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KAPIDAN SATIŞLAR TÜZÜĞÜ

(12.10.2011 – R.G. 172 – EK III – A.E.552 Sayılı Tüzük)

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI

(40/2003 ve 55/2010 Sayılı Yasalar)

Madde 15 Altında Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Tüketicileri Koruma Yasası’nın 15’inci
maddesinin (4)’üncü fıkrası’nın kendisine verdiği yetkiye dayanarak Bakanlıkça hazırlanan
aşağıdaki Tüzüğü yapar:

Kısa İsim 1. Bu Tüzük, “Kapıdan Satışlar Tüzüğü”” olarak isimlendirilir.

BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

Tefsir 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Bakanlık”, Ticaret işleri ile görevli Bakanlığı anlatır.
“Kapıdan Satış”, işyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında yapılan
satımları anlatır.
“İşyeri”, Mal satanın veya hizmet verenin işyeri niteliğindeki mağaza,
yazıhane, idarehane, muayehane, imalathane, şube, depo, otel, eğlence ve
spor yerleri, madenler, inşaat şantiyeleri gibi ticari, sınai, zirai veya
mesleki faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan
yerleri anlatır.

40/2003 “Yasa”, Tüketicileri Koruma Yasası’nı anlatır.
55/2010 “Tüketici” Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki amaçlar dışında özel

amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya
tüzel kişiyi anlatır.

Bu Tüzükte kullanılan ve yasada tanımlanan diğer herhangi bir
sözcük, tanım veya deyim, metin başka türlü gerektirmedikçe sözkonusu
Yasada ona verilen anlamı taşır.

Amaç ve Kapsam 3. Bu Tüzük, kapıdan satış yapacaklarda aranacak nitelikleri, kapıdan
satışlara tabi olan ve olmayan mal ve hizmet gruplarını ve kapıdan
satışlara ilişkin uygulama, usul ve esasları düzenlemek amacıyla
hazırlanmıştır. Bu Tüzük, işyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında
yapılan satışlara uygulanır.

İKİNCİ KISIM
Kapıdan Satışlara İlişkin Esaslar

Kapıdan Satış 4. Kapıdan satışlarda satılacak malın satış birim değeri en az aylık asgari
ücretin onda biri değerinde ise söz konusu malın kapıdan satışı
Bakanlığın iznine bağlıdır.
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Kapıdan Satış
Yetki Belgesi
Başvurusu

5. (1) Bu Tüzük kapsamındaki satışlarla ilgili olarak faaliyette bulunan ve
ödenmiş sermayesi en az 25.000 TL (Yirmi Beş Bin Türk Lirası)
olan satıcı veya sağlayıcılar, Ticaret Dairesi Müdürlüğüne
başvurarak “Kapıdan Satış Yetki Belgesi” almak zorundadır.

(2) Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
(A) Bu Tüzüğün 6’ncı maddesinde asgari şartları belirtilen

sözleşme örneği,
(B) Satıcı veya sağlayıcıyı temsil etmeye yetkili olanların tasdik

memuru onaylı imza sirküleri,
(C) Şirketin niteliğine göre Resmi Kabz Memurluğu ve

Mukayyitlik Dairesi’nden alınacak; ortaklıklar için, ortaklığı
temsil etmeye yetkili kişiler ve tescil belgesi; Limited
Şirketler için, bir set onay belgesi, tescil, sermaye onay
belgesi, direktörler, ana sözleşme ve tüzüğü, adresi, yabancı
şirketler için, tescil onay belgesi, adres, direktörler, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki şirkete tahsis ettikleri
sermaye, yetkili kılınan kişinin adı ve adresini içeren
belgeler.

Sözleşme 6. (1) Bu Tüzük kapsamındaki satışlarda, tüketici ile satıcı veya sağlayıcı
arasında yazılı bir sözleşme yapılması ve akdedilen sözleşmenin bir
nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
Sözleşmede bulunması zorunlu asgari şartlar şunlardır:
(A) Tüketicinin ve satıcı veya sağlayıcının isim, ünvan, açık

adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri,
(B) Sözleşmenin düzenlendiği tarih,
(C) Malın veya hizmetin teslim veya ifa tarihi,
(Ç) Malın veya hizmetin vergiler dahil Türk Lirası olarak peşin

satış fiyatı,
(D) Sözleşme konusu mal veya hizmetin nitelik ve niceliğine

ilişkin açıklayıcı bilgiler,
(E) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres,
(F) Cayma hakkını belirten en az oniki punto koyu siyah

harflerle yazılan; “Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai
sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin
malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten
itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek
sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma
bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden
itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz”. Şeklindeki
ibarenin, sözleşmenin birinci sayfasında yer alması
zorunluluğu.

(2) Sözleşmede belirlenen şartlar, sonradan hiçbir şekilde ve şartta
tüketici aleyhine değiştirilmez.

(3) Satıcı veya sağlayıcı, sözleşmeyi, tüketicinin imzalamasını ve
sözleşme tarihini tüketicinin kendi el yazısı ile yazmasını veya
engel durumunda başka surette imza koymasını sağlar.
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Cayma Hakkı 7. (1) Kapıdan satışlarda, tüketici, malı, teslim aldığı tarihten itibaren
yedi gün içinde kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve
hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbesttir.
Hizmetlerin satımında ise bu süre, sözleşme tarihinde başlar. Bu
süre dolmadan satıcı, kapıdan satış işlemine konu mal veya hizmet
karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını
veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.
Cayma hakkı süresi içerisinde tüketici sözleşme ile ilgili herhangi
bir ödeme yapmış ise satıcı ödenen tutarı tüketiciye geri ödemekle
yükümlüdür.

(2) Satıcı malın teslimi veya hizmet satımında sözleşmenin imza
tarihinde tüketiciye cayma hakkının kullanımını kolaylaştırmak
amacıyla bu Tüzüğün ekinde yer alan EK I standart Cayma
Formunu vermekle yükümlüdür.

(3) Tüketici, cayma hakkını kullanmak istediğinde, cayma ilgili
kararını, cayma süresinin dolmasından önce satıcı tarafından
kendisine verilen standart cayma formu üzerinde veya başka bir
kağıtla veya başka bir dayanıklı ortamla satıcıya yazılı olarak
bildirmekle yükümlüdür.

(4) Satıcı, cayma bildirimi kendisine ulaştığı andan itibaren yirmi gün
içerisinde malı geri almakla yükümlüdür.

(5) Tüketici yedi günlük cayma hakkı süresi içerisinde teslim aldığı
malı sadece deneme amaçlı kullanabilir. Ürünün ekonomik değerini
azaltıcı kullanımlarda bulunamaz. Ancak tüketici, malın mutat
kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalarından
sorumlu değildir.

(6) Bir nüshası tüketiciye verilen sözleşmede tüm yukarıdaki
fıkralardaki haklar yazılı olarak belirtilir. Tüketicinin bu maddede
yazılı olan haklardan vazgeçtiğini belirten sözleşme kuralı geçerli
kabul edilmez.

Belgenin
Geçerlilik Süresi
ve Vize İşlemleri

8. Ticaret Dairesi Müdürlüğünce onaylanan kapıdan satış yetki belgelerinin
geçerlilik süresi bir yıldır. Kapıdan satış yetki belgeleri onay tarihi esas
alınarak her yıl vize edilir. Geçerlilik süresinin bitimini takip eden üç ay
içerisinde vizesi yaptırılmayan belgeler geçersiz sayılır.

Kapıdan Satış
Yetki Belgesinin
İptali

9. Ticaret Dairesi Müdürlüğünce yapılan denetimler sonucunda bu Tüzüğe
aykırı uygulamaların tespit edilmesi ve bununla ilgili olarak yapılan
uyarıya rağmen, bu durumun düzeltilmemesi halinde, kapıdan satış yetki
belgesi Ticaret Dairesi Müdürlüğünce iptal edilir. Belgesi iptal edilen
tüzel kişilerin mensubu olduğu ilgili meslek kuruluşlarına da bu durum
ayrıca bildirilir.

Taksitli Kapıdan
Satışlar

10. Taksitle yapılan kapıdan satışlarda bu Tüzüğün 6’ıncı maddesine ek
olarak Yasa’nın 13’üncü maddesi kuralları uygulanır.

Sorumluluk 11. Mal veya hizmetin, sözleşmede belirtilen fiyat, nitelik, miktar ve sürelere
uygun olarak teslim veya ifa edilmesi veya yerine getirilmesi zorunludur.
Buna aykırı davranılması halinde satıcı, imalatçı/üretici, dağıtıcı ve
ithalatçı müteselsilen sorumludurlar.
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Tanıtma ve
kullanma
Kılavuzu, Satış
Sonrası
Hizmetleri

12. Kapıdan satış konusu malın, Yasa’nın 11’inci, 11A, 19’uncu, 21’inci ve
22’nci maddeleri gereği garanti zorunluluğu, tanıtma ve kullanma
kılavuzu ile birlikte satılması ve satış sonrası hizmeti verilmesi zorunlu
mallar kapsamında ise, malın teslimi sırasında tüketiciye bu belgelerin de
teslim edilmesi ve satış sonrası hizmetlerinin sunulması zorunludur.

Fiyat Kataloğu 13. Bu Tüzük kapsamındaki satışlarda satıcı veya sağlayıcı, satış konusu mal
ve hizmetlerin fiyatlarını içeren kataloğunu veya fiyat listesini Yasanın
fiyat ve etikete ilişkin kurallarına uygun olarak tüketiciye göstermek
zorundadır.

Kapsam Dışı
Satışlar

14. Aşağıdaki satışlara, bu Tüzük kuralları uygulanmaz.
(1) Ev tüketimi amaçlı ve düzenli dağıtıcılar tarafından tedarik edilen

gıda içecek ve diğer malların tedariki,
(2) Taşınmaz mülklerin inşası, satışı ve kiralanması için sözleşmeler

veya taşınmaz mülklere dair diğer haklara ilişkin sözleşmeler,
(3) Bir tüccarın katalog mallarını temel alarak sonuçlandırılan belirli

sözleşmeler,
(4) Menkul kıymetler için sözleşmeler,
(5) Sigorta sözleşmeleri,
(6) İşyeri dışında satışa sunulması teamül, ticari örf veya adetten kabul

edilen mal veya hizmet satışları.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Son Kurallar

Suç ve Cezalar 15. Bu Tüzük kurallarına aykırı hareket edenler hakkında, Yasa’nın 30 ve
31’inci maddelerindeki kurallar uygulanır.

Yürürlükten
Kaldırma

16. Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak Kapıdan Satışlar
Tüzüğü yürürlükten kaldırılır.

20.4.2005
R.G.59
EK III
A.E.206
16.6.2008
R.G.113
EK III
A.E.446

Yürütme Yetkisi 17. Bu Tüzük, ticaret işleri ile ilgili Bakanlık tarafından yürütülür.

Yürürlüğe Giriş 18. Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe
girer.
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EK I

CAYMA HAKKININ KOLAYLAŞTIRILMASI İÇİN STANDART CAYMA FORMU

Cayma Hakkı:

Tüketicinin yedi gün içerisinde herhangi bir neden göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkı vardır.
Cayma hakkı ...................................................... Tarihinden başlar (tüketiciye form verilmeden önce
tacir tarafından doldurulacaktır).

Tüketici bu formu kullanabilir, ama bu zorunlu değildir.

Cayma hakkını kullanmak için, tüketici başka bir kağıt veya dayanıklı bir ortam (örneğin posta
yoluyla yazılmış mektup, email) kullanarak da taciri aşağıdaki adı ve adresi kullanıp bilgilendirir.

Tüketicinin cayma hakkını kullandığı durumda, tüketici herhangi bir maliyet için yükümlü
olmayacaktır.

Ön Ödeme Hakkında Yasak
Cayma süresi boyunca tüketici tarafından herhangi bir ön ödeme yapılması yasaktır.

Cayma Bildirimi

- Kime (tacirin adı ve adresi) (*):

- Ben / Biz(**) burada Ben / Biz sözleşmeden çekildiğini belirtiniz.

- Sözleşmenin tarihi (*) :

- Tüketicileri ad(lar)ı (***):

- Tüketicilerin adres(ler)i(***) :

- Tüketicilerin imza(lar)(***)ı:

- Tarih(***):

(*)   Tüketiciye verilmeden önce tacir tarafından doldurulacaktır.
(**)   Uygun olduğunda siliniz.
(***)   Tüketiciler tarafından sözleşmeden caymak için kullanılırken doldurulacaktır.
Bilginin alındığının ifadesi:

Tüketicinin İmzası:


