ģekilde hesaplanacağına, bu giderlerin nasıl ve ne
zaman arttırılabileceği ile tüketiciye nasıl yansıtılacağına iliĢkin açıklamalar.
f) Tüketicinin yararlanabileceği yüzme havuzu, sauna ve benzeri ortak tesisler,
ıĢıklandırma, su, bakım ve benzeri hizmetler ile bunlardan yararlanma Ģartları.
g) TaĢınmazın bakım ve onarımının, yönetim ve idaresinin ne Ģekilde olacağına iliĢkin
açıklamalar ve tüketicilerin bu konularla ilgili kararlara nasıl katılabileceği ve
etkileyebileceğini de içeren bilgi.
ğ) Ġktisabın sözleĢmede belirtilenler dıĢında herhangi bir ek ödemeye ve yükümlülüğe
yol açmayacağına iliĢkin bilgi.
h) SözleĢme konusu hakkın devir veya takas edilmesinin mümkün olup olmadığı ile
varsa değiĢim planına iliĢkin açıklamalar.
ı) Cayma hakkının ne Ģekilde kullanılacağı ve cayma bildiriminin yapılacağı açık adres,
faks numarası ve elektronik posta bilgileri.
i) SözleĢme konusu taĢınmaz üzerinde varsa idari veya hukuki kısıtlamalara iliĢkin bilgi.
j) Devre mülk hakkı veren sözleĢmelerde ―Bu sözleĢmenin kurulduğu tarihten itibaren
on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai Ģart ödemeksizin cayma
hakkınız bulunmaktadır.‖ ibaresi.
k) Konusunu diğer ayni haklar ile Ģahsi bir hakkın oluĢturduğu sözleĢmelerde ―Bu
sözleĢmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai Ģart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde
sözleĢmeye konu mal veya hizmet karĢılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı
veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi taahhüt ederiz.‖ ibaresi.
l) Ön ödeme tutarı.

m) Verilen teminata iliĢkin bilgiler.
n) Yapı ruhsatının alınıĢ tarihi.
o) SözleĢme konusu hakkın devir veya teslim tarihinin sözleĢme tarihinden itibaren otuz
altı ayı geçemeyeceğine dair bilgi.
ö) Tüketicinin sözleĢmeden dönme hakkı ve bu hakka iliĢkin bilgiler.
p) SözleĢmeden dönülmesi durumunda, sözleĢme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminat
ödenmesi haricinde tüketiciden herhangi bir isim altında bedel talep edilemeyeceğine iliĢkin
bilgi.
r) SözleĢme konusu hakkın devir veya tesliminden sonra geçerli olmak üzere tarafların
sözleĢmeyi fesih Ģartları ile sözleĢmenin feshedilmesi halinde bunun sonuçlarına iliĢkin bilgi.
s) Varsa satıcı veya sağlayıcının Ģikayetlere iliĢkin çözüm yöntemleri hakkında bilgi.
Ģ) Tüketicilerin uyuĢmazlık konusundaki baĢvurularını tüketici mahkemesine veya
tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
t) Ödeme planı ve ödemelerin yapılacağı banka ve hesap bilgileri.
u) SözleĢme konusu hakkın taksitle satılması halinde;
1) Tüm vergiler dahil Türk Lirası olarak toplam taksitli satıĢ fiyatı,
2) Faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleĢmede belirlenen faiz
oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faiz oranı,
3) Tüketicinin temerrüde düĢmesinin hukuki sonuçları,
4) Varsa peĢinat tutarı.

EK - 6
ÖRNEK CAYMA FORMU
(Bu form, sadece sözleĢmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde
doldurup gönderilecektir.)
-Kime: (Satıcı veya sağlayıcı tarafından doldurulacak olan bu kısımda satıcı veya
sağlayıcının ismi, unvanı, adresi, varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)

-Bu formla sözleĢmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

-SözleĢme tarihi:

-Cayma hakkına konu hak veya hizmet:

-Cayma hakkına konu hak veya hizmetin bedeli:

-Tüketicinin adı ve soyadı:

-Tüketicinin adresi:

-Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

-Tarih:
[R.G. 14 Ocak 2015 – 29236]
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Ġġ YERĠ DIġINDA KURULAN SÖZLEġMELER YÖNETMELĠĞĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iĢ yeri dıĢında kurulan sözleĢmeler ile
doğrudan satıĢlara iliĢkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, iĢ yeri dıĢında kurulan sözleĢmeler ile doğrudan
satıĢlara uygulanır.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri;
a) Finansal hizmetler,
b) TaĢınmaz malların veya bu mallara iliĢkin hakların oluĢumu, devri veya kazanımı,
c) Konut kiralama,
ç) Paket turlar,
d) Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti ve bunların yeniden satımı veya değiĢimi,
e) Fuar, panayır ve pazar yerlerinde yapılan satıĢlar,
f) Beslenme destek ürünleri hariç olmak üzere, yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim
maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya iĢ yerine
götürülmesi,
g) Mal veya hizmet bedeli otuz Türk Lirasını aĢmayan satıĢlar,
ğ) Malların montaj, bakım ve onarımı,
h) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik HaberleĢme Kanunu uyarınca
yetkilendirilmiĢ iĢletmecilerin, mal satıĢları ile mal ve hizmet satıĢını birlikte yaptıkları
durumlar hariç olmak üzere, sunduğu elektronik haberleĢme hizmetleri,
ı) Elektrik, su ve doğal gaz hizmetlerine iliĢkin abonelikler,
ile ilgili sözleĢmelere uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 47 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karĢılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen
mal sağlama dıĢındaki her türlü tüketici iĢleminin konusunu,
c) Ġl Müdürlüğü: Ticaret Ġl Müdürlüğünü,
ç) ĠĢ yeri: Satıcı veya sağlayıcının kalıcı olarak faaliyetini yürüttüğü herhangi bir satıĢ
yerini,
d) ĠĢ yeri dıĢında kurulan sözleĢmeler: Satıcı veya sağlayıcı ile tüketici arasında;
1) Teklifin tüketici ya da satıcı veya sağlayıcı tarafından yapılmasına bakılmaksızın iĢ
yeri dıĢında, tarafların eĢ zamanlı fiziksel varlığında kurulan,
2) Tarafların eĢ zamanlı fiziksel varlığında tüketiciyle iĢ yeri dıĢında görüĢülmesinin
hemen sonrasında, satıcı veya sağlayıcının iĢ yerinde ya da herhangi bir uzaktan iletiĢim
aracıyla kurulan,
3) Mal ve hizmetlerin tüketiciye tanıtımı ya da satıĢı amacıyla satıcı veya sağlayıcı
tarafından düzenlenen bir gezi esnasında kurulan,
sözleĢmeleri,
e) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu
bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek Ģekilde kaydedilmesini
ve değiĢtirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaĢılmasına imkan veren
kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç
veya ortamı,
f) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
g) Mal: AlıĢveriĢe konu olan; taĢınır eĢya, konut veya tatil amaçlı taĢınmaz mallar ile
elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü
gayri maddi malları,
ğ) Sağlayıcı: Kamu tüzel kiĢileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya
tüzel kiĢiyi,
h) Satıcı: Kamu tüzel kiĢileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel
kiĢiyi,
ı) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel
kiĢiyi,
i) Uzaktan iletiĢim aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik
posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi fiziksel olarak karĢı karĢıya gelinmeksizin sözleĢme
kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortamı,
j) Yan sözleĢme: ĠĢ yeri dıĢında kurulan sözleĢmelerle iliĢkili olarak satıcı, sağlayıcı ya
da üçüncü bir kiĢi tarafından sözleĢme konusu mal ya da hizmete ilave olarak tüketiciye
sağlanan mal veya hizmete iliĢkin sözleĢmeyi,
k) Yetki belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunan satıcı veya sağlayıcılara
merkezlerinin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından verilen belgeyi
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Ön Bilgilendirme ve SözleĢme Yükümlülüğü
Ön bilgilendirme
MADDE 5 – (1) Tüketici, iĢ yeri dıĢında kurulan sözleĢme ya da buna karĢılık gelen
herhangi bir teklif ile bağlanmadan önce;
a) SözleĢme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,
b) Satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı ile iletiĢim bilgileri,
c) Mal veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil toplam fiyatı,

ç) Cayma hakkının olduğu durumlarda, cayma hakkının kullanılma Ģartları,
hususlarında satıcı veya sağlayıcı tarafından en az on iki punto büyüklüğünde,
anlaĢılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir Ģekilde yazılı olarak veya kalıcı veri
saklayıcısı ile bilgilendirilmek zorundadır.
(2) Ön bilgilendirme yapıldığına iliĢkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.
SözleĢmenin Ģekli ve geçerliliği
MADDE 6 – (1) ĠĢ yeri dıĢında kurulan sözleĢmeler, Bakanlık tarafından
yetkilendirilmiĢ satıcı veya sağlayıcı tarafından kurulur.
(2) ĠĢ yeri dıĢında kurulan sözleĢmeler yazılı olarak yapılmadıkça geçerli olmaz.
Kurulan sözleĢmelerin en az on iki punto büyüklüğünde anlaĢılabilir bir dilde, açık, sade ve
okunabilir bir Ģekilde düzenlenmesi ve sözleĢmenin bir örneğinin tüketiciye verilmesi
zorunludur. Geçerli bir sözleĢme kurmamıĢ olan satıcı veya sağlayıcı, sonradan sözleĢmenin
geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak Ģekilde ileri süremez.
SözleĢmenin zorunlu içeriği
MADDE 7 – (1) ĠĢ yeri dıĢında kurulan sözleĢmelerde aĢağıdaki bilgilerin yer alması
zorunludur:
a) SözleĢme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,
b) Tüketicinin adı soyadı ile satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSĠS
numarası,
c) Tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ile hızlı bir Ģekilde irtibat kurmasına imkan veren,
satıcı veya sağlayıcının açık adresi, telefon, faks numarası ve benzeri iletiĢim bilgileri ile
varsa satıcı veya sağlayıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi,
ç) Satıcı veya sağlayıcının tüketicinin Ģikayetlerini iletmesi için (c) bendinde yer
alandan farklı bir iletiĢim bilgisi var ise buna iliĢkin bilgi,
d) Mal veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil toplam fiyatı,
e) SözleĢmenin kurulduğu tarih,
f) Malın veya hizmetin teslim veya ifa tarihi,
g) Ödemeye iliĢkin bilgiler,
ğ) Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma Ģartları, süresi ve usulüne
iliĢkin bilgiler,
h) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta
bilgileri,
ı) 14 üncü madde uyarınca cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin
cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koĢullarda cayma hakkını kaybedeceğine
iliĢkin bilgi,
i) ―Bu sözleĢmenin kurulduğu veya malın teslim alındığı tarihten itibaren on dört gün
içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai Ģart ödemeksizin cayma hakkınız
bulunmaktadır. Cayma süresi içinde sözleĢmeye konu mal veya hizmet karĢılığında herhangi
bir isim altında ödeme yapmanızı veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi
istemeyeceğimizi ve cayma bildiriminin tarafımıza ulaĢtığı tarihten itibaren en geç on dört
gün içerisinde malı geri almayı taahhüt ederiz.‖ ifadesi,
j) Varsa tüketicilerin ödemelerini yapabilecekleri banka, posta ve benzeri hesap
bilgileri,
k) Tüketicilerin uyuĢmazlık konusundaki baĢvurularını Tüketici Mahkemesine veya
Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
(2) Satıcı veya sağlayıcı, sözleĢmeyi tüketicinin imzalamasını ve sözleĢme tarihi ile
―SözleĢmenin bir örneğini elden teslim aldım.‖ ifadesini ve cayma hakkının kullanılabildiği
sözleĢmeler için ―On dört gün içinde cayma hakkımın olduğu konusunda bilgilendirildim.‖
ifadesini tüketicinin kendi el yazısı ile yazmasını sağlamak zorundadır.

(3) Birinci fıkranın (i) bendinde yer alan ifadenin sözleĢmenin birinci sayfasında ve on
altı punto büyüklüğünde koyu harflerle yazılması zorunludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri
Cayma hakkı
MADDE 8 – (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve
cezai Ģart ödemeksizin sözleĢmeden cayma hakkına sahiptir.
(2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına iliĢkin sözleĢmelerde sözleĢmenin kurulduğu
gün; mal teslimine iliĢkin sözleĢmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen
üçüncü kiĢinin malı teslim aldığı gün baĢlar. Ancak tüketici sözleĢmenin kurulmasından malın
teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.
(3) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariĢ konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici
tarafından belirlenen üçüncü kiĢinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluĢan mallarda tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen
üçüncü kiĢinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleĢmelerde, tüketicinin
veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kiĢinin ilk malı teslim aldığı gün,
esas alınır.
(4) Malın satıcı tarafından taĢıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul
edilmez.
(5) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleĢmelerde mal teslimine iliĢkin
cayma hakkı hükümleri uygulanır.
Eksik bilgilendirme
MADDE 9 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin
bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.
(2) Satıcı veya sağlayıcının bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket
etmesi veya tüketiciyi cayma hakkı konusunda gerektiği Ģekilde bilgilendirmemesi
durumunda tüketici cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Bu
süre her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Bu
Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin bir yıllık süre içinde yerine getirilmesi veya cayma
hakkı konusunda gerektiği Ģekilde bilgilendirmenin bu süre içinde yapılması halinde, on dört
günlük cayma hakkı süresi, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirildiği veya cayma
hakkına iliĢkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığı günden itibaren iĢlemeye baĢlar.
Cayma hakkının kullanımı
MADDE 10 – (1) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi
dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi
yeterlidir.
(2) Cayma hakkının kullanılmasında tüketici bu Yönetmeliğin ekinde yer alan formu
kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.
(3) Satıcı veya sağlayıcı bu Yönetmeliğin ekinde yer alan formu sözleĢmenin kurulduğu
anda tüketiciye vermek zorundadır.
(4) Bu maddede geçen cayma hakkının kullanımına iliĢkin ispat yükümlülüğü tüketiciye
aittir.
Satıcı veya sağlayıcının yükümlülükleri
MADDE 11 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, 14 üncü maddede yer alan sözleĢmeler hariç
olmak üzere, cayma süresi içerisinde sözleĢmeye konu mal veya hizmet karĢılığında
tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan
herhangi bir belge vermesini isteyemez. Bu yasağa rağmen tüketiciden herhangi bir bedel

alınması durumunda, alınan bedel tüketiciye derhal iade edilir. Ayrıca tüketiciyi borç altına
sokan her türlü belge tüketici yönünden geçersizdir.
(2) Satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaĢtığı tarihten itibaren on dört
gün içinde malı geri almakla yükümlüdür. Bu süre içerisinde malın geri alınmaması
durumunda, tüketici malı muhafaza etmekle yükümlü değildir.
Sorumsuzluk hali
MADDE 12 – (1) Tüketici cayma süresi içerisinde malı; iĢleyiĢine, teknik özelliklerine
ve kullanım talimatlarına uygun bir Ģekilde kullandığı takdirde meydana gelen değiĢiklik ve
bozulmalardan sorumlu değildir.
Cayma hakkının kullanımının yan sözleĢmelere etkisi
MADDE 13 – (1) Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak koĢuluyla,
tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda yan sözleĢmeler de kendiliğinden sona erer.
Bu durumda tüketici herhangi bir masraf, tazminat veya cezai Ģart ödemekle yükümlü
değildir.
(2) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığını yan sözleĢmenin tarafı
olan üçüncü kiĢiye derhal bildirir.
Cayma hakkının istisnaları
MADDE 14 – (1) Taraflarca aksi kararlaĢtırılmadıkça, tüketici aĢağıdaki sözleĢmelerde
cayma hakkını kullanamaz:
a) Tüketicinin istekleri veya kiĢisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara iliĢkin
sözleĢmeler.
b) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine iliĢkin
sözleĢmeler.
c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmıĢ olan
mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine iliĢkin sözleĢmeler.
ç) Malın tesliminden sonra ambalajın açılmıĢ olması halinde maddi ortamda sunulan
dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine iliĢkin sözleĢmeler.
d) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına baĢlanan
hizmetlere iliĢkin sözleĢmeler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Satıcı veya Sağlayıcının Diğer Yükümlülükleri
SözleĢmenin ifası
MADDE 15 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, taahhüt ettiği süre içinde mal veya hizmeti
tüketiciye sunmakla yükümlüdür.
(2) SözleĢme konusu mal veya hizmetin sözleĢmenin kurulduğu tarihten sonra teslim
veya ifasının kararlaĢtırılması halinde tüketiciden ek nakliye, teslim ve benzeri masraflar talep
edilemez.
(3) Satıcı, malın tüketici ya da tüketicinin taĢıyıcı dıĢında belirleyeceği üçüncü bir
kiĢiye teslimine kadar oluĢan kayıp ve hasarlardan sorumludur.
Ġspat yükümlülüğü
MADDE 16 – (1) SözleĢmenin tüketiciye teslim edildiğinin ve sözleĢme konusu mal
veya hizmetin sunulduğunun ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir.
Telefon kullanım ücreti
MADDE 17 – (1) KurulmuĢ olan sözleĢmeye iliĢkin olarak tüketicilerin iletiĢime
geçebilmesi için satıcı veya sağlayıcı tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda,
bu hat ile ilgili olarak satıcı veya sağlayıcı olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife
seçemez.
Bilgilerin saklanması

MADDE 18 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen
sözleĢme ile cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair
her bir iĢleme iliĢkin bilgi ve belgeleri üç yıl boyunca saklamak zorundadır.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
Yetki Belgesi
Yetki belgesi baĢvurusu
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunan satıcı veya
sağlayıcılar, merkezlerinin bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne baĢvurarak yetki belgesi almak
zorundadır.
BaĢvuru koĢulları
MADDE 20 – (1) Yetki belgesi baĢvurusu sırasında aĢağıdaki bilgi ve belgeler istenir:
a) Bakanlığın internet sayfasında ilan edilen örneğe uygun iki adet yetki belgesi.
b) Satıcı veya sağlayıcının faaliyet konusunu ve kuruluĢunu gösteren ticaret sicil
gazetesi veya esnaf ve sanatkârlar sicil gazetesi.
c) Satıcı veya sağlayıcıyı temsil etmeye yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri.
ç) Satıcı veya sağlayıcının kayıtlı olduğu odadan alacağı faaliyet belgesi.
d) Satıcı veya sağlayıcıya ait vergi levhası.
e) Serbest muhasebeci mali müĢavir veya yeminli mali müĢavir tarafından onaylı en son
tarihli bilanço ve gelir tablosu.
f) SatıĢa konu edilen mal veya hizmetlerin listesi.
g) Tüketicilerin cayma bildirimini yapabileceği açık adres ve diğer iletiĢim bilgileri.
ğ) Tüketicilerin ödemelerini yapabilecekleri banka, posta ve benzeri hesap bilgileri.
(2) Birinci fıkradaki bilgi ve belgelerde bir değiĢiklik olması durumunda, satıcı veya
sağlayıcı tarafından bu değiĢiklikler on beĢ gün içerisinde yetki belgesinin alındığı il
müdürlüğüne bildirilir.
BaĢvurunun değerlendirilmesi
MADDE 21 – (1) Ġl müdürlüğü tarafından 20 nci maddede yer alan bilgi ve belgeleri
ibraz eden satıcı veya sağlayıcılara yetki belgesi verilirken, satıcı veya sağlayıcı nezdinde
Bakanlıkça yapılan denetimler ile tüketici Ģikayetleri de dikkate alınır.
Geçerlilik süresi
MADDE 22 – (1) Ġl müdürlüğünce verilen yetki belgesinin geçerlilik süresi iki yıldır.
(2) Geçerlilik süresi dolan belge için 20 nci maddede yer alan esaslar çerçevesinde
yeniden baĢvuru yapılır.
Belge iptali
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi sonucunda
yapılacak uyarıya rağmen, söz konusu aykırılıkların en geç otuz gün içerisinde
düzeltilmemesi halinde, ilgili satıcı veya sağlayıcının yetki belgesi il müdürlüğü tarafından
iptal edilir. Belgesi iptal edilen satıcı veya sağlayıcılara bir yıl süreyle yetki belgesi verilmez.
(2) Belgesi iptal edilen satıcı veya sağlayıcılar, Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.
ALTINCI BÖLÜM
Doğrudan SatıĢ Sistemi
Doğrudan satıĢ
MADDE 24 – (1) Doğrudan satıĢ; herhangi bir doğrudan satıĢ Ģirketi tarafından
istihdam edilsin ya da edilmesin satıĢ temsilcisi, dağıtıcı, distribütör ve benzeri adlarla hareket
edenlerin bir mal veya hizmeti kendi evlerinde ya da perakende satıĢ yerleri kullanılmaksızın
tüketicinin ev veya iĢ yaĢantısını sürdürdüğü mekânlar gibi iĢ yeri dıĢında, tek veya çok
katmanlı satıĢ yöntemleriyle tüketicilere sunulmasını öngören pazarlama sistemidir.
(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında doğrudan satıĢ Ģirketi, mal veya hizmetlerin
pazarlanması için doğrudan satıĢ sistemini kullanan satıcı veya sağlayıcıyı; doğrudan satıcı ise

bu sistem içerisinde satıĢ temsilcisi, dağıtıcı, distribütör ve benzeri adlarla hareket edenleri
ifade eder.
Doğrudan satıĢlara iliĢkin temel esaslar
MADDE 25 – (1) Doğrudan satıĢ Ģirketlerinin kullandığı sistemin, sisteme yeni kiĢiler
kazandırmaktan ziyade mal veya hizmetlerin tüketicilere satıĢını esas alması gerekir.
(2) Sistemde yer alanların elde ettiği kazanç, ağırlıklı olarak sisteme yeni kiĢiler
kazandırılması ve bu sayede oluĢan komisyon, prim, teĢvik, ödül ve benzeri isimler altında
nitelendirilen menfaatlerin dağıtılması üzerine kurulamaz.
(3) Doğrudan satıĢ Ģirketleri hızlı zengin olma fırsatları, gerçekleĢmesi mümkün
olmayan vaatler gibi sistemle ilgili yanıltıcı bilgiler veremez. Baskı kurma, aldatma,
rahatsızlık verme ve bunlara benzer yollarla kiĢileri sisteme dahil olmaya zorlayamaz.
(4) Doğrudan satıcı olarak sisteme dahil olmak isteyenlerden iĢe baĢlamaları ya da iĢe
baĢladıktan sonra sistemde kalabilmeleri için giriĢ aidatı, baĢlangıç paketi, yenileme ücreti,
aidat ve paket ücreti gibi herhangi bir isim altında bedel alınamaz.
(5) Doğrudan satıcılar, hiçbir masraf ve cezai Ģart ödemeksizin sistemden ayrılma
hakkına sahiptir. Doğrudan satıcıların sisteme dahil oldukları tarihten itibaren altmıĢ gün
içerisinde sistemden ayrılması halinde, doğrudan satıĢ Ģirketleri, doğrudan satıcıların elinde
bulunan ve kullanılmamıĢ tüm malları geri almak; söz konusu malların bedelini ise on dört
gün içerisinde iade etmek zorundadır.
(6) Doğrudan satıĢ Ģirketleri, gerek kendileri gerekse doğrudan satıcılar tarafından
yapılan satıĢlarla ilgili olarak bu Yönetmelikte yer alan hükümlere uymak zorundadır.
(7) Yetki belgesinin doğrudan satıĢ Ģirketi tarafından alınması yeterlidir. Doğrudan
satıcıların ayrıca yetki belgesi alması gerekmez.
(8) Doğrudan satıĢ Ģirketleri, 5 inci maddenin birinci fıkrası ile 7 nci maddenin birinci
fıkrasında yer alan bilgilere ilaveten, doğrudan satıcının adı veya unvanı ile iletiĢim bilgilerine
de yer vermek; doğrudan satıcılar ise 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen
yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
(9) Doğrudan satıcılar tarafından yapılan satıĢlarda, 18 inci maddede belirtilen
yükümlülüğün yerine getirilmesinden doğrudan satıĢ Ģirketleri sorumludur.
(10) Doğrudan satıĢ Ģirketleri on sekiz yaĢından küçükleri, fiil ehliyetine sahip
olmayanları, Ģirketin ortağı ve yöneticileri ile çalıĢanlarını doğrudan satıcı olarak sisteme
dahil edemez.
(11) Doğrudan satıĢ Ģirketleri, doğrudan satıcıların yapmıĢ olduğu her türlü doğrudan
satıĢ faaliyetinden müteselsilen sorumludur.
YEDĠNCĠ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 26 – (1) 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Kapıdan SatıĢlara ĠliĢkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıĢtır.
GeçiĢ hükmü
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce onaylanan, ancak
geçerlilik süresi devam eden kapıdan satıĢ yetki belgelerinin 1/6/2015 tarihine kadar
yenilenmesi zorunludur.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

EK
ÖRNEK CAYMA FORMU
(Bu form, sadece sözleĢmeden cayma hakkı kullanılmak istendiğinde doldurup
gönderilecektir.)

-Kime: (Satıcı veya sağlayıcı tarafından doldurulacak olan bu kısımda satıcı veya
sağlayıcının adı veya unvanı, adresi, varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)
-Bu formla aĢağıdaki malların satıĢına veya hizmetlerin sunulmasına iliĢkin
sözleĢmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

-SözleĢme tarihi:

-Mal veya hizmetin teslim veya ifa tarihi:

-Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

-Tüketicinin adı soyadı:

-Tüketicinin adresi:

-Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

-Tarih:
[R.G. 14 Ocak 2015 – 29236]
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
PAKET TUR SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, paket tur sözleĢmelerine iliĢkin uygulama
usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; paket tur, paket tatil, paket seyahat veya benzeri
isimler altında düzenlenen sözleĢmeleri kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri;
a) Paket turun ayrıntılarının, paket tur düzenleyicisi, aracısı veya katılımcısı tarafından
belirlendiği veya aynı paket tur içindeki hizmetlerin ayrı ayrı faturalandırıldığı,
b) BaĢka ülkelerdeki paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından düzenlenmekle
birlikte Türkiye’deki bir aracı veya temsilci vasıtasıyla satıĢa sunulan,
c) Ticari veya mesleki faaliyetleri çerçevesinde paket tur hizmetinden faydalanan
kiĢilerle kurulan,
sözleĢmelere de uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 51 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;
a) Bağımsız hizmet sağlayıcısı: Bir paket tur içinde yer alan hizmetlerden bir veya bir
kaçını paket tur düzenleyicisi veya aracısı ile yaptığı sözleĢme gereği katılımcıya sunan
gerçek veya tüzel kiĢiyi,
b) BaĢka turizm hizmetleri: UlaĢtırma ve konaklama hizmetlerine bağlı olmayan araç
kiralanması, kültürel, tarihi veya turistik yerlerin gezdirilmesi, gösteri, konser veya spor
faaliyetlerinin düzenlenmesi veya izlettirilmesi ya da rehberlik hizmetlerini,
c) Kalıcı veri saklayıcısı: Katılımcının gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu
bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek Ģekilde kaydedilmesini
ve değiĢtirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaĢılmasına imkân veren
kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç
veya ortamı,
ç) Katılımcı: Herhangi bir paket turu satın alan veya almayı taahhüt eden, adına ya da
lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur
sözleĢmesi devredilen tüketiciyi,
d) Paket tur aracısı: Paket tur düzenleyicileri tarafından hazırlanmıĢ olan paket turları
satıĢa sunan gerçek veya tüzel kiĢiyi,
e) Paket tur düzenleyicisi: Paket turları düzenleyen ve bu turları kendisi veya aracısı
vasıtasıyla satıĢa sunan gerçek veya tüzel kiĢiyi,
f) Paket tur sözleĢmesi: Paket tur düzenleyicileri veya aracıları tarafından ulaĢtırma,
konaklama ve baĢka turizm hizmetlerinden en az ikisinin birlikte, her Ģeyin dâhil olduğu
fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi
kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleĢmeleri,
g) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel
kiĢiyi,
ifade eder.

ĠKĠNCĠ BÖLÜM
SözleĢme ve Bilgilendirme Yükümlülüğü
BroĢür verme yükümlülüğü
MADDE 5 – (1) Paket tur sözleĢmesinin kurulmasından önce katılımcıya ön
bilgilendirme amaçlı broĢür verilmesi zorunludur.
(2) Katılımcıya sunulan broĢür veya ekinde; paket turun vergiler dahil toplam fiyatı, ön
ödeme tutarı ve kalan bedelin ödeneceği tarih bilgilerinin yanı sıra, paket turu oluĢturan
hizmetler kapsamında bulunması halinde, aĢağıdaki bilgilerin de yer alması zorunludur:
a) Yolculuğun baĢlangıç ve bitiĢ tarihi ile yeri.
b) Kullanılan ulaĢım araçlarının türü ile yolculuğun sınıfı, hareket ve dönüĢ tarihleri,
saatleri ve yerleri.
c) Konaklama tarihleri de belirtilerek konaklamanın türü, yeri, nitelikleri, sınıfı ve bu
sınıflandırma Türkiye’de uygulanandan farklı ise bu farklılığa iliĢkin uyarı.
ç) Yemek planı.
d) Yolculukta izlenecek güzergâh.
e) Paket turun özelliklerine uygun olarak pasaport, vize, yaĢ ve sağlık Ģartlarına iliĢkin
bilgi.
f) Paket turun düzenlenmesi için asgari bir katılımcı sayısı öngörülmüĢse bu sayı ve bu
sayıya ulaĢılamadığı takdirde katılımcıya paket turun iptalinin bildirileceği son tarih.
g) 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği
Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu sigorta ile varsa diğer sigortalara iliĢkin bilgi.
ğ) Turist rehberliği hizmetlerine iliĢkin bilgi.
(3) Katılımcıya verilen broĢürde yer alan bilgiler paket tur düzenleyicisi ve aracısı için
bağlayıcıdır.
(4) BroĢürde yer alan bilgiler, sözleĢme kurulmadan önce broĢürde açıkça belirtilmek ve
katılımcıya bildirilmek Ģartıyla sözleĢme kurulduktan sonra ise tarafların açık mutabakatı ile
değiĢtirilebilir.
SözleĢme düzenleme yükümlülüğü
MADDE 6 – (1) Paket tur düzenleyicisi veya aracısı katılımcılarla paket tur sözleĢmesi
düzenlemek zorundadır. Paket tur sözleĢmelerinde, paket turu oluĢturan hizmetler kapsamında
bulunması halinde 5 inci maddede yer alan bilgilere ilave olarak aĢağıdaki hususlara yer
verilmesi zorunludur:
a) Paket tur düzenleyicisi veya aracısı ve varsa temsilcisi ile katılımcının adı veya
unvanı, açık adresi, telefonu ve diğer iletiĢim bilgileri.
b) Paket turun varıĢ yerleri ile belirli bir süre kalınacak olması durumunda tarihleriyle
birlikte kalıĢ süreleri.
c) Paket turun Türk Lirası olarak vergiler dahil toplam fiyatı.
ç) 9 uncu maddeye göre fiyat değiĢikliğinin Ģartları ve paket tur fiyatına dahil olmayan
vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülükler.
d) Ödeme planı ve Ģekli.
e) Katılımcı tarafından sözleĢme kurulmadan önce paket tur düzenleyicisi veya aracısına
bildirilen ve taraflarca kabul edilen özel talepler.
f) Mücbir sebep halleri ve bu hallerde tarafların hak ve yükümlülükleri.
g) SözleĢmeden dönme ve fesih Ģartları.
(2) Yurt dıĢı turlarda sözleĢme bedeli döviz cinsinden belirlenebilir. Ödemede hangi
kurun esas alınacağı sözleĢmenin kurulması esnasında taraflarca belirlenir.
Yolculuk öncesi bilgilendirme
MADDE 7 – (1) Paket tur düzenleyicisi veya aracısı, paket turu oluĢturan hizmetler
kapsamında bulunması halinde, turun baĢlamasından yurt içi turlar için en az yirmi dört saat,

yurt dıĢı turlar için ise kırk sekiz saat önce aĢağıdaki konularda katılımcıyı bilgilendirmek
zorundadır:
a) Yolculuğun baĢlangıç ve bitiĢ tarihi ile yeri.
b) Ara konaklamaların yapılacağı tarih ve yer ile aktarma bilgileri.
c) Katılımcıya yolculukta belirli bir yer tahsis edildiği hallerde bu yer hakkında ayrıntılı
bilgi.
ç) Paket tur düzenleyicisi veya aracısının tur yerindeki temsilcisinin veya bir temsilcisi
yoksa iletiĢime geçilebilecek yerel irtibat noktalarının adı, adresi ve iletiĢim bilgileri, yerel
temsilcinin ve irtibat noktasının bulunmaması durumunda katılımcının paket tur düzenleyicisi
veya aracısı ile en kısa sürede iletiĢim kurmasını sağlayacak bilgiler.
d) ReĢit olmayan kiĢilerin yabancı bir ülkeye seyahat etmesini veya orada kalmasını
öngören bir sözleĢme yapılmıĢsa, küçükle veya küçüğün kaldığı yerdeki sorumlu kiĢi ile
doğrudan iletiĢim kurmayı sağlayacak bilgiler.
e) Ġptal masraflarını ya da kaza veya hastalık halinde ülkesine geri gönderilme de dahil
olmak üzere yardım masraflarını teminat altına alacak isteğe bağlı bir sigorta sözleĢmesi
yapılmıĢsa buna iliĢkin bilgiler.
(2) Katılımcıya verilen broĢürün veya kurulan sözleĢmenin, birinci fıkrada belirtilen
bilgileri içermesi ve bu bilgilerin değiĢmemiĢ olması halinde, katılımcının yolculuk öncesinde
tekrar bilgilendirilmesi zorunlu değildir.
SözleĢme ve bilgilendirmenin Ģekli
MADDE 8 – (1) Yazılı veya mesafeli olarak kurulan paket tur sözleĢmeleri ile bu
Yönetmelik kapsamında yapılan bilgilendirmelerin, en az on iki punto büyüklüğünde,
anlaĢılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir Ģekilde düzenlenmesi ve bunların bir
örneğinin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile katılımcıya verilmesi zorunludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SözleĢme Ġçeriğinin DeğiĢtirilmesi ve Paket Turun Ġptali
Fiyat değiĢikliği
MADDE 9 – (1) SözleĢmede yer alan fiyat; fiyatın değiĢtirilebileceğinin açıkça
sözleĢmede belirtilmesi, fiyat değiĢikliğinin gerekçesinin ve nasıl hesaplanacağının
sözleĢmede öngörülen hareket tarihinden en az yirmi gün öncesinde katılımcıya yazılı olarak
veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koĢuluyla sözleĢme bedelinin yüzde beĢini
geçmeyecek Ģekilde aĢağıdaki hallerde değiĢtirilebilir:
a) SözleĢme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dıĢına yönelik paket turlarda
fiyat değiĢikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağandıĢı değiĢikliklerden kaynaklanması.
b) Fiyat değiĢikliğinin yakıt giderlerindeki olağandıĢı değiĢikliklerden kaynaklanması.
c) Fiyat değiĢikliğinin liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve
benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değiĢikliklerden kaynaklanması.
SözleĢmenin esaslı unsurlarında değiĢiklik
MADDE 10 – (1) Paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından paket turun
baĢlamasından önce, katılımcıdan kaynaklanmayan nedenlerle sözleĢme içeriğinde yapılan
önemli değiĢiklikler ile 9 uncu maddede belirtilen sebeplerle yapılan fiyat değiĢikliği hariç
diğer fiyat değiĢiklikleri esaslı sözleĢme değiĢikliği olarak nitelendirilir.
(2) Paket tur düzenleyicisi veya aracısının, esaslı sözleĢme değiĢikliklerini ve bunun
fiyat üzerindeki etkilerini katılımcıya derhal bildirmesi zorunludur.
(3) SözleĢmenin esaslı unsurlarından birisinin değiĢmesi halinde katılımcı, bu
değiĢikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değiĢikliği kabul etmediğini paket tur düzenleyicisi
veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek koĢuluyla aĢağıdaki
seçimlik haklardan birisini kullanabilir:
a) Paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından sunulan, eĢit veya daha yüksek
değerde baĢka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma.

b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi Ģartıyla daha düĢük değerde bir paket tura
katılma.
c) Herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleĢmeden dönme.
(4) SözleĢmeden dönülmesi halinde paket tur düzenleyicisi veya aracısının,
sözleĢmeden dönme bildiriminin kendisine ulaĢtığı tarihten itibaren katılımcının ödemiĢ
olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç on dört gün içerisinde iade etmesi
zorunludur.
Paket turun iptali
MADDE 11 – (1) Paket tur düzenleyicisi veya aracısının, katılımcıdan kaynaklanmayan
bir sebepten dolayı paket turun baĢlamasından önce turu iptal etmesi halinde katılımcı, 10
uncu maddenin üçüncü fıkrasında kendisine tanınmıĢ olan hakları kullanabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SözleĢmenin Gereği Gibi Ġfa Edilmemesi
SözleĢmenin eksik ifası
MADDE 12 – (1) Katılımcı, sözleĢmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksikliği
bağımsız hizmet sağlayıcısına ya da paket tur düzenleyicisi veya aracısına derhal bildirmek
zorundadır. Bu eksiklik giderilmediği takdirde katılımcının sözleĢme bedelinden indirim talep
etme hakkı vardır.
(2) Paket tur düzenleyicisi veya aracısının, paket tur baĢladıktan sonra önemli bir
yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde, paket tur
düzenleyicisi veya aracısı paket turun devam etmesi için katılımcıya ilave maliyet getirmeyen
eĢdeğerde alternatif düzenlemeler sunar ve katılımcıya teklif edilen hizmetlerle sunulan
hizmetler arasındaki farkı tazmin eder.
(3) Katılımcı alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleĢmeden dönebilir.
SözleĢmeden dönülmesi durumunda paket tur düzenleyicisi veya aracısının ücret talep etme
hakkı sona erer ve yapılmıĢ olan ödemeler sözleĢmeden dönüldüğü tarihten itibaren
katılımcıya en geç on dört gün içinde iade edilir. Ancak paket tur düzenleyicisi veya aracısı o
ana kadar ifa etmiĢ olduğu edimler için katılımcıdan hizmetten faydalandığı oranda uygun bir
karĢılık talep edebilir.
(4) SözleĢmeden dönülmesi durumunda, paket tur düzenleyicisi veya aracısı
katılımcının paket tura baĢladığı yere veya üzerinde anlaĢılan baĢka bir yere ücretsiz naklini
sağlamak ve zorunlu konaklama olması halinde yapılan giderleri karĢılamakla yükümlüdür.
Sorumluluk
MADDE 13 – (1) Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun zorunlu
sigorta ile ilgili hükümleri saklı olmak üzere, paket tur düzenleyicisi veya aracısı sözleĢmenin
hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle katılımcının uğradığı her türlü zarardan
sorumludur. Katılımcı, boĢa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebilir.
(2) SözleĢmeye aykırılığın bağımsız hizmet sağlayıcılarının davranıĢlarından
kaynaklanması halinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.
Sorumluluktan kurtulma
MADDE 14 – (1) Paket tur düzenleyicisi veya aracısı, sözleĢmeye aykırılığın aĢağıdaki
hallerden kaynaklanması durumunda sözleĢmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden
doğan zararlardan sorumlu tutulamaz:
a) Katılımcının kusurunun bulunması.
b) SözleĢmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kiĢinin beklenmeyen ve
önlenemez bir davranıĢının bulunması.
c) Mücbir sebebin bulunması.
ç) Paket tur düzenleyicisinin, aracısının veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm
özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana
gelmesi.

d) Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle
iptal edilmesi ve iptalin sözleĢmede öngörülen sürede paket turun baĢlamasından en az yirmi
gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile katılımcıya bildirilmiĢ olması.
(2) Birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hallerde, paket tur düzenleyicisi
veya aracısı ile o yerdeki temsilcileri, katılımcının zor durumda kalması halinde hızlı bir
Ģekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
Katılımcının Diğer Hakları
SözleĢmenin devri
MADDE 15 – (1) Katılımcı, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması
durumunda, turun baĢlamasından en az yedi gün önce paket tur düzenleyicisi veya aracısına
yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleĢmeyi, paket tur
açısından geçerli tüm koĢulları yerine getiren üçüncü bir kiĢiye devredebilir.
(2) Paket tur sözleĢmesini devreden ve devralan, paket tur düzenleyicisi veya aracısına
karĢı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden
müteselsilen sorumludur. Ancak bu masrafların makul olması ve her halükarda paket tur
düzenleyicisi veya aracısı tarafından katlanılan gerçek maliyeti aĢmaması gerekir.
SözleĢmenin feshi
MADDE 16 – (1) Katılımcı, fesih talebini paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı
olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleĢmeyi tek taraflı olarak
feshedebilir.
(2) Paket turun baĢlamasından en az otuz gün önce yapılan fesih bildirimlerinde,
ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak
üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiĢ olduğu bedel kendisine iade
edilir.
(3) Paket turun baĢlamasına otuz günden daha az bir süre kala yapılan fesih
bildirimlerinde, paket tur sözleĢmesinde belirtilmek Ģartıyla belirli bir tutar veya oranda
kesinti yapılabilir.
(4) Katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve
engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun baĢlamasına otuz günden
daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve
benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kiĢilere ödenip
belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir
kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiĢ olduğu bedel kendisine iade edilir.
(5) Bu madde kapsamında yapılacak bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur
düzenleyicisi veya aracısına ulaĢmasından itibaren on dört gün içerisinde katılımcıya
yapılması zorunludur.
ALTINCI BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Temsilcinin bulunmaması
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, paket tur düzenleyicisinin
Türkiye’de temsilcisinin bulunmadığı hâllerde paket tur aracısı paket tur düzenleyicisi gibi
sorumlu olur.
Sorumsuzluk kaydı
MADDE 18 – (1) SözleĢme metninde veya müstakil herhangi bir belgede katılımcının
bu Yönetmelikte yer alan haklarını kullanmaktan feragat ettiğine dair veya paket tur
düzenleyicisi ya da aracısının bu Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerini sınırlayan
veya ortadan kaldıran kayıtlar geçersizdir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19 – (1) 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Paket
Tur SözleĢmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıĢtır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

[R.G. 14 Ocak 2015 – 29236]
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
TAKSĠTLE SATIġ SÖZLEġMELERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satıĢ sözleĢmelerine iliĢkin uygulama
usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüketici ile kurulan taksitle satıĢ sözleĢmeleri ile
tüketicinin kira süresi sonunda bir malın mülkiyetini edinme zorunluluğunun bulunduğu
finansal kiralama sözleĢmelerini kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak
uygulanır.
(3) Tüketicinin taĢınır bir malın satıĢ bedelini önceden kısım kısım ödemeyi, satıcının
da bedelin tamamen ödenmesinden sonra satılanı tüketiciye teslim etmeyi üstlendikleri ve
ödeme süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan sözleĢmeler hakkında 11/1/2011 tarihli
ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun ön ödemeli taksitle satıĢ hükümleri uygulanır.
(4) Kredi kartı ile yapılan alıĢveriĢlere bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 21 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Erken ödeme: Tüketicinin, satın aldığı mal veya hizmet nedeniyle borçlandığı toplam
miktarı veya bir ya da birden çok taksidi vadesinden önce ödemesini,
b) Finansal kiralama sözleĢmesi: Tüketiciyle kurulan ve kira süresi sonunda bir malın
mülkiyetini edinme zorunluluğunun bulunduğu sözleĢmeyi,
c) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karĢılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen
mal sağlama dıĢındaki her türlü tüketici iĢleminin konusunu,
ç) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu
bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek Ģekilde kaydedilmesini
ve değiĢtirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaĢılmasına imkan veren
kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç
veya ortamı,
d) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

e) Komisyon: Ödeme planında, her bir taksit miktarında anapara, faiz ve her türlü
kamusal yükümlülükler haricinde ayrı bir kalem olarak bulunan ve satıcı veya sağlayıcının
gelir olarak tahsil edeceği miktarı,
f) Mal: AlıĢveriĢe konu olan; taĢınır eĢya, konut veya tatil amaçlı taĢınmaz mallar ile
elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü
gayri maddi malları,
g) Ödeme planı: Taksitle satıĢ sözleĢmesinde tüketicinin yapacak olduğu ödemede esas
alınacak taksit, tutar ve vadeleriyle birlikte anapara, faiz, komisyon, vergi, harç ve benzeri
yasal yükümlülükler ile diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği tabloyu,
ğ) Sağlayıcı: Kamu tüzel kiĢileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya
tüzel kiĢiyi,
h) Satıcı: Kamu tüzel kiĢileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel
kiĢiyi,
ı) Taksit: Ödeme planında her bir vade için hesaplanan anapara, faiz, komisyon, vergi,
harç ve benzeri yasal yükümlülükler ile diğer masrafların toplamından oluĢan her bir ödeme
miktarını,
i) Taksitle satıĢ sözleĢmesi: Satıcı veya sağlayıcının malın teslimi veya hizmetin ifasını
üstlendiği, tüketicinin de bedeli kısım kısım ödediği sözleĢmeyi,
j) Taksit vadesi: Ödeme planında belirtilmiĢ olan taksitlerin ödeneceği tarihi,
k) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel
kiĢiyi,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
SözleĢmenin ġekli ve Zorunlu Ġçeriği
SözleĢmenin Ģekli
MADDE 5 – (1) Taksitle satıĢ sözleĢmesinin yazılı Ģekilde kurulması ve sözleĢmenin
bir örneğinin kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.
Tüketicinin daha sonraki tarihlerde talep etmesi halinde ücret talep edilmeksizin bir defaya
mahsus olmak üzere sözleĢmenin bir örneği tüketiciye verilir. Taksitle satıĢ sözleĢmesi en az
on iki punto büyüklüğünde, anlaĢılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir Ģekilde
düzenlenir.
(2) Taksitle satıĢ sözleĢmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir
sözleĢme yapmamıĢ olan satıcı veya sağlayıcı, sonradan sözleĢmenin geçersizliğini tüketicinin
aleyhine olacak Ģekilde ileri süremez.
SözleĢmenin zorunlu içeriği
MADDE 6 – (1) Taksitle satıĢ sözleĢmelerinin aĢağıdaki bilgileri içermesi zorunludur:
a) Tüketicinin adı, soyadı ve iletiĢim bilgileri.
b) Satıcı, sağlayıcı veya kiralayanın isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer
iletiĢim bilgileri.
c) SözleĢmenin düzenlendiği tarih.
ç) Malın veya hizmetin teslim veya ifa tarihi.
d) SözleĢmeye konu mal veya hizmet.
e) Malın veya hizmetin tüm vergiler dahil Türk Lirası olarak peĢin fiyatı.
f) Malın veya hizmetin tüm vergiler dahil Türk Lirası olarak taksitle satıĢ fiyatı.
g) Tüketicinin cayma hakkının olduğu ve bu hakkın hangi sürede ve nasıl kullanılacağı.
ğ) Ödeme planı.

h) Tüketicinin erken ödemede bulunma hakkı ile satıcı veya sağlayıcı tarafından faiz
veya komisyon alınmıĢsa, ödenen miktara göre faiz ve komisyon indirimi talep etme hakkı
olduğuna iliĢkin bilgi.
ı) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleĢmede belirlenen faiz oranının
yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faiz oranı.
i) Tüketicinin temerrüde düĢmesinin hukuki sonuçları.
j) Tüketicilerin uyuĢmazlık konusundaki baĢvurularını tüketici mahkemesine veya
tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
(2) Kira süresi sonunda bir malın mülkiyetini edinme zorunluluğunun bulunduğu
finansal kiralama sözleĢmelerinde, bu maddenin birinci fıkrasına ek olarak aĢağıdaki bilgilerin
de sözleĢmede yer alması zorunludur:
a) Malın tüketicinin zilyetliğine geçmesini sağlayacak koĢullar,
b) SözleĢme süresi sonunda mal tüketicinin mal varlığına hemen intikal etmeyecekse
intikali sağlayacak koĢullar,
c) SözleĢmede öngörülmüĢse satıĢ bedeli alacağının devrine iliĢkin anlaĢma kayıtları,
ç) Tüketici ile bir sigorta sözleĢmesi kurulması öngörülmüĢse, malın kimin tarafından
sigorta ettirileceği ile sigorta sözleĢmesine iliĢkin bilgiler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cayma Hakkının Kullanımı ve Sonuçları
Cayma hakkı
MADDE 7 – (1) Tüketici, yedi gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai
Ģart ödemeksizin taksitle satıĢ sözleĢmesinden cayma hakkına sahiptir.
(2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına iliĢkin sözleĢmelerde sözleĢmenin kurulduğu
gün; mal teslimine iliĢkin sözleĢmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen
üçüncü kiĢinin malı teslim aldığı gün baĢlar. Ancak tüketici, sözleĢmenin kurulmasından
malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
(3) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleĢmelerde mal teslimine iliĢkin
cayma hakkı hükümleri uygulanır.
(4) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi içinde satıcı veya
sağlayıcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile yöneltilmiĢ olması yeterlidir. Satıcı
veya sağlayıcı cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle
yükümlüdür.
(5) Satıcı cayma süresi içinde malı tüketiciye teslim etmiĢse tüketici, malı ancak olağan
bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Olağan gözden geçirme malın ilk
incelemesini kapsar. Malın mutat olarak kullanılması durumunda tüketici cayma hakkını
kullanamaz.
(6) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına
baĢlanan hizmet sözleĢmelerinde de tüketici cayma hakkını kullanamaz.
(7) Tüketicinin satıcıyı bulduğu finansal kiralama iĢlemlerinde cayma hakkı
kullanılamaz.
(8) Kanunda düzenlenen diğer sözleĢmelere iliĢkin tüketici lehine olan cayma hakkı
hükümleri saklıdır.
Cayma hakkının kullanılmasının sonuçları
MADDE 8 – (1) Tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda, satıcı veya
sağlayıcı cayma bildiriminin kendisine ulaĢtığı tarihten itibaren yedi gün içinde almıĢ olduğu
bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi, tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin
iade etmekle yükümlüdür.
(2) Cayma hakkını kullanan tüketici, sözleĢme konusu malı, cayma hakkını kullandığı
tarihten itibaren yedi gün içinde satıcıya iade etmekle yükümlüdür. Aksi halde tüketici cayma
hakkını kullanmamıĢ sayılır.

(3) Cayma hakkının kullanılması durumunda tüketici, malın iade masraflarını
yüklenmek zorundadır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Temerrüt, Erken Ödeme ve Kıymetli Evrak Düzenlenmesi
Tüketicinin temerrüdü
MADDE 9 – (1) Taksitle satıĢ sözleĢmelerinde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde
düĢmesi durumunda, satıcı veya sağlayıcı, kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını
saklı tutmuĢsa bu hak ancak satıcı veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa etmiĢ olması Ģartıyla;
a) Tüketicinin kalan borcun en az onda birini oluĢturan ve birbirini izleyen en az iki
taksidi veya
b) Kalan borcun en az dörtte birini oluĢturan bir taksiti ödemede temerrüde düĢmesi
halinde
kullanılabilir.
(2) Satıcı veya sağlayıcının bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün süre
vererek yazılı olarak muacceliyet uyarısında bulunması zorunludur.
(3) Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz, komisyon ve benzeri masraflar
dikkate alınmaz.
Erken ödeme
MADDE 10 – (1) Tüketici, borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi
vadesi gelmemiĢ bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda da
satıcı veya sağlayıcı, faiz veya komisyon aldığı durumlarda ödenen miktara göre gerekli tüm
faiz ve komisyon indirimini yapmakla yükümlüdür.
Kıymetli evrak düzenlenmesi
MADDE 11 – (1) Tüketicinin yapmıĢ olduğu iĢlemler nedeniyle kıymetli evrak
niteliğinde sadece nama yazılı ve her bir taksit ödemesi için taksit tutarını aĢmayacak ve ayrı
ayrı olacak Ģekilde senet düzenlenir. Bu madde hükümlerine aykırı olarak düzenlenen senetler
tüketici yönünden geçersizdir.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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TEBLĠĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
BAZI TÜKETĠCĠ ÜRÜNLERĠNĠN TEHLĠKELĠ KĠMYASAL MADDE ĠÇERĠĞĠNE
YÖNELĠK PĠYASA GÖZETĠMĠ VE DENETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; piyasaya nihai ürün olarak arz edilen bazı tüketici
ürünlerinde kullanılan ve bu Tebliğin ek-1’inde yer alan tehlikeli kimyasal maddelerin
kullanımının sınırlandırılmasına iliĢkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, piyasaya nihai ürün olarak arz edilen ve ek-1’de yer alan
tüketici ürünlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere ĠliĢkin Teknik
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve 12/6/2014 tarihli ve
29028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve
Denetimi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Ürünlere ĠliĢkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına
Dair Kanunda yer alan tanımlara ek olarak, bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Tehlikeli kimyasal: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir,
alevlenir, çok toksik, toksik zararlı, aĢındırıcı, tahriĢ edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme
sistemine toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden en az birine sahip madde ve
müstahzarları
ifade eder.
Sınırlamalar
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin ek-1’inde yer alan tehlikeli kimyasalların kullanımı,
karĢılarında belirtilen ürünler ve bu ürünler için belirlenen kullanım limitleri itibari ile
sınırlandırılmıĢtır.
Piyasa gözetimi ve denetimi
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve
denetimi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
hükümlerine uygun olarak Bakanlık tarafından yapılır.
Yaptırım
MADDE 7 – (1) Bakanlıkça gerçekleĢtirilen piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri
sonucunda bu Tebliğin ek-1’inde yer alan sınırlara uygun olmayan ürünlerin tespiti halinde
Ürünlere ĠliĢkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri
uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Ürünlere ĠliĢkin Teknik
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 9 – (1) 2/4/2011 tarihli ve 27893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı
Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde Ġçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve
Denetimine ĠliĢkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıĢtır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin;
a) ek-1’inde yer alan tablonun 1 inci, 2 nci ve 3 üncü satırları yayımı tarihinde,
b) ek-1’inde yer alan tablonun diğer satırları 21/5/2015 tarihinde,
c) diğer hükümleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Eki için tıklayınız.
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TEBLĠĞLER
Maliye Bakanlığından:
KAMU SOSYAL TESĠSLERĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ
(SAYI: 2015-2)
13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi ve 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanununun ―Mali kontrole iliĢkin hükümler‖ baĢlığı altındaki 8 inci maddesinin yedinci
fıkrasına göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluĢlar,
kamu iktisadi teĢebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluĢlarının
tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreĢ, çocuk bakımevi, spor tesisi
ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla
yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde
edilen gelirlerin kullanımında aĢağıdaki esas ve usullere uyulması gerekli görülmüĢtür.
I - EĞĠTĠM VE DĠNLENME TESĠSLERĠ
Kamu kurum ve kuruluĢlarınca iĢletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak
kurum personelinden 2015 yılında alınacak en az bedeller, tesislerin bu Tebliğ ekinde (Ek-1)
belirtilen özellikleri göz önünde bulundurularak, aĢağıdaki Ģekilde tespit edilmiĢtir:
1 - Ek-1’de sayılan özelliklerden onbeĢ ve daha fazlasını taĢıyan tesislerde kiĢi baĢına
günlük 14,85 TL yemek ve 5,85 TL (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 7,75 TL) konaklama
bedeli,
2 - Ek-1’de sayılan özelliklerden asgari oniki ve en fazla ondört tanesini taĢıyan
tesislerde kiĢi baĢına günlük 12,75 TL yemek ve 5,10 TL (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde
6,60 TL) konaklama bedeli,
3 - Ek-1’de sayılan özelliklerin oniki tanesinden daha azı bulunan tesislerde kiĢi baĢına
günlük 10,10 TL yemek ve 4,25 TL (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 6,25 TL) konaklama
bedeli,
alınır.
4 - Ayrıca, konut veya bağımsız bölümde; buzdolabı bulunanlarda günlük en az 2,10
TL, televizyon bulunanlarda günlük en az 2,30 TL ve klima bulunanlarda günlük en az 3,20
TL, konut baĢına ilave bedel alınır.
II - MĠSAFĠRHANELER
1 - Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kiĢi baĢına her gece için en az
7,75 TL alınır. Ġdarelerce, verilen hizmetin özelliği, maliyeti ve standardın üzerinde olması,
odadaki yatak sayısı gibi hususlar dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli tespit
edilebilir.
2 - Misafirhanelerden yararlanacak geçici görevli kamu personelinden alınacak
konaklama bedeli, geçici görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin 2015 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) cetvelinin dipnotunda yer alan hükme göre %50
artırımlı miktarının tamamını, daha sonraki günler için ise artırımsız gündeliklerinin 1/2’sini,
geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurtiçi gündeliklerinin
%50 artırımlı miktarının tamamını geçemez.
Misafirhanelerden yararlanan geçici görevli personel hangi kamu kurumunda çalıĢırsa
çalıĢsın hepsine aynı tarife uygulanacaktır.

Diğer sosyal tesislerden yararlandırılan geçici görevli kamu personeli ile geçici görevli
denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli hakkında da yukarıdaki hükümler
uygulanır.
3 - Her ne ad altında ve sürede olursa olsun (kiralanmıĢ olan yerler dahil) kurumun
tasarrufunda olan yerlerde personelin konaklaması halinde (lojman olarak tahsis edilenler
hariç), bu yerler de ―Misafirhane‖ kapsamında değerlendirilecektir.
III - KREġ VE ÇOCUK BAKIMEVLERĠ ÜCRETLERĠ
Kamu kurum ve kuruluĢlarına ait kreĢ ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek Devlet
memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 140,00 TL
olarak tespit edilmiĢtir.
Ancak belirlenen asgari aylık ücretlerin kreĢ ve çocuk bakımevi hizmetlerinin
karĢılanmasında yeterli olmadığı durumlarda, kurum ve kuruluĢlar belirlenen ücretin üzerinde
bedel tespit etmeye yetkilidir.
IV - SPOR TESĠSLERĠ
1 - Kurum personeli de dahil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve
sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kıĢ sporlarının yapıldığı
yerlerden veya diğer spor tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karĢılığı,
- Spor alet ve malzemelerinin yararlananlar tarafından temin edilmesi halinde kiĢi
baĢına en az 5,10 TL,
- Spor alet ve malzemelerinin tesisten temin edilmesi halinde kiĢi baĢına en az 7,75 TL,
bedel alınır.
Amatör spor müsabakaları sırasında lisanslı sporcuların antrenman amacıyla veya
öğrencilerin ders programı çerçevesinde belirtilen tesislerden yararlanmaları halinde, ilgili
idarelerce gerekli görüldüğü takdirde bedel alınmayabilir veya daha az bir bedel alınabilir.
2 - Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karĢılığı kiĢi baĢına en az 9,15
TL bedel alınır.
3 - Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcaların eğitim ve dinlenme tesisleri içinde
yer alması durumunda, belirli devreler itibarıyla dinlenme amacıyla kalanların bu tesislerden
yararlanmaları halinde 1 inci ve 2 nci maddede belirtilen bedellerin 1/4’ü alınır.
4 - Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcalara abone olan kamu personelinden
alınacak 1 aylık abone bedeli, yukarıda belirtilen miktarların 15 katından az olmamak
kaydıyla, kurumlarca belirlenebilir.
V - ORTAK HUSUSLAR
1 - Kamu kurum ve kuruluĢlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi,
misafirhane, kreĢ, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin iĢletme giderleri için
ilgili kurum ve kuruluĢların bütçelerinden herhangi bir katkıda bulunulmaması esastır.
Söz konusu tesislerin bakım ve onarımlarının yaptırılabilmesini sağlamak amacıyla, bu
tesislerden yıl içinde elde edilen gelirlerin brüt tutarının % 5’inden az olmamak üzere
ayrılacak tutarlar ayrı bir hesapta tutularak söz konusu ihtiyaçlar için harcanacaktır. Bu
hesaptan yapılacak harcamalarda, hizmetin sunumu açısından ihtiyaç duyulan döĢeme ve
demirbaĢ alımlarında BaĢbakanlık ve/veya Bakanlığımızca çıkarılmıĢ veya çıkarılacak olan
tasarruf genelgesi, talimatı ve tebliğlerine uyulacaktır.
2 - Bu tesislerde merkezden geçici görevle gönderilecek personel sayısı asgari seviyede
tutulacak ve 2014 yılında görevlendirilen personel sayısı hiç bir Ģekilde aĢılmayacaktır.
Bu tür yerlerde, 2015 yılında, merkezi yönetim bütçesi ile döner sermaye ve fonlardan
ücret ödenmek üzere ilk defa personel istihdam edilmeyecek, ancak ücreti sosyal tesis iĢletme
gelirlerinden karĢılanmak üzere ilk defa personel istihdamı yapılabilecektir.
3 - Kuruma ve/veya mensuplarına yardım ve hizmet amacıyla kurulmuĢ olan fon, vakıf,
dernek ve benzeri kuruluĢlar eliyle iĢletilen tesislere kurum bütçesinden doğrudan veya
dolaylı olarak katkıda bulunulmayacaktır.

4 - Kamp dönemleri için tespit edilen tarifenin % 20’si müracaat sırasında avans olarak
alınacaktır. Kamp tahsis edilemeyenler ile kamp döneminin baĢlamasından bir hafta öncesine
kadar vazgeçenlere avansları aynen iade edilecektir. Geçerli bir mazereti olmaksızın bu
süreden sonra vazgeçtiklerini bildirenlere her gün için avansın % 5’i oranında kesinti
yapılmak suretiyle avansları iade edilecek, kamp döneminin baĢlamasına kadar
vazgeçtiklerini bildirmeyenlerin ise avansları iade edilmeyerek gelir kaydedilecektir.
5 - Tesislerin lokanta (alakart usulüyle yemek çıkarılması halinde alakart yemek
bedelleri dahil), pastane, kafeterya, büfe, disko ve diğer hizmet verilen yerlerinde yemek,
kahvaltı, içki, meĢrubat, çay, kahve ve benzeri hizmet bedelleri hiçbir Ģekilde maliyetinin
altında olmayacaktır.
6 - Yukarıda yazılı yemek, konaklama ve diğer hizmetlerin bedelleri (geçici görevli
kamu personelinden misafirhanelerde alınacak konaklama bedeli hariç), yararlananlardan
alınması gereken en az miktarlar olup, kurum ve kuruluĢlar yemeğin maliyeti, hizmetin daha
farklı Ģekillerde sunulması ve tesisin bulunduğu mahallin özelliği gibi hususlar ile talebin
yoğun olduğu Temmuz-Ağustos, yılbaĢı, bayram ve yarıyıl tatili gibi dönemleri de dikkate
alarak bu bedellerin üzerinde bedel tespit edebileceklerdir.
7 - a) Bir kurum veya kuruluĢun eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, kreĢ ve çocuk
bakımevlerinden yararlandırılan o kurum ve kuruluĢun emeklisi ile o kurum ve kuruluĢun
personelinin veya emeklisinin eĢleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen
tarife uygulanır.
b) Bir kurum veya kuruluĢun eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, kreĢ ve çocuk
bakımevlerinden yararlanan diğer kurum ve kuruluĢların personeli ve emeklileri ile bunların
eĢleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarifenin % 25 fazlası uygulanır.
c) Eğitim ve dinlenme tesisleri ile misafirhanelerden (a) ve (b) fıkrasında yer alanların
dıĢında yararlandırılanlara kurum personeli için belirlenen tarifenin en az % 50 fazlası
uygulanır. Ancak, tesislerden yararlanmada öncelik; o kurum personeli ve emeklisi ile
bunların eĢleri, üstsoy ve altsoylarına verilir.
ç) Sözkonusu tesislerde, 1 ġubat 2012 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama
bedeli alınmaz. Bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yarısı alınır. 1 ġubat
2009 ile 1 ġubat 2012 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) doğan çocuklar için ise (eğitim ve
dinlenme tesislerinde yemek istenilip istenilmediğine bakılmaksızın) konaklama ve yemek
bedelinin yarısı alınır.
d) Bir kurum veya kuruluĢun bağlı ve ilgili kuruluĢlarına ait eğitim ve dinlenme tesisleri
ile misafirhanelerinden yararlandırılan o kurum ve kuruluĢun personeli ve emeklisi ile
bunların eĢleri, üstsoy ve altsoylarına, bağlı ve ilgili kuruluĢ personeli için belirlenen tarife
uygulanabilir.
e) Kamu sosyal tesislerinden yararlandırılmayla ilgili olarak yayımlanan BaĢbakanlık
Genelgeleri hükümleri saklıdır.
8 - Bu Tebliğde belirlenmiĢ olan bedellere, katma değer vergisi dahil değildir.
Bu Tebliğin II/2 nci maddesindeki sınırlamalar, konaklama bedelinin katma değer
vergisi dahil olarak belirlenmesi halinde dahi aĢılamaz.
9 - a) Görevi ve unvanı ne olursa olsun hiçbir kiĢi ve personel, tesislerden ve yukarıda
belirtilen hizmetlerden bedelini ödemeden yararlandırılamaz.
b) Tesisler için tespit edilen ücretler, tahsisin yapıldığı tarihte ilgililerden peĢin olarak
tahsil edilir.
c) Kamp ve tesislerden, tahsis belgesinde ismi yazılı olanların yerine baĢkaları
faydalandırılamaz.
ç) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca
birinci derece kritik il olarak belirlenen illerdeki sosyal tesislerden yararlanacak olan güvenlik

personeli hariç olmak üzere tesisler devamlılık arz edecek Ģekilde pansiyon veya bekâr
lojmanı olarak kullanılamaz.
d) Sosyal tesis kapasitelerinin kullanımında, ihtiyaç bulunan yerlerde boĢ kapasitenin
öncelikle yükseköğrenim öğrencilerine kullandırılması için gerekli her türlü tedbir alınacak ve
sosyal tesislerdeki boĢ kapasiteler ivedilikle Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na
(YURTKUR) bildirilecektir. YURTKUR tarafından sosyal tesislere yerleĢtirilen
yükseköğrenim öğrencilerinden standart yurt ücreti tahsil edilecektir. Ayrıca sosyal tesisin
yemek hizmetlerinden faydalanan öğrencilere sağlanacak beslenme yardımı, takip eden ay
içerisinde YURTKUR tarafından ilgili sosyal tesis hesabına yatırılacaktır.
10 - Kamu görevlileri sendika ve konfederasyonlarınca düzenlenecek eğitim
çalıĢmalarında, kamu kurum ve kuruluĢlarının eğitim tesislerinden kamu kurumları için
öngörülen tarife karĢılığı ve tesisin uygun olması halinde ilgili sendika ve konfederasyonlar
yararlandırılabilir.
11 - Tesislerin tamamen veya kısmen kiraya verilmesi imkanları araĢtırılarak
uygulamaya bu yönde ağırlık verilecektir. Ġhtiyaç duyulması halinde yemek, çay ve sair
hizmetler, hizmet alımı suretiyle temin edilebilecektir.
12 - Tesislerde, tesisin bağlı olduğu kurumun merkeziyle veya tedarik gibi tesisin
iĢletilmesiyle doğrudan iliĢkili olarak yapılan resmi görüĢmeler ve haberleĢmeler dıĢında,
tesislerde kalanların yararlandıkları telefon, faks ve internet gibi hizmetlerin ücretleri
yararlananlar tarafından tesisten ayrılmadan önce ödenecektir. Ġdareler bu konuda gerekli
önlemleri alacaklardır.
13 - Kamu kurum ve kuruluĢlarınca iĢletilen kreĢ ve çocuk bakımevi gibi tesislerin
sosyal tesis kapsamında olması nedeniyle, bu tesislerin giderlerine de bütçeden katkıda
bulunulmayacak, dolayısıyla bunların her türlü giderleri (temizlik hizmeti alımı dahil) kreĢ ve
çocuk bakımevlerinin kendi gelirlerinden karĢılanacaktır.
14 - Kurum ve kuruluĢların bu Tebliğ kapsamındaki tesislere iliĢkin olarak 2015 yılında
uygulayacakları tarife ve yararlanma bedelleri, kendi internet sitelerinde yer alacak ve daima
güncel tutulacaktır.
15 - Sosyal tesislerle ilgili olarak yapılacak ödeme ve tahsilatlarda aĢağıdaki hususlara
uyulacaktır:
a) Görevliler nezdinde kurum amirleri tarafından belirlenen miktarın üzerinde nakit
bulundurulmayacaktır.
b) Avans olarak verilen tutarların en geç 30 gün içinde mahsubu veya iadesi
sağlanacaktır.
c) Sosyal tesis paraları sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait bankalarda muhafaza
edilecektir.
ç) Ödeme ve tahsilatın banka vasıtasıyla yapılması esas olacaktır.
16 - Kurum amirleri bizzat ya da denetim elemanları marifetiyle sosyal tesislerin
iĢlemlerini, defter ve belgelerini zaman zaman ve her halükarda yılsonlarında
denetleyeceklerdir. Düzenlenecek denetim raporları kurumlarda muhafaza edilecektir.
17 - Bu Tebliğde belirtilmeyen hususlar hizmetin gereğine göre ilgili mevzuata aykırı
olmamak üzere kurumlar tarafından belirlenir.
18 - Bu Tebliğ hükümleri 1/2/2015 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanır.
Tebliğ olunur.
Ek – 1
EĞĠTĠM VE DĠNLENME TESĠSLERĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ

Kamu kurum ve kuruluĢlarınca iĢletilen eğitim ve dinlenme tesislerinde bulunabilecek
özellikler aĢağıda belirtilmiĢtir.
1 - Tesisin deniz, göl, akarsu kenarında veya kıĢ sporlarına elveriĢli yerler ile termal
alanlarda olması
2 - Konut veya bağımsız bölümünde tuvalet ve banyo
3 - Sıcak su
4 - Havalandırma tesisatı
5 - Konut veya bağımsız bölümünde telefon
6 - Salonlarda ve konut veya bağımsız bölümlerde müzik yayını
7 - Mutfak ve lokanta
8 - Konut veya bağımsız bölümün içinde mutfak mekanı
9 - Dinlenme ve oyun salonu
10 - Çay bahçesi
11 - Asansör
12 - Diskotek
13 - Çocuk bahçesi
14 - Spor alanları
15 - Revir
16 - Plaj
17 - GüneĢlenme yerleri ve teçhizatı
18 - Otopark (en az 20 araçlık)
19 - Yüzme havuzu
20 - Hamam
21 – Sauna
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Maliye Bakanlığından:
2015 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE UYGULAMA TEBLĠĞĠ
(SIRA NO: 1)
1 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesine
dayanılarak hazırlanan ve 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde,
yemek bedelinin bütçeden karĢılanmayan kısmının yemek yiyenlerden alınacağı hükme
bağlanmıĢ bulunmaktadır.
Bu çerçevede, öğle yemeği servisinden faydalanan memurlardan 15/1/2014-14/1/2015
tarihleri arasında alınacak yemek bedelleri 17/1/2014 tarihli ve 28885 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan (1) Sıra No’lu 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğiyle
belirlenmiĢti. Bu bedellerin yerine 2015 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak
olanlardan en az aĢağıda belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınması uygun
görülmüĢtür.
Memurlardan;

15/1/2015 tarihinden
14/1/2016 tarihine kadar

1) Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan

1,05 TL

2) 1100’e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde
bulunanlardan

1,75 TL

3) 2200’e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde
bulunanlardan

2.14 TL

4) 3600’e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde
bulunanlardan

2,76 TL

5) 4800’e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde
bulunanlardan

3,65 TL

6) 4800’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde
bulunanlardan

4,05 TL

SözleĢmeli personelden;

15/1/2015 tarihinden
14/1/2016 tarihine kadar

1) Aylık brüt sözleĢme ücretleri 2.245 TL kadar (2.245
TL dahil) olanlardan

1,25 TL

2) Aylık brüt sözleĢme ücretleri 3.790 TL kadar (3.790
TL dahil) olanlardan

2,14 TL

3) Aylık brüt sözleĢme ücretleri 5.235 TL kadar (5.235
TL dahil) olanlardan

3,85 TL

4) Aylık brüt sözleĢme ücretleri 5.235 TL üzerinde
olanlardan

4,86 TL

2 – Bu uygulamaya 15/1/2015 tarihinde baĢlanacaktır.
3 – KuruluĢlar hizmetlerinin özelliği, yemek maliyetleri ve yemek servisinin farklı
mahallerde daha iyi Ģartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların
üzerinde yemek bedeli tespit edebileceklerdir.
4 – Bu Tebliğe, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu
iktisadi teĢebbüsleri, döner sermayeli kuruluĢlar ile diğer kamu idareleri uyacaklardır.
Tebliğ olunur.
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YARGITAY KARARLARI
Yargıtay Hukuk Dairelerine Ait Kararlar 15 Ocak 2015 Tarihli ve 2937
Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır.
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