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Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisine ait hizmet 
binalarının, milli sarayların ve sosyal tesislerin kapalı alanları ile araçlarda tütün ürünlerinin 
kullanılmasının önlenmesine yönelik işlemlere dair usul ve esasları düzenlemektir. 
 
Hukuki dayanak 
MADDE 2- (1) Bu yönetmelik 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin 
Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar (Başkanlık Divanının 10/10/2012 tarih ve 32 sayılı Kararı ile Değişik) 
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Başkan: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, 
b) İdare Amiri: Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirini, 
c) Genel Sekreter: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterini, 
ç) Meclis: Türkiye Büyük Millet Meclisini, 
d) Personel: Meclis personelini, 
e) Tütün ürünü: Tüttürme, emme, çiğneme ya da buruna çekerek kullanılmak üzere üretilmiş, 
hammadde olarak tamamen veya kısmen tütün yaprağından imal edilmiş maddeyi, 
ifade eder. 
 
Genel Sekreterin görevleri 
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamında Genel Sekreterin görevleri şunlardır: 
a) Meclise ait hizmet binalarının, milli sarayların ve sosyal tesislerin kapalı alanlarında tütün 
ürünlerinin kullanımını engellemek için gerekli tedbirleri almak. 
b) Tütün ürünlerinin tüketilmesinin yasaklandığı yerlerin gerekli uyarı işaretleriyle 
belirlenmesini temin etmek. 
c) Tütün ürünlerinin tüketilmesinin yasaklandığı yerlerde, 4207 sayılı Kanunda belirtilen 
uyarı yazıları, resim, şekil ya da grafik mesajlarıyla ilgili hususlara dair Tütün ve Alkol 
Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından çıkarılan yönetmeliğe uygun olarak gerekli 
düzenlemeleri yapmak. 
 
Yasaklar 
MADDE 5- (1) Tütün ürünlerinin; 
a) Meclise ait hizmet binalarının, milli sarayların ve sosyal tesislerin kapalı alanlarında, 
b) Meclis Başkanlığına ait araçlarda, 
tüketilmesi yasaktır. 
(2) Meclis kampüsü, milli saraylar ve sosyal tesislerde yapılacak hiçbir etkinlikte tütün 
ürünleri üreten veya pazarlamasını yapan firmaların isimleri, amblemleri, ürünlerinin marka 
ya da işaretleri kullanılamaz. 



(3) Meclis kampüsü, milli saraylar ve sosyal tesislerde tütün ürünleri sektöründe faaliyet 
gösteren firmaların isimleri, amblemleri veya ürünlerinin marka ya da işaretleri veya bunları 
çağrıştıracak alametleri kıyafet, takı ve aksesuar olarak taşınamaz. 
 
Yasaklara uymayanların tespiti, tutanak düzenlenmesi ve yetki (Başkanlık Divanının 
10/10/2012 tarih ve 32 sayılı Kararı ile Değişik) 
MADDE 6- (1) Bu Yönetmelikte belirlenen yasaklara uymayanların tespiti, tutanak 
düzenlenmesi ve ilgilinin rıza göstermesi halinde idari para cezasının derhal tahsilâtı 
işlemleri, Başkan adına aşağıda yetkili kılınan kişiler tarafından yapılır: 
a) Milletvekilleri hakkında idare amirleri. 
b) Meclis personeli, diğer kurum ve kuruluşların personeli ile ziyaretçiler hakkında başkan 
yardımcısı ve üstü yöneticiler ile Meclis güvenlik personeli. 
 
İdari yaptırım tutanağı, muhteviyatı ve basımı (Başkanlık Divanının 10/10/2012 tarih ve 
32 sayılı Kararı ile Değişik) 
Madde 7- (1) Bu Yönetmelik kapsamında belirtilen yasaklara uymayanların tespit edilmesi 
halinde 6 ncı maddede belirtilen kişiler tarafından, düzenlenecek tutanak, Genel Sekreterlikçe 
bastırılır ve tutanağı düzenlemeye yetkili kılınmış kişilere dağıtılmak üzere ilgili birimlere 
yeterli miktarda gönderilir. 
(2) Bu tutanağın şekli ve muhteviyatı (Ek-1)’de gösterilmiştir. 
 
Cezalar (Başkanlık Divanının 10/10/2012 tarih ve 32 sayılı Kararı ile Değişik) 
MADDE 8- (1) 5 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen yasaklara 
uymayanlara 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesinde 
öngörülen idarî para cezası verilir. 
(2) Bu Yönetmelik ile kendilerine yüklenen görevleri yerine getirmeyen başkan yardımcısı ve 
üstü yöneticiler hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Disiplin Kurulları ve Disiplin 
Amirleri Yönetmeliği; Meclis güvenlik personeli hakkında ise kendi mevzuat hükümleri 
uygulanır. 
(3) 5 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen yasaklara uymayan personele 
ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği 
hükümlerine göre ceza verilir. 
(4) Bu Yönetmelikte belirtilen tutanağın düzenlenmesi için kimliğine ilişkin gerekli bilgileri 
vermekten kaçınan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, Meclis güvenlik personelince 
tutulur ve durumdan Cumhuriyet savcısı derhal haberdar edilerek 5326 sayılı Kanunun 40 ıncı 
maddesindeki işlemler yapılır. 
 
Yürürlük 
MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik 19/5/2008 tarihinde yürürlüğe girer. (Başkanlık Divanının 
10/10/2012 tarih ve 32 sayılı Kararı ile Değişik) Bu Yönetmelik Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlık Divanınca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür. 
 
 
Ek 1: Tutanak 


