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18 YAŞINI DOLDURMAYANLARA ALKOLLÜ ĐÇKĐLERĐN SATIŞ VE SUNUMUNUN 
YAPILAMAYACAĞINA ĐLĐŞKĐN UYARI YAZILARININ ŞEKLĐ VE ĐÇERĐĞĐNE ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ 
 

MADDE 1 – (1) 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 
Tütün Mamulleri ve Alkollü Đçkilerin Satışına ve Sunumuna Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
kapsamına giren işyerlerinden, müşterilerin içeri girmek suretiyle alkollü içkileri alabildiği yerlerde, bu 
ürünlerin satış noktaları ve ödeme noktalarına, diğer işyerlerinde ise müşterilerin görebileceği yerlere 
asılması zorunlu yasal uyarılar; 

a) Asgari A4 boyutunda, beyaz zeminde, yasal uyarı yazısı sürekli ve kalıcı olmak kaydıyla kâğıt veya 
süreklilik arz eden uygun bir materyal üzerinde yer alır, 

b) Köşeleri oval kırmızı renkli çerçeve ile çerçevelenir, 
c) Baskı yapılan alanın üstte kalan yüzde yirmibeşlik kısmında; siyah renkli “18” ibaresi ile bu 

ibarenin altında büyük harflerle yazılmış “YAŞ ALTI” ibaresinin, ortasından soldan sağa doğru çapraz şekilde 
bir kırmızı çubuk geçen kırmızı renkli bir daire içerisinde kapalı bulunduğu grafikten oluşan onsekiz yaş 
altına satış yapılamaz sembolünü içerir, 

ç) En az iki santimetre büyüklüğünde, kırmızı renkli büyük harflerle yazılan “YASAL UYARI:” ibaresi 
ile siyah renkli büyük harflerle yazılan ve Ek-1’de gösterilen “18 YAŞINI DOLDURMAYANLARA ALKOLLÜ 
ĐÇKĐLERĐN SATIŞI VEYA SUNUMU YAPILAMAZ; YAPANLAR HAKKINDA YASAL ĐŞLEM UYGULANIR.”  
ibaresini içerir, 

d) Đtalik olmayan ve Haettenschweiler yazı karakteri kullanılarak Türkçe olarak yazılır ve yukarıda 
belirtilenlerin dışında başkaca işaret ve ibare içermez, 

e) Kırmızı renk kullanılması gereken yerlerde bayrak kırmızı kullanılır, 
f) Alkollü içkilerin satışının yapıldığı yerlerde asılması zorunlu yasal uyarılar, yukarıda yer alan örneğe 

uygun olarak düzenlenir. 
MADDE 2 – (1) Yasal uyarılar, yukarıdaki şartlara uygun olmak kaydıyla, baskı, çıkartma ve 

yapıştırma gibi usullerle uygulanabilir. 
MADDE 3 – (1) Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ve diğer kurumlardan işletme belgesi almış turistik 

amaçlı ve benzeri tesislere, havaalanları gibi yabancıların yoğun olarak alışveriş yaptığı işyerlerine, Türkçe 
uyarılara ilaveten birer örneği Ek-2’de yer alan en çok konuşulan yabancı dillerde uyarılar da asılabilir. 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 



EK-1

 

  YASAL UYARI: 

18 YAŞINI 
DOLDURMAYANLARA ALKOLLÜ 

ĐÇKĐLERĐN SATIŞI VEYA 
SUNUMU YAPILAMAZ;  

YAPANLAR HAKKINDA 

YASAL ĐŞLEM UYGULANIR.  



 
 

 

 EK-2 

 
 
ĐNGĐLĐZCE: 
 
LEGAL DISCLAIMER: 
It is forbidden to sell or serve alcoholic beverages to people under 
18; those acting otherwise shall be subject to legal actions. 
 
FRANSIZCA: 
 
AVERTISSEMENT LÉGAL : 
Les boissons alcoolisées ne sont pas présentées et achetées aux 
personnes 18 ans non révolus; si on fait ça on applique l’opération 
légale. 
 
ALMANCA: 
 
GESETZLICHE WARNUNG: 
Verkauf und Abgabe von alkoholischen Getränken an Jugendliche 
unter 18 Jahren ist verboten;  beim Verstoß drohen die gesetzlichen 
Sanktionen. 
 
ĐSPANYOLCA: 
 
ADVERTENCIA LEGAL: 
No se puede vender o presentar las bebidas con alcohol a las 
personas menos de 18 años de edad; impone un castigo a las 
personas que venden o presentan estas mismas de acuerdo con la 
Ley. 
 
RUSÇA: 
 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Лицом не достигшим 18 летного возраста алкоголь не 
продается. Лица продающее алкоголь несовершеннолетным 
будет подвергнуты наказание в соответствие с уголовного 



кодекса. 
 
ARAPÇA: 
 

  : تحذير قانوني
ممنوع بيع المشروبات الكحولية أو تقديمھا الى غير البالغين لسن الثامنة  

  لقانونية بحق المخالفينعشر وسيتم اجراء المعاملة ا
 

 

 


