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YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sürdürülebilir bir şekilde çevrenin korunması

ve geliştirilmesi için;
a) Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üreti-

mine ve piyasaya arzına, ekonomik işletmelerin yükümlülük ve sorumluluklarına,
b) Ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının yeni-

den kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleri kullanılarak bertaraf edilecek mikta-
rının azaltılmasına,

c) Döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği ilkeleri esas alınarak ambalaj ve ambalaj
atıklarının depozito yönetim sistemi ve sıfır atık yönetim sistemi dâhil belirli bir yönetim sis-
temi içinde yönetilmesine, 

ç) Depozito yönetim sisteminin uygulanmasına,
d) Türkiye Çevre Ajansının, ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetimindeki görev ve

yetkileri doğrultusunda göstereceği faaliyetlere,
yönelik strateji ve politikalar ile idari, mali ve teknik usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; piyasaya sürülen bütün ambalajları ve bu ambalajların

atıklarını kapsar.
(2) Piyasaya sürülmemiş ambalajlar ve ambalaj tanımına uymayan madde ve malze-

meler ile bunların atıkları bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. 
(3) Ambalaj ve ambalajlı ürünlerin piyasaya arzı, uygunluk değerlendirmesi, piyasa gö-

zetimi ve denetimi ile bunlarla ilgili yapılacak bildirimlere ilişkin olarak 5/3/2020 tarihli ve
7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu hükümlerinin uygulamaları bu
Yönetmelik kapsamı dışındadır. 

(4) Ambalajların üretimi, piyasaya arzı ve kullanımı ile bunların piyasadan geri toplan-
masına yönelik ilgili diğer mevzuatla getirilen özel hükümler bulunması halinde; bu Yönet-
meliğin yalnızca ilgili hükümleri uygulanmaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa,

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sa-
yılı Belediye Kanununa, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa, 5/3/2020 tarihli
ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa, 24/12/2020 tarihli ve 7261
sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanuna ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhur-
başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci ve 103 üncü madde-
lerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ajans: Türkiye Çevre Ajansını,
b) Ambalaj: Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, herhangi bir ürünün üreticiden kul-

lanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa
sunulması için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış iadesi olmayanlar da dâhil Ek-1’de
yer alan kriterler çerçevesinde tüm ürünleri,
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c) Ambalaj atığı: 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık
Yönetimi Yönetmeliğindeki atık tanımına uyan her tür ambalajı ve ambalaj bileşenlerini,

ç) Ambalaj bileşenleri: Ambalajın elle veya basit fiziksel yollar ile ayrılabilen kısımla-
rını,

d) Ambalaj Bilgi Sistemi: Bu Yönetmelik kapsamındaki ambalaj ve ambalaj atıklarına
ilişkin beyan ve bildirimlerin gerçekleştirileceği, genişletilmiş üretici sorumluluğu uygulama-
larına ilişkin çalışmalara ait bilgi ve belgelerin sunulacağı Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi
programı,

e) Ambalaj Komisyonu: Bu Yönetmelik doğrultusunda yürütülen çalışmaları ve uygu-
lamaları değerlendirmek üzere Bakanlık temsilcisinin başkanlığında ilgili tarafların katılımıyla
Bakanlıkça oluşturulan komisyonu,

f) Ambalaj üreticisi: Ambalajı üretenler ve/veya bu ürünleri ithal edenleri,
g) Atık işleme tesisi: Atıkların toplanması-ayrılması, geri dönüştürülmesi, geri kaza-

nılması, enerji geri kazanımı ve bertarafı konusunda faaliyet gösteren Atık Yönetimi Yönet-
meliğinde tanımlanan tesisleri,

ğ) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
h) Çok hafif plastik poşetler: Çift kat kalınlığı 15 mikronun altında olan, açık gıdalar

için birincil ambalaj olarak kullanılan veya bu gıdaların hijyeni için ihtiyaç duyulan plastik
torbaları,

ı) Depozito ücretleri: Ambalajlı ürünün piyasada yer alması sürecinde alınıp iade edilen
sabit bedel ile depozito yönetim sistemine dâhil olan taraflar için ayrı ayrı belirlenen sisteme
ilişkin olarak yansıtılacak değişken bedelleri,

i) Depozito yönetim sistemi: Bakanlıkça belirlenen ve belirli bir depozito bedeli alınarak
piyasaya sürülen ürünlerin tüketilmesi/kullanılması sonrasında iade alınması ve depozito be-
delinin geri ödenmesine dayalı sistemi,

j) Ekonomik işletme: Ambalaj üreticilerini, piyasaya sürenleri ve tedarikçileri,
k) Etiketleme: Ambalajın türüne ve dâhil olduğu yönetim sistemine yönelik bilgilerin

ürün ve/veya ambalaj üzerine sabitlenmesini,
l) Genişletilmiş üretici sorumluluğu: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (y) bendinde tanımlanan sorumluluğu,
m) Gönüllü anlaşma: Bakanlık ve/veya Ajans ile ekonomik işletmeler, lisanslı firmalar

ve yetkili idareler arasında bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin yerine getirilmesine yö-
nelik olarak Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar kapsamında yapılan anlaşmayı,

n) Grup ambalaj (ikincil ambalaj): Birden fazla sayıda satış ambalajını bir arada tutacak
şekilde tasarlanmış, üründen ayrıldığında ürünün herhangi bir özelliğinin değişmesine neden
olmayan ambalajı,

o) İl müdürlüğü: Çevre ve şehircilik il müdürlüklerini,
ö) İşaretleme: Ambalajın ve etiketlerinin üzerinde istenen sembol, işaret ve diğer bil-

gilere yer verilmesini,
p) İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı: 12/7/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliğinde tanımlı planı,
r) Kompozit ambalaj: Farklı malzemelerden yapılmış, elle birbirinden ayrılması müm-

kün olmayan entegre haldeki yekpare ambalajı,
s) Nakliye ambalajı (üçüncül ambalaj): Belirli sayıda satış ambalajlarının veya grup

ambalajların taşıma ve depolama işlemlerini kolaylaştırmak ve bu işlemler sırasında zarar gör-
mesini önlemek amacıyla karayolu, demiryolu, deniz yolu ve hava yolu taşımasında kullanılan
konteynerler hariç kullanılan ambalajı,
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ş) Piyasaya arz/sürme: Ambalajlanmış ürünün, tedarik veya kullanım amacıyla bedelli
veya bedelsiz olarak devredilmek üzere piyasada ilk defa yer alması için yapılan faaliyeti,

t) Piyasaya süren: 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Me-
safeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamındaki mesafeli sözleşmeler ile elektronik ortam üze-
rinden yapılan teslimler de dâhil olmak üzere, piyasaya arz yöntemine bağlı olmaksızın, bir
ürünü bu Yönetmelik kapsamındaki ambalajlar ile paketleyen/dolduran, gerçek veya tüzel ki-
şiyi, üretici/doldurucu tarafından doğrudan piyasaya arz edilmemesi/sürülmemesi durumunda
ise ambalajın üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanan gerçek veya tüzel kişiyi, üreti-
cinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya it-
halatçıyı,

u) Plastik poşet: Plastikten yapılmış tek kullanımlık poşetleri,
ü) Poşet: Mal veya ürünlerin satış noktalarında tüketicilere taşıma amacıyla temin edilen

saplı veya sapsız torbaları, 
v) Satış ambalajı (birincil ambalaj): Nihai kullanıcı veya tüketici için bir satış birimi

oluşturmaya uygun olarak yapılan ambalajı,
y) Satış noktası: Elektronik ortamlar da dâhil olmak üzere, toptan ve/veya perakende

olarak mal veya ürünlerin alışverişinin yapıldığı mağaza, market ve benzeri satış yerlerini,
z) Tedarikçi: Kendisi ambalaj üreticisi olmayıp piyasaya sürenlere ambalaj tedarik eden-

ler ile piyasaya sürenler adına fason üretim yapanları,
aa) Tek kullanımlık ambalaj: Kullanımları sonrasında yeniden aynı amaçla kullanıma

uygun olmayan ambalajları,
bb) Teminat: Depozito yönetim sisteminin idari, mali ve teknik açıdan verimli, sürekli

ve çevreyle uyumlu bir şekilde uygulanmasını; mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir şekilde
yürütülmesini ve sistem içerisinde yer alan tarafların belli bir ekonomik yeterliliğe sahip ol-
masını temin etmek amacı ile bahse konu sistem içerisinde yer alan tüm taraflar için faaliyet-
lerinin türü, niteliği ve ekonomik boyutuna göre temsil oranları esas alınarak belirlenen mali
değerdeki taahhüdü,

cc) Temsil oranı: Ambalaj ve ambalaj atıklarına ilişkin faaliyetlere konu edilen amba-
lajların malzeme türü, fiziksel/hacimsel ölçüleri ve kullanım alanları özelindeki miktarların
yurt içinde üretilen ve/veya piyasaya sürülen ambalajların malzeme türleri, fiziksel/hacimsel
ölçüleri ve kullanım alanlarına göre belirlenmiş toplam miktarlarına yapılan oranlamaları,

çç) Yeniden/tekrar kullanılabilir ambalaj: Ürünlerin kullanımları için gerekli olan ve
ürünlerin tüketilmesi/kullanılması sonrasında geri alınarak yeniden/tekrar aynı amaçla kulla-
nılmak üzere piyasaya arz edilen, yeniden/tekrar kullanıma uygun olan ambalajları,

dd) Yetkili idare: Büyükşehir belediye sınırları içerisinde büyükşehir ve ilçe belediye-
lerini, büyükşehir haricindeki illerin il ve ilçe belediyeleri ile mücavir alanları dışında il özel
idarelerini, belediyelerin görev ve yetki alanı dışında kalan alanlarda ilgili mevzuatı uyarınca
atık yönetiminde yetkili kılınan sorumlu idareleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlke ve Esaslar

Genel ilke ve esaslar
MADDE 5 – (1) Sıfır atık yaklaşımı temelinde doğal kaynakların korunması ve verimli

kullanımı ile sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uyumlu üretimin sağ-
lanması ve atık miktarının azaltılması amacıyla ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi,
atık oluşumunun kaçınılmaz olduğu durumlarda ise öncelikle yeniden kullanılması, geri kaza-
nılması ve/veya enerji kaynağı olarak kullanılması sureti ile bertaraf edilecek atık miktarının
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azaltılması esastır. Ambalaj atıklarının öncelikle maddesel geri dönüşümün sağlanması esas
olup maddesel geri dönüşümün ekonomik ve/veya teknik nedenlerle mümkün olmaması duru-
munda enerji kaynağı olarak kullanımı son tercih olmak üzere diğer geri kazanım işlemleri uy-
gulanır. Geri kazanımı mümkün olmayan ambalaj atıkları ilgili mevzuat hükümlerine göre ber-
taraf edilir.

(2) Ambalajların üretimi ve kullanımında öncelikle yeniden kullanıma uygun, geri
dönüştürülebilir ambalajların tercih edilmesi esastır. Ambalajların tüketimi/kullanılması son-
rasında oluşan atıkların sıfır atık yönetim sisteminin genel ilkeleri doğrultusunda yeniden kul-
lanıma veya geri kazanım sürecine dâhil edilmesi ve geri kazanılmış malzemelerin kullanım-
larının sağlanarak Ülke ekonomisine kazandırılması esastır.

(3) Ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetimine yönelik ulusal ölçekli strateji ve politi-
kaların belirlenmesinde ve uygulanmasında genişletilmiş üretici sorumluluğu ilkesi ve kirleten
öder ilkesi uygulamalarına uyum sağlanması esas olup ambalaj atıklarının, kullanılan malze-
meye ve oluştuğu kaynağa bakılmaksızın sıfır atık ilkelerine uyumlu olarak yönetilmesi sağ-
lanır. Genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamında ambalaj üreticileri, piyasaya sürenler ve
tedarikçiler ile satış noktaları ve ilgili diğer paydaşlar için sorumluluk paylaşımı yapılması
esastır.

(4) Biyobozunur ambalajlar ve bunların atıklarına yönelik Bakanlıkça belirlenen usul
ve esaslara uyulur. Plastik malzemelerin mikro parçalara parçalanmasını katalize eden katkı
maddeleri içeren plastik malzemelerden yapılmış olan okso-bozunur plastik ambalajlar biyo-
bozunur ambalaj olarak kabul edilmezler.

(5) Ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetiminden sorumlu kişi veya kişiler ile kurum/ku-
ruluşlar, bu atıkların çevre ve insan sağlığına zararlı olabilecek etkilerinin azaltılması için ge-
rekli tedbirleri almakla yükümlü olup ambalaj atıklarının yönetiminden kaynaklanan her türlü
çevresel zararın giderilmesi amacıyla yapılan harcamalar, bu atıkların yönetiminden sorumlu
olan gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından müteselsilen sorumluluk ilkesi çerçevesinde kar-
şılanır.

(6) Ambalaj atıklarının temizleme, onarım veya kontrol işlemleri ile tasarlandığı hale
getirildiği yeniden kullanıma hazırlama faaliyeti dâhil olmak üzere atık işleme faaliyetleri ilgili
mevzuatında belirtilen hükümler doğrultusunda gerçekleştirilir.

(7) Ambalajın ve ambalaj atığının içeriğindeki maddelerin miktarının ve çevreye verdiği
zararın, ambalajın tasarımından başlayarak üretimi, pazarlanması, dağıtımı, kullanılması, ye-
niden kullanıma alınması, piyasaya arzı ve atık haline gelmesinden geri kazanımına veya ber-
taraf edilmesine kadar tüm süreçlerde temiz ürün ve teknolojiler geliştirilerek çevresel risklerin
azaltılmasına yönelik önleme faaliyeti yapılması esastır.

(8) Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin
önlenmesi amacıyla plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik ücretlendirme uygulaması
yapılır. Ülke genelinde plastik poşet kullanımının, çok hafif plastik poşetler hariç olmak üzere,
yıllık kişi başına kullanılan adedin 31/12/2025 tarihine kadar 40 adedi aşmayacak şekilde
azaltılmasını sağlayacak önlemlerin alınması ve düzenlemelerde bulunulması esastır.

(9) Ücretlendirme uygulamasına tabi tutulan plastik poşetler ile ücretlendirme uygula-
masından muaf tutulan plastik poşetlerin kullanımında yedinci fıkrada belirtilen önleme faali-
yetleri ile tüketicilerin/kullanıcıların talebinin azaltılmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması
esastır.

(10) 1/1/2022 tarihinden itibaren, tek kullanımlık satış ambalajlarıyla piyasaya sürülen
insani tüketim amaçlı içecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünlerin zorunlu olarak sadece
depozito yönetim sistemi kapsamında piyasaya sürülmesine yönelik değerlendirilmesi esastır.
Zorunlu depozito uygulaması kapsamının belirlenmesinde; ambalajın türü ve kullanım özel-
likleri, piyasaya arz koşulları ve zorunlu depozito uygulamalarının altyapısı ve işletim esasları
dikkate alınır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Yükümlülükler

Bakanlığın görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Bakanlık;
a) Ambalajların tasarımı, üretimi, tedariki, piyasaya sürülmesi ile ambalaj atıklarının

biriktirilmesi, toplanması, taşınması, depolanması, ayrılması, yeniden kullanımı, geri kazanımı
ve bertarafı süreçleri ile bu süreçlerin raporlanmasına ilişkin strateji ve politikaları belirlemekle,
kısıtlama ve yasaklama dâhil idari, mali ve teknik tedbirler almakla ve düzenlemelerde bulun-
makla, 

b) Ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetiminde yer alan ilgili tarafların kayıt altına alın-
masını ve bunların sorumluluk ve yükümlülüklerinin belirlenerek yerine getirilmesinin sağ-
lanmasını, izlenmesini, kontrolünü ve denetimini sağlamakla ve/veya sağlatmakla, bunlara yö-
nelik bilgilendirici eğitim faaliyetleri düzenlemekle ve/veya düzenletmekle,

c) Ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetimine yönelik genişletilmiş üretici sorumluluğu
politika ve planlarının oluşturulmasını ve kapsamının belirlenerek uygulanmasını sağlamakla
ve/veya sağlatmakla, uygulamaları koordine etmekle, ambalaj atığı önleme plan ve faaliyetle-
rine yönelik gerekli çalışmaları yürütmekle,

ç) Ambalaj atıklarının öncelikle maddesel geri dönüşüm olmak üzere geri kazanımla-
rının sağlanması ve bu şekilde elde edilen malzemelerin zorunlu kullanımları dâhil kullanım-
larının özendirilmesine yönelik sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda tedbir ve teşvik uygulama-
larında bulunmakla, izlemekle, istatistikleri oluşturmak ve raporlamakla,

d) Biyobozunur ambalaj atıklarının ayrı toplanarak işlenmesinin sağlanmasına, bunların
geri kazanımının sağlanarak düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek miktarının azal-
tılmasına yönelik usul ve esasları belirlemekle,

e) Üretilen ve piyasaya sürülen ambalajlar ile bunların miktarları, oranları ve depozitolu
ambalajlar dâhil ambalaj atıklarının toplanmasına, işlenmesine ve geri kazanım oranlarına iliş-
kin bilgilendirmeleri hazırlamakla; istatistikleri belirlemek ve izlemekle, raporlamakla ve ya-
yımlamakla,

f) Plastik poşetler başta olmak üzere tek kullanımlık ambalajların üretimine, tedarikine,
piyasaya sürülmesine ve kullanımlarının azaltılarak yeniden kullanılabilir ambalaj kullanımının
arttırılmasına yönelik politikalara, düzenlemelere, tedbir ve sınırlamalara ilişkin usul ve esasları
belirlemekle, bu konuda izleme ve raporlama yapmakla,

g) Sıfır atık ilke ve yaklaşımları kapsamındaki konularda çalışmalar öncelikli olmak
üzere görev alanına giren konularda gerekli gördüğü ulusal ve uluslararası çalışmaları izlemek,
çalışmalara katılım sağlamak ve raporlama yapmakla, 

ğ) Depozito yönetim sistemi uygulamalarına ve depozito ücretleri dâhil bu sisteme iliş-
kin diğer ücretler/bedeller ve teminatların belirlenmesine yönelik strateji ve politikaları belir-
lemekle,

h) Ambalaj Komisyonunu toplamakla, komisyona başkanlık yapmak ve Komisyonun
sekretarya işlerini yürütmekle,

ı) Ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetiminde ilgili tarafların bilgilendirilmesi, bilinçlen-
dirilmesi ve farkındalığın arttırılmasına ilişkin faaliyetleri koordine etmek, katılım sağla-
makla,

i) Ambalaj atıklarının işlendiği tesislerin faaliyetleri de dâhil olmak üzere ambalaj atık-
larının yeniden kullanıma hazırlanması ve ambalajların yeniden kullanıma alınması faaliyet-
lerine ilişkin kriterler ve standartlar belirlemekle,
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j) Satış noktaları ile ambalaj üretici, tedarikçi ve piyasaya sürenlere getirilen sorumlu-
lukların ve yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemekle, uygula-
makla, izlemekle, değerlendirmekle,

görevli ve yetkilidir.
(2) Bakanlık, depozito yönetim sistemine ilişkin strateji ve politikaları doğrultusunda

Ajansın faaliyetlerine görev ve yetkileri kapsamında katılım sağlar, iş birliği taleplerini değer-
lendirir.

(3) Bakanlık, Ajansın depozito yönetim sistemi haricindeki ambalaj ve ambalaj atıkla-
rının yönetimi konusundaki faaliyetlerine esas strateji ve politikalarını ilgili mevzuat hükümleri
kapsamında belirler. 

(4) Bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda birinci fıkrada belirtilen görev ve yetkilerini
sınırlarını belirlemek sureti ile il müdürlüklerine devredebilir veya birlikte kullanabilir. 

İl müdürlüklerinin görev ve yetkileri
MADDE 7 – (1) İl müdürlüğü;
a) Ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetimi sürecinde yer alan taraflar arasındaki koor-

dinasyonu sağlamakla,
b) Yetkili idarelerin atık yönetim faaliyetleri ile il sıfır atık yönetim sistemi planları

kapsamındaki ambalaj atıklarının yönetimine ilişkin faaliyetlerini izlemekle, incelemekle, de-
ğerlendirmekle, denetlemekle,

c) İl sınırları içinde faaliyette bulunan satış noktaları ve ekonomik işletmeleri tespit
ederek kayıt altına alınmalarını sağlamakla, sorumluluklarının ve yükümlülüklerinin izlenme-
sini, incelenmesini, değerlendirilmesini ve denetimini yapmakla,

ç) Atık işleme tesislerinin faaliyetleri dâhilinde ambalaj atıklarına ilişkin bildirimlerinin
takibini ve kontrolünü yapmakla, bu bildirimlere esas bilgi ve belgeleri incelemekle,

görevli ve yetkilidir.
(2) İl müdürlükleri, depozito yönetim sistemine ilişkin Ajanstan gelen iş birliği talep-

lerini ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirir, gerektiğinde faaliyetlerine katılır,
katkı sağlar.

(3) İl müdürlükleri, Ajansın ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetimi konusundaki faa-
liyetlerini destekler, gelen iş birliği taleplerini ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değerlen-
dirir, gerektiğinde faaliyetlerine katılır, katkı sağlar.

Ajansın görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Ajans, Bakanlık tarafından belirlenen politika ve stratejiler doğrultu-

sunda depozito sistem yöneticisi olarak depozito yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesine,
sistemde yer alan tüm paydaşların ve bunların yükümlülüklerinin belirlenmesine; izin, onay
ve yetki verme işlemlerine; sistemin takip ve kontrolünün sağlanmasına ilişkin idari, mali ve
teknik hususları düzenlemekle ve yönetilmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(2) Ajans, Bakanlığın genişletilmiş üretici sorumluluğu politika ve planları kapsamında
yapılan gönüllü anlaşmalara istinaden; ambalaj üreticileri, tedarikçileri ve piyasaya süren iş-
letmelerin sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlayabilir, destek ola-
bilir, bu sorumluluk ve yükümlülüklerin devrini alabilir.

(3) Ajansın 7261 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde bu Yönetmelik kapsa-
mında yapacağı diğer faaliyetlerin usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenir ve Ajansın
internet sayfasından duyurulur.
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Ambalaj üreticilerinin yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) Ambalaj üreticileri;
a) Genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamında eğitim faaliyetleri yapmak ve/veya

bu faaliyetlere katkıda bulunmak ve/veya maliyetleri karşılamak dâhil olmak üzere Bakanlıkça
belirlenen diğer yükümlülükleri yerine getirmekle, 

b) Ambalajı tasarım aşamasından başlayarak, üretim ve kullanım sonrasında en az atık
üretecek, geri kazanımı en kolay, en ekonomik ve çevreye en az zarar verecek şekilde üret-
mekle, ambalajın üretimine, işaretlenmesine ve piyasaya arzına yönelik bu Yönetmelik uyarınca
yapılan düzenlemelere uymakla,

c) Ambalaj Bilgi Sistemine ve depozito yönetim sistemi kapsamında yer alan ambalaj-
ları için Ajansa kayıt olmakla ve talep edilen bilgi ve belgeleri vermekle,

ç) Depozito yönetim sistemine dâhil olan ambalajlar için Ajans tarafından belirlenen
kriterlere uygun olarak faaliyet göstermekle,

yükümlüdürler.
(2) Ambalaj üreticileri tarafından, doğal kaynak/hammadde korunumu ve geri kazanı-

mın yaygınlaşması amacıyla ambalaj üretiminde geri kazanılmış malzeme kullanımına yönelik
olarak malzeme türüne ve sektörel üretim ve kullanım oranlarına göre Bakanlıkça yapılan dü-
zenlemelere uyulmak zorundadır.

(3) Kendisi ambalaj üreticisi olmayıp piyasaya sürenlere ambalaj tedarik eden tedarik-
çiler;

a) Ambalaj Bilgi Sistemine ve depozito yönetim sistemi kapsamında yer alan ambalaj-
ları için Ajansa kayıt olmakla ve talep edilen bilgi ve belgeleri vermekle, 

b) Depozito yönetim sistemi kapsamında olan ve/veya bu sisteme dâhil olan ambalajlar
için Ajans tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak faaliyet göstermekle, bildirim ve be-
yanları yapmakla,

yükümlüdürler.
(4) Ambalaj üreticileri ve tedarikçileri, bu Yönetmelik ile getirilen yükümlülük ve so-

rumluluklarının yerine getirilmesinde Ajans ile gönüllü anlaşmalarda bulunabilir, yükümlü-
lüklerinin yerine getirilmesinde teknik destek talep edebilir, yükümlülüklerini ve sorumluluk-
larını kısmen veya tamamen devredebilir.

Piyasaya sürenlerin yükümlülükleri
MADDE 10 – (1) Piyasaya sürenler;
a) Genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamında eğitim faaliyetleri yapmak ve/veya

bu faaliyetlere katkıda bulunmak ve/veya maliyetleri karşılamak dâhil olmak üzere Bakanlıkça
belirlenen diğer yükümlükleri yerine getirmekle,

b) Ürünlerin ambalajlanması sırasında, öncelikle yeniden kullanıma uygun ambalajlar
olmak üzere ürünün kullanımı sonrasında en az atık üretecek, geri kazanımı en kolay ve en
ekonomik ambalajları kullanmayı tercih etmekle, işaretleme ve etiketlemenin tercih edilmesi
veya zorunlu olduğu durumlarda gerekli işaretleme ve etiketlemeleri yapmakla,

c) Piyasaya sürülen ambalajları için Bakanlıkça belirlenen kriterlere uygun üretilmiş
ambalajları kullanmakla, işaretlemekle ve etiketlemekle; depozito yönetim sistemi kapsamında
kalan ambalajları için Ajans tarafından belirlenen kriterlere ayrıca uyum sağlamakla,

ç) Ambalaj Bilgi Sistemine ve depozito yönetim sistemi kapsamında yer alan ambalaj-
ları için Ajansa kayıt olmakla ve talep edilen bilgi ve belgeleri vermekle,

yükümlüdürler.
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(2) Piyasaya sürenlerce, 1/1/2020 tarihinden sonra piyasaya sürülen ambalajlar için
31/12/2019 tarihli ve 30995 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geri Ka-
zanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamında getirilen yükümlülükler yerine getirilir.
1/1/2020 tarihinden önce piyasaya sürülmüş ambalajlara ilişkin işlemler Bakanlıkça belirlenen
usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

(3) Piyasaya sürenler, depozito yönetim sistemi kapsamında kalan ambalajları için Ajans
tarafından belirlenen düzenlemelere uymak, şart ve sorumlulukları yerine getirerek faaliyette
bulunmak zorundadırlar. Depozito yönetim sistemine dâhil edilmesi zorunlu tutulan ambalajlı
ürünlerin piyasaya sürülebilmesi için Ajansın onayının alınması zorunlu olup Ajansın onayı
bulunmayan ambalajlı ürünler piyasaya sürülemez.

(4) Piyasaya sürenler, depozito yönetim sistemine ilişkin belirlenecek ücret, bedel ve
teminatları Ajans nezdinde karşılarlar.

(5) Piyasaya sürenlere fason üretim yapan tedarikçiler;
a) Ambalaj Bilgi Sistemine ve depozito yönetim sistemi kapsamında yer alan ambalaj-

ları için Ajansa kayıt olmakla ve talep edilen bilgi ve belgeleri vermekle,
b) Ambalaj temin ve tedarik işlemlerini Ambalaj Bilgi Sistemine kaydı olan ekonomik

işletmeler ile gerçekleştirmekle,
c) Depozito yönetim sistemi kapsamında kalan ambalajlar için Ajans tarafından belir-

lenen kriterlere uygun olarak faaliyet göstermekle, bildirim ve beyanları yapmakla,
yükümlüdürler.
(6) Piyasaya süren işletmeler ve tedarikçileri, bu Yönetmelik ile getirilen yükümlülük

ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde Ajans ile gönüllü anlaşmalarda bulunabilir, yüküm-
lülüklerinin yerine getirilmesinde teknik destek talep edebilir, yükümlülüklerini ve sorumlu-
luklarını kısmen veya tamamen devredebilir.

Satış noktalarının yükümlülükleri
MADDE 11 – (1) Satış noktaları;
a) Ambalaj Bilgi Sistemine kaydını yaptırmamış piyasaya süren işletmeleri tespit ederek

Bakanlığa bildirmekle ve bu işletmelerin ambalajlı ürünlerini tüketicilere/kullanıcılara verme-
mekle,

b) Ambalaj Bilgi Sistemine kayıt olmakla, ürettiği, piyasaya sürdüğü ve tedarik ettiği
ambalajlara ilişkin Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden bildirim yapmakla,

c) Tüketicilerin plastik poşet talebi ve kullanımını en aza indirecek tedbirleri almak ve
teşvik edici uygulamalarda bulunmakla, bu konuda tüketicileri bilgilendirmekle; ücretlendirme
uygulamasına tabi tutulan plastik poşetleri belirlenen ücretler haricinde veya tamamen ücretsiz
olarak vermemekle, bu poşetleri ücretsiz veya belirlenen ücreti değiştirmeye imkan verecek
herhangi bir promosyona veya kampanyaya dâhil etmemekle; plastik poşetlerin üretimine ve
piyasaya arzına yönelik olarak getirilen düzenlemelere uymayan poşetleri tüketicilere/kullanı-
cılara vermemekle,

ç) Depozito yönetim sistemi kapsamında kalan ambalajlı ürünlerin arzının gerçekleşti-
rilmesi durumunda depozito yönetim sistemine dâhil olmakla ve Ajans tarafından belirlenen
idari, mali ve teknik sorumlulukları yerine getirmekle, 

yükümlüdürler.
(2) Depozito yönetim sistemine dâhil edilen ambalajlı ürünleri tüketicilere/kullanıcılara

toptan/perakende sunan yerler de bu ambalajlı ürünler için satış noktası olarak değerlendirilir.
Bu yerler depozito uygulamaları kapsamında Ajans tarafından belirlenen kriterlere uygun faa-
liyet gösterir ve belirlenen idari, mali ve teknik sorumlulukları yerine getirirler.

(3) Depozito yönetim sistemine tabi tutulan ambalajlı ürünleri tüketicilere/kullanıcılara
sunan satış noktaları, tüketiciler/kullanıcılar tarafından getirilen depozitolu boş ambalajların
iade alınmasını ve depozito ücretinin geri ödenmesini sağlayacak sisteme dâhil olmakla yü-
kümlüdürler.
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(4) Satış noktaları; Bakanlık tarafından belirlenen plastik poşetlerin kullanımının azal-
tılmasına yönelik ücretlendirme uygulaması dâhil ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetimine
yönelik diğer tedbir, teşvik ve sınırlamalara ilişkin olarak Bakanlıkça belirlenen idari düzen-
lemelere, usul ve esaslara uygun faaliyet göstermek zorundadırlar.

(5) Satış noktalarınca, ücretlendirme uygulaması kapsamındaki plastik poşetler ile pi-
yasaya sürdükleri diğer ambalajları için Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik kap-
samında getirilen yükümlülükler yerine getirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ambalajın Üretimine ve Piyasaya Arzına İlişkin Hükümler

Temel şartlar
MADDE 12 – (1) Ambalajlar, yeniden kullanıma ve/veya geri kazanıma en uygun

ve/veya bertaraf aşamalarında çevreye en az zarar verecek şekilde tasarlanmak ve üretilmek
zorundadır. Üretilecek ambalajların yapısındaki ağır metal muhtevalarının, ambalajın birim
ağırlığının, ambalajın fonksiyonunu bozmayacak, gerekli sağlık, temizlik ve güvenlik düzeyini
olumsuz etkilemeyecek şekilde en aza indirilmesi sağlanır. Bu şartlara uygunluğunun belirlen-
mesinde ilgili ulusal ve uluslararası standartlar dikkate alınır.

(2) Alternatifi olmayan ambalajlar ile üretimi ve piyasaya sürülmesine ilişkin özel mev-
zuat hükümlerine tabi olan ambalajlar dışında, maddesel geri dönüşümü öncelikli olmak üzere
geri kazanılması teknik olarak mümkün olmayan ambalajların üretilmesi ve piyasaya sürülmesi
yasaktır. 

(3) Yurt içinde üretilecek ve ithal edilecek ambalajların sağlaması gereken temel şartlar
aşağıda belirtilmiştir:

a) Ambalajın üretimi ve bileşimine ilişkin;
1) Tüketici ve ambalajlanan ürün için gerekli güvenlik ve sağlık düzeyini sağlamaya

yeterli olandan fazla hacim ve ağırlıkta ambalaj kullanılmaması,
2) Ambalajın tasarlanırken, üretilirken ve kullanıma sunulurken yeniden kullanıma

ve/veya geri kazanıma uygun olması,
3) Ambalaj atığının ve ambalaj üretimi esnasında oluşan atıkların geri kazanımı veya

bertarafı sırasında ambalajın içerdiği maddelerin çevre üzerindeki etkisi göz önünde bulundu-
rularak, ambalaj ve ambalajın bileşenleri üretilirken zararlı ve tehlikeli maddelerin en aza in-
dirilmesi,

zorunludur.
b) Ambalajların yeniden kullanılabilir niteliğe sahip olmaları için;
1) Ambalajın fiziki özelliği ve niteliğinin normal şartlar altında ambalajın birden fazla

kullanımına izin verecek şekilde olması,
2) Ambalajın yeniden kullanımı sürecinde, çalışanların sağlık ve güvenlik şartları göz

önünde bulundurulması,
3) Ambalaj yeniden kullanılmayacak hale gelerek atık olduğu zaman, (c) bendinde be-

lirtilen özel şartların sağlanması,
zorunludur.
c) Ambalajların geri kazanılabilir niteliklerine yönelik değerlendirmelerde;
1) Ambalaj atıklarının maddesel geri dönüşüm yoluyla geri kazanılabilir niteliği için;

ambalaj üretilirken, ambalajın üretiminde kullanılan maddelerin ağırlıkça belli bir yüzdesinin
maddesel olarak geri dönüştürülebilir nitelikte olması,

2) Ambalaj atıklarının enerji geri kazanım amacıyla işlenebilir niteliği için; enerji geri
kazanımının en uygun düzeyde olmasını sağlayacak minimum alt kalorifik değere sahip olma-
sı,
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3) Biyolojik olarak bozunabilir ambalaj niteliği için; oksijenli veya oksijensiz ortamda
gerçekleşecek fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlemlerden sonra elde edilecek nihai ürünün
ilgili mevzuatında tanımlı kalite kriterleri ve piyasaya arz şartlarını sağlaması,

zorunludur.
(4) Bakanlıkça, plastik poşetler ve tek kullanımlık ambalajlar başta olmak üzere ambalaj

üretimine yönelik özel şartlara ve bu ambalajların sağlaması gereken kriterlere yönelik ilave
düzenlemelerde bulunulabilir.

(5) Depozito yönetim sistemine dâhil olan ambalajlara ve bileşenlerine yönelik özel
şart ve kriterler Ajans tarafından ayrıca belirlenir.

Ağır metal konsantrasyonları
MADDE 13 – (1) Ambalaj üreticileri, ambalajda veya ambalaj bileşenlerinde bulunan

kurşun, kadmiyum, cıva, artı altı değerlikli krom konsantrasyonlarının toplamının 100 ppm’i
aşmamasını sağlamak zorundadır. Ancak tamamen kurşunlu kristal camdan yapılan ambalajlar
için bu zorunluluk geçerli değildir.

(2) Cam ambalaj üretiminde geri dönüştürülmüş malzeme kullanılması durumunda, her
bir cam fırını için ayrı ayrı bakılmak kaydı ile temsili örneklerde ardışık on iki ay süre içinde
yapılan toplam ağır metal analizlerinin aylık ortalamalarının 200 ppm sınırını aşmaması şartıyla
birinci fıkrada belirtilen konsantrasyon limitleri aşılabilir.

Ambalajların üretim aşamasında işaretlenmesi
MADDE 14 – (1) Ambalaj ve ambalaj atıklarının geri toplanması, yeniden kullanılması,

geri kazanımının kolaylaştırılması ve tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla ambalajlar üretim-
leri sırasında işaretlenir.

(2) Plastik poşetler ve depozito yönetim sistemine dâhil edilen ambalajlar başta olmak
üzere tek kullanımlık ambalajlar dâhil diğer tüm ambalaj ve bileşenlerine yönelik işaretlemelere
ilişkin Bakanlıkça belirlenen özel düzenlemeler haricinde yapılacak işaretlemeler gönüllülük
esasına dayanır. Ambalaj üreticilerinin gönüllülük esasına dayanan işaretlemeleri tercih etmesi
halinde;

a) Ambalaj üreticileri tarafından, ürettikleri ambalajların üzerinde, Ek-2’de yer alan
Ambalaj İşaretleme Sistemine göre ambalajın türünü belirten kısaltma ve malzeme türüne ait
numara ile Ek-3’te yer alan Ambalajların Üzerinde Kullanılacak Sembol bulundurulur.

b) Sembolün merkezine ambalajın üretildiği malzemenin türünü temsil eden numara,
altına da büyük harfler ile malzeme türünü temsil eden kısaltma yazılır.

c) Ek-2’de yer alan Ambalaj İşaretleme Sisteminde tanımlanan malzeme türlerinin dı-
şında yer alan malzemeler işaretlenmez.

ç) İşaretlemenin, ambalajın üzerinde; kolayca görülebilir, okunabilir, ambalaj açıldı-
ğında dahi kalıcı ve dayanıklı olması sağlanır.

d) Teknik sebeplerden dolayı, ambalajın üzerinde işaretleme yapılamaması halinde, işa-
retleme piyasaya süren tarafından etiketin üzerinde yapılır.

(3) Ambalajlar ve etiketleri dâhil diğer bileşenlerine yönelik zorunlu işaretlemeler ile
bunların kullanımına yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenir ve Bakanlık internet
sitesinde yayımlanır. Depozito yönetim sistemine dâhil olan ambalajlara yönelik işaretlemeler
için Ajans tarafından belirlenen kriterlere ayrıca uyulur.

Ambalajların piyasaya sürenler tarafından işaretlenmesi
MADDE 15 – (1) Ambalajlar, piyasaya sürenler tarafından bu Yönetmelikte belirtilen

esaslara uygun olarak toplama ve geri kazanım sistemine dâhil olduğunun belirtilmesi ve tü-
keticinin bilgilendirilmesi amacıyla işaretlenir. Bu işaretleme, piyasaya sürenin kayıt altında
olduğunu ve dâhil olduğu yönetim sistemini gösterir.
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(2) Plastik poşetler ve depozito yönetim sistemine dâhil edilen ambalajlar başta olmak
üzere tek kullanımlık ambalajlar dâhil diğer tüm ambalaj ve bileşenlerine yönelik işaretlemelere
ilişkin Bakanlıkça belirlenecek özel düzenlemeler haricinde yapılacak işaretlemeler gönüllülük
esasına dayanır. Piyasaya sürenlerin gönüllülük esasına dayanan işaretlemeyi gerçekleştirmeleri
halinde, piyasaya sürenler ambalajlarında ve/veya etiketlerinde Ek-3’te yer alan Ambalajların
Üzerinde Kullanılacak Sembol ile bu sembolün altında Bakanlığın verdiği kod numarasını bu-
lundurur. 

(3) İşaretleme ambalajın veya etiketin üzerine yapılır. İşaretlemenin kolayca görülebilir,
okunabilir, ambalaj açıldığı takdirde dâhi kalıcı ve dayanıklı olması zorunludur. Ambalajlar ve
bileşenlerinde geri kazanımı olumsuz etkilemeyecek malzemeden yapılmış işaretleyiciler, eti-
ketler ve birleştirici/sabitleyici/yapıştırıcılar kullanılır. 

(4) Ambalajlar ve etiketleri dâhil diğer bileşenlerine yönelik zorunlu işaretlemeler ile
gönüllü işaretlemeler ve bunların kullanımına yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir ve
Bakanlık internet sitesinde yayımlanır. Depozito yönetim sistemine dâhil olan ambalajlara yö-
nelik işaretlemeler için Ajans tarafından belirlenen kriterlere ayrıca uyulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Depozito Yönetim Sistemi ve Uygulamaları

Depozito yönetim sistemi
MADDE 16 – (1) Depozito yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi ve sürdürülebi-

lirliğinin sağlanmasına yönelik maliyetlerin karşılanmasında; piyasaya sürenler temsil oranları
doğrultusunda asli sorumluluğa sahip olmakla birlikte sisteme dâhil olan ambalajlı ürünleri tü-
keticilere/kullanıcılara bedelli ve/veya bedelsiz olarak ileten/sunan/teslim eden tarafların da
kendi temsil oranları doğrultusunda sorumlulukları mevcuttur. Depozito yönetim sisteminin
uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar Ajans tarafından belirlenir ve Ajansın internet sitesinde
yayımlanır.

(2) Depozito yönetim sistemi dâhilinde Ajanstan aldığı yetki doğrultusunda faaliyet
gösteren taraflar da dâhil olmak üzere depozito yönetim sisteminde yer alan ilgili tüm taraflar
Ajans tarafından düzenlenen ve Ajansın internet sitesinde yayımlanan usul ve esaslar çerçeve-
sinde belirlenen oran ve nitelikte teminat yükümlülüğünü haizdir.

(3) Depozito yönetim sistemi kapsamında piyasaya sürülmesine zorunluluk getirilen
ambalajlı ürünler için uygulanacak depozito ücretinin ambalajlar üzerinde yapılacak işaretleme
ile satış/teslim belgelerinde ise ayrı bir veri birimi şeklinde gösterilmesi zorunludur. 

(4) Depozito yönetim sistemi dâhilinde uygulanacak depozito ücreti dâhil diğer ücretler
ile teminatlar Ajans tarafından yönetilir. 

Zorunlu depozito uygulamaları
MADDE 17 – (1) İnsani tüketim amaçlı içeceklerin piyasaya sürülmesinde kullanılan

cam, polietilen teraftalat (PET) türünde plastik ve alüminyum türünde metal malzemeden ya-
pılmış olan tek kullanımlık satış ambalajları öncelikli olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında
piyasaya sürülecek ambalajlar için 1/1/2022 tarihinden itibaren depozito yönetim sistemine
katılım zorunluluğu getirilmesine yönelik değerlendirme ve düzenlemeler Ajans tarafından ya-
pılır.

(2) Ajans tarafından zorunlu depozito uygulaması kapsamına alınan ambalajlı ürünlerin
piyasaya arzı sadece Ajansın onayı ve Ajans tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda
gerçekleştirilebilir. Zorunlu depozito uygulaması kapsamına alınan ambalajlı ürünlerin Ajans
onayı olmaksızın piyasaya sürülmesi ve piyasada yer alması yasak olup Ajans tarafından bu
ürünlerin piyasaya sürülmesine ve/veya piyasada yer almasına yönelik şartlı, kısmi ve/veya
süreli olarak muafiyet düzenlemesi yapılabilir.
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(3) Depozito yönetim sistemine katılım zorunluğu getirilen ambalajlı ürünlerin piyasaya
sürülmelerine ilişkin süreç belirlenerek ilgili taraflara bildirilir ve Ajans tarafından belirlenen
koşullar çerçevesinde depozito yönetim sistemi dâhilinde piyasaya sürülmeleri sağlanır. 

(4) Zorunlu olarak depozito yönetim sistemi dâhilinde piyasaya sürülecek ambalajlı
ürünlerin depozito ücretleri, bu ambalajların piyasaya arzından önce Ajansa aktarılır. Depozito
ücretlerinin tahsili ve iade edilmesine ilişkin tüm süreç Ajans tarafından yönetilir. Depozito
yönetim sistemine dair diğer ücret ve teminatlar da Ajans tarafından yönetilir. 

Diğer depozito uygulamaları
MADDE 18 – (1) Yeniden/tekrar kullanılabilir ambalajlara yönelik depozito uygula-

maları da depozito yönetim sistemi dâhilinde değerlendirilir ve bu sistem hükümlerine tabi tu-
tulur. Depozito yönetim sistemine katılım zorunluluğu bulunmayan tek kullanımlık ambalajlı
ürünleri piyasaya süren işletmeler, Ajans tarafından uygun görülmesi durumunda Ajans tara-
fından belirlenecek özel şartlar doğrultusunda bu ambalajlı ürünleri için depozito yönetim sis-
temine dâhil olabilirler. 

ALTINCI BÖLÜM
Ambalaj Atıklarının Yönetimi ve Geri Dönüşüm/Geri Kazanım Hedefleri 

Ambalaj atıklarının biriktirilmesi, toplanması ve taşınması
MADDE 19 – (1) Ambalaj atığı üreticileri, ambalaj atıklarının biriktirilmesine, geçici

depolanmasına, toplayıcılara teslim edilmesine, taşınmasına ve geri kazanımının sağlanmasına
yönelik olarak Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Sıfır Atık Yönetmeliği hükümlerine uymakla yü-
kümlüdürler.

(2) Ambalaj atıkları, Sıfır Atık Yönetmeliği hükümleri esas alınarak sıfır atık yönetim
sistemi uygulamalarına ve İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planlarına uygun olarak toplanır. 

(3) Yetkili idareler, ambalaj atıklarının belirli bir sistem dâhilinde toplanarak geri ka-
zanımlarının sağlanması, bu atıkların düzenli depolama tesislerine gönderilmemesi ve bu te-
sislerce de kabul edilmemesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

(4) Tehlikeli ve radyoaktif madde ambalajları haricindeki ambalajlar için uygulanan
depozito yönetim sistemi kapsamında boş ambalajların biriktirilmesi, geçici depolanması ve
taşınması faaliyetlerinde atık yönetimi mevzuatında belirlenen izin ve lisans şartları aranmaz.
Anılan faaliyetler için Ajans tarafından belirlenecek idari, mali ve teknik düzenlemelere uyulur.
Depozito yönetim sistemi kapsamında toplanan yeniden/tekrar kullanılabilir ambalajların ye-
niden kullanıma alınması faaliyeti geçici faaliyet belgesi/çevre lisansından muaftır.

(5) Tehlikeli madde ambalajları için uygulanan depozito yönetim sistemi kapsamında
boş ambalajların biriktirilmesi, geçici depolanması, toplanması ve taşınması faaliyetleri için
ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Bakanlıkça ve Ajans tarafından ayrıca belirlenecek idari,
mali ve teknik düzenlemelere uyulur.

Ambalaj atıklarının işlenmesi
MADDE 20 – (1) Ambalaj atıklarının ayrıştırıldığı, geri kazanıldığı ve/veya bertaraf

edildiği atık işleme tesislerinde Atık Yönetimi Yönetmeliği uyarınca yapılan düzenlemeler doğ-
rultusunda getirilen yükümlülüklere uyulur. 

(2) Ambalaj atıklarının geri kazanılmasında öncelikle maddesel geri dönüşüm esas alı-
nır. Depozito yönetim sistemi kapsamında toplanan ambalajların işlenerek tekrar aynı ürünlerin
ambalajlarının üretiminde kullanılması imkânı önceliklendirilir. Maddesel geri dönüşümü eko-
nomik olmadığı ve/veya teknik olarak mümkün olmadığı anlaşılan ambalaj atıklarının diğer
geri kazanım yöntemleri ile de geri kazanımı sağlanamazsa bu atıklar enerji geri kazanımı ama-
cı ile faaliyet gösteren çevre lisanslı atık işleme tesislerine gönderilir. Geri kazanımı sağlana-
mayan ambalaj atıkları haricindeki ambalaj atıkları bertaraf tesislerine gönderilemez.
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(3) Depozito yönetim sistemi kapsamında toplanan ambalajların sayılması-ayrıştırılması
ile yeniden/tekrar kullanılabilir ambalajların yeniden kullanıma alınması faaliyeti geçici faaliyet
belgesi/çevre lisansından muaftır. Bu tesislere yönelik yeterlilik kriterlerinin belirlenmesine
ve belgelenmesine yönelik işlemler Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Ajans
tarafından gerçekleştirilir.

Geri dönüşüm ve geri kazanım hedefleri
MADDE 21 – (1) Bakanlık, ambalaj atıklarının yönetimi konusunda bu Yönetmelikte

yükümlülüğü bulunan tüm taraflar ile birlikte gerekli tedbirleri alarak;
a) 2021 yılından itibaren Ülke genelinde en az aşağıda verilen oranlarda malzeme cin-

sine bakılmaksızın toplam geri dönüşüm ve geri kazanım hedeflerine ulaşılması sağlanır.

b) 2021 yılından itibaren Ülke genelinde en az aşağıda verilen malzeme cinsi bazlı
yıllık geri dönüşüm oranlarına ulaşılması sağlanır. 

c) Kompozit ambalajlar, birim ambalajın bileşiminde bulunan ve ağırlıkça en fazla mik-
tarı oluşturan malzeme cinsi açısından (b) bendinde verilen oranlar kapsamında değerlendiril-
meye tabi tutulur.

Geri dönüşüm ve geri kazanım hedeflerinin yerine getirilmesi
MADDE 22 – (1) Bakanlık, genişletilmiş üretici sorumluluğu planlaması ile ulusal atık

yönetimi ve eylem planı uygulamaları kapsamında gerekli koordinasyonu sağlayarak 21 inci
maddede belirtilen hedeflere ulaşılması için strateji ve politikaları belirler, izleme, hesaplama
ve raporlama süreçlerini oluşturur ve uygular.

(2) Toplam geri dönüşüm ve geri kazanım hedeflerine yönelik hesaplamalarda yurt için-
de piyasaya sürülen ambalaj miktarları, yurt içinde toplanan ve işlenen ambalaj atığı miktarları,
yeniden kullanıma alma ve hazırlama dâhil olmak üzere depozito yönetim sistemi kapsamında
toplanan ve işlenen ambalaj miktarları esas alınır. 

YEDİNCİBÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Plastik poşet ve depozito ücretleri 
MADDE 23 – (1) Ücretlendirmeye tabi plastik poşetlere yıl içinde uygulanacak taban

ücret, piyasa koşulları ve ilgili sektör temsilcilerinden oluşan Ambalaj Komisyonunun önerisi
dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenir ve yıl boyunca geçerliliğini korur. Plastik po-
şetler için Bakanlıkça belirlenen fiyat tarifesinden farklı bir ücret uygulanamaz.

Sayfa : 82                               RESMÎ GAZETE                             26 Haziran 2021 – Sayı : 31523



(2) Zorunlu depozito uygulamasına tabi tutulan ürünlere ilişkin depozito ücretleri piyasa
koşulları ve Ambalaj Komisyonunun önerisi dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenir ve
yeni bir depozito ücreti belirleninceye kadar geçerliliğini korur.

(3) Depozito yönetim sistemi dâhilinde uygulanacak depozito ücreti haricindeki diğer
ücret ve teminatlar; depozito yönetim sistemi yatırımının finansal maliyeti, sistemin işletilmesi
ve sürdürülebilmesi maliyetleri, sabit varlıkların amortisman maliyetleri, yönetim ve izleme
giderleri ve öz kaynak getirisinden oluşan maliyetler ile depozito yönetim sistemi faaliyet ge-
lirleri esas alınmak sureti ile ilgili tarafların temsil oranları doğrultusunda Ajans tarafından be-
lirlenir ve yönetilir. 

Ambalaj Komisyonu
MADDE 24 – (1) Bakanlıkça oluşturulan Ambalaj Komisyonu, biri başkan olmak üzere

Bakanlık personeli ile Ajans personeli, Bakanlığın uygun göreceği ekonomik işletmeler, mahalli
idareler ve diğer yetkili idareler, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, çevre lisanslı atık
işleme tesisleri, satış noktaları ve ilgili diğer sektörlerin yetkili temsilcilerinden oluşur.

(2) Ambalaj Komisyonu, yılda en az bir kere Bakanlığın belirleyeceği gündemle Ba-
kanlık temsilcisinin başkanlığında toplanır. Komisyonun sekretarya hizmetleri, Bakanlık tara-
fından yürütülür. Toplantı yer ve zamanı ile gündemine ilişkin hususlar, toplantı tarihinden en
az 15 gün önce Bakanlık tarafından üyelere bildirilir.

(3) Ambalaj Komisyonu, bu Yönetmelik doğrultusunda yürütülen çalışmaları ve uygu-
lamaları değerlendirerek tavsiye kararları alır.

Bildirimler, beyanlar ve planlar ile bu kapsamda sunulan bilgi ve belgelerin de-
ğerlendirilmesi

MADDE 25 – (1) Bakanlık ve/veya il müdürlüğü ile Ajans; mahalli idareler/yetkili ida-
reler, piyasaya sürenler, ambalaj üreticileri, tedarikçiler, çevre lisanslı atık işleme tesisleri dâhil
ilgili taraflarca yapılan bildirim ve sunulan belgelerin içerikleri ve iletilme yöntem ve dönem-
lerini belirler, bunları inceler ve çalışmaları denetler. 

(2) Ambalaj üreticileri, piyasaya sürenler ve tedarikçileri tarafından bir önceki sene pi-
yasaya arzı gerçekleştirilen asgari ambalajların türleri, kullanım ve tasarım özellikleri ve mik-
tarlarına ilişkin veriler her yıl Mart ayının sonuna kadar Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden Ba-
kanlığa bildirilir. 

(3) Depozito yönetim sistemi kapsamında yürütülen faaliyetlere yönelik bildirim ve
beyanlar Ajans tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda ve Ajansa ait bilgi sistemleri üze-
rinden yapılır.

(4) Bakanlık ve/veya Ajans tarafından gerekli görülmesi halinde; ilgili taraflar, bildirim
ve belgelerini yeminli mali müşavire ve/veya bağımsız denetim kuruluşlarına inceletir ve in-
celeme raporunu Bakanlığa ve/veya Ajansa sunar.

İdari yaptırım
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, 2872

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde öngörülen idari yaptırımlar uygulanır. İdari
yaptırımlar ilgili mevzuatında öngörülen idarelerce tesis edilir. 

Düzenleme yetkisi
MADDE 27 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddüt

ve anlaşmazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye,
ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yap-
maya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 28 – (1) 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
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Mevcut geri dönüşüm, geri kazanım yükümlülükleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Piyasaya süren işletmelerin ve mevcut yetkilendirilmiş ku-

ruluşların 28 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
kapsamında oluşmuş olan geri dönüşüm ve geri kazanım hedeflerinin yerine getirilmesine iliş-
kin yükümlülükleri anılan Yönetmelik hükümleri gözetilerek Bakanlıkça belirlenen usul ve
esaslar doğrultusunda yerine getirilir.

Mevcut ambalaj atıkları yönetim planlarının sürekliliği
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce mahalli ida-

relerce hazırlanıp uygun bulunan ambalaj atıkları yönetim planları, bu Yönetmelik hükümleri
ve Sıfır Atık Yönetmeliği ile getirilen düzenlemeler uyarınca yürütülür. Mevcut ambalaj atıkları
yönetim planları mahalli idarelerin Sıfır Atık Yönetmeliğinde öngörülen geçiş takvimi uyarınca
sıfır atık yönetim sistemine geçişleri ile birlikte son bulur.

Mevcut ambalaj atığı işleme tesisleri 
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ambalaj atığı top-

lama ayırma ve ambalaj atığı geri dönüşüm/geri kazanım konularında Bakanlıktan çevre lisansı
almış tesisler Bakanlıkça yapılacak düzenlemelere uygun faaliyet göstererek lisans sürelerinin
sonuna kadar faaliyetlerine devam edebilirler. 

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Res-
mî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca ambalaj atığı toplama
ayırma ve ambalaj atığı geri dönüşüm/geri kazanım konularında faaliyet göstermek üzere iş-
lemlerini başlatmış olan tesislerin işlemleri 28 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Ambalaj
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen fiziksel şartlar esas alınarak değerlendirilir. 

Mevcut yetkilendirilmiş kuruluşlar
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce piyasaya süren

işletmelerin ambalaj atıkları yönetimi konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacı
ile Bakanlıktan yetki belgesi alan kuruluşlar faaliyetlerini yetki süreleri dâhilinde bu Yönet-
melik hükümlerine uygun olarak yürütürler.

(2) Yetki belgesi sahibi kuruluşlar bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 3 ay
içerisinde yetki belgesi aldıkları tarihten bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan
faaliyetleri kapsamındaki gelir ve giderlerine ilişkin mali tablolarını oluşturmak ve ilişkili bilgi
ve belgeleri Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. Yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlerin izlen-
mesi, değerlendirilmesi ve denetimine ilişkin hususlar yetki belgesi verilmesine esas mevzuat
hükümleri kapsamında değerlendirilir.

(3) Yetkisi iptal edilen veya temsiliyet payı şartlarını sağlayamama koşulu dâhil yetki
iptali talebinde bulunan yetki belgesi sahibi kuruluşlar faaliyetlerin sonlandırılmasına ilişkin
olarak Bakanlıkça talep edilecek bilgi, belge ve raporları sunmak zorundadırlar. 

Depozito yönetim sistemi ve mevcut depozito uygulamaları
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Bakanlıkça

belirlenen usul ve esaslar uyarınca hazırlanıp onaylanan depozito uygulama planları kapsa-
mında yürütülen yeninden/tekrar kullanılabilir ambalajlara yönelik depozito yönetim sistemi
uygulamaları Ajans tarafından belirlenen usul ve esasların yürürlüğe girmesine kadar bu Yö-
netmeliğe uyumlu olarak sürdürülür.

Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ SAĞLIK 

ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; özel güvenlik görevlisi adayları veya özel

güvenlik görevlilerinde aranacak sağlık şartları, aday sağlık raporları ve durum bildirir sağlık
kurulu raporlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; özel güvenlik görevlisi adayları veya özel güvenlik

görevlilerinde aranacak sağlık şartlarını, aday sağlık raporu ve durum bildirir sağlık kurulu ra-
poru alınmasını, bu raporların ayrıntılarını ve bu raporlara göre yapılacak iş ve işlemlere ilişkin
hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hiz-

metlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;
a) Aday: Özel güvenlik görevlisi olarak çalışma izni alacak kişileri,
b) Aday sağlık raporu: Tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenen ve bu Yönet-

melik ekindeki Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasında belirtilen hastalıklar yönünden
muayene sonucunda, adaylar hakkında alınması zorunlu olan sağlık kurulu raporunu,

c) Çalışma izni: 5188 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen izni,
ç) Durum bildirir sağlık kurulu raporu: Özel güvenlik görevlisinin sağlık durumunun,

13/1/1983 tarihli ve 17927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları İş-
letme Yönetmeliğinin 22 nci maddesine göre teşkil olunan sağlık kurulu tarafından belirlenerek
kayıt altına alındığı sağlık kurulu raporunu, 

d) e-Rapor sistemi: Sağlık raporlarının elektronik olarak düzenlenebildiği, e-imza ile
onaylanabildiği Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan elektronik sistemi, 

e) Eğitim kurumu: İçişleri Bakanlığından Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet İzin
Belgesi alan eğitim kurumlarını,

f) İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan
kurum ve kuruluşları,

g) ÖGG: Özel güvenlik görevlisini, 
ğ) ÖGNET: Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyonunu, 
h) Tam teşekküllü hastane: Bünyesinde iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, kulak-burun-

boğaz, nöroloji veya ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları bulunan ve bu uzmanların katılımıyla
sağlık kurulu/kurulları teşekkül edebilen sağlık kurumlarını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sağlık Şartları ile İlgili Genel Esaslar

Sağlık şartları ile ilgili genel esaslar
MADDE 5 – (1) Adayın, bu Yönetmeliğin eki Ek-1 “Hastalık Branşlarının Sınıflandı-

rılması” listesinde yer alan düzeyde hastalığı veya engeli olmamalıdır. 
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(2) Aday, mevcut durumu ile değerlendirilir. Tedavi ve operasyon ile düzelebileceği
öngörülen durumlarda olumlu aday sağlık raporu, ancak adayın sağlık durumu iyileştikten
sonra düzenlenir.

(3) Bu Yönetmelikte tanımlanan düzeyde hastalığı veya engeli olan adaylar ÖGG ola-
mazlar, ÖGG olarak çalışırken durum bildirir sağlık kurulu raporu neticesinde kas iskelet sis-
temi ve ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden ÖGG olamayacağı tespit edilenler ile görme, duy-
ma veya konuşma yetilerinin tamamını kaybedenler çalışmaya devam edemezler. Bu durumda
olanlar için tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenecek aday sağlık raporlarının karar
kısmında “özel güvenlik görevlisi olamaz”, durum bildirir sağlık kurulu raporlarının karar kıs-
mında ise “özel güvenlik görevlisi olarak çalışamaz” ibaresi yazılır.

(4) Silah kullanımı bakımından Ek-1’de tanımlanan düzeyde hastalığı veya engeli bu-
lunmayan ve ateşli silah kullanabileceği bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen branş
hekimlerince değerlendirilen adaylar “silahlı özel güvenlik görevlisi”; Ek-1’de tanımlanan dü-
zeyde hastalığı veya engeli bulunmayan ancak ateşli silah kullanamayacağı yönünde karar ve-
rilen adaylar ise “silahsız özel güvenlik görevlisi” olabilir.

(5) Ek-1’de tanımlanan düzeyde hastalığı veya engeli bulunmamasına rağmen, bu Yö-
netmeliğin 10 uncu maddesi kapsamında ateşli silah kullanamayacağı değerlendirilen silahlı
ÖGG’ler, ateşli silah kullanamayacağı yönünde bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen
branş hekimlerince karar verilmesi halinde silahlı olarak çalışamazlar. Ancak talep etmeleri
halinde silahsız ÖGG olarak çalışabilirler.

(6) Ruh sağlığı ve hastalıkları nedeniyle “Özel Güvenlik Görevlisi Olamaz” kararı ve-
rilen aday sağlık raporu ile adaylığı kabul edilmeyenler tekrar adaylığa başvuramaz. Bu du-
rumdakilerin adaylığı iptal edilir.

(7) Ruh sağlığı ve hastalıkları nedeniyle “Özel Güvenlik Görevlisi Olarak Çalışamaz”
kararlı verilen durum bildirir sağlık kurulu raporu ile çalışma izinleri iptal edilen ÖGG’ler
tekrar ÖGG olamaz. 

(8) Aday sağlık raporunda “Özel Güvenlik Görevlisi Olamaz” kararı bulunan adayın
özel güvenlik eğitim başvurusu ve çalışma izni başvurusu kabul edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık Raporları ile İlgili Genel Esaslar

Sağlık raporları ile ilgili genel esaslar
MADDE 6 – (1) Raporların düzenlenmesinde uyulacak kurallar, rapor formatları, dü-

zenlenen raporlara itiraz süreçleri ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan diğer hususlarda
Sağlık Bakanlığının yürürlükte olan mevzuatı esas alınır. Aday sağlık raporu Sağlık Bakanlığı
e-Rapor sistemi üzerinden elektronik olarak düzenlenir.

(2) Aday, aday sağlık raporu alabilmek için tam teşekküllü hastanelere bireysel olarak
başvurur.

(3) Aday sağlık raporunun ücreti aday tarafından karşılanır.
(4) Aday sağlık raporlarının karar kısmına “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur”, “Si-

lahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olur” veya “Özel Güvenlik Görevlisi Olamaz” şeklinde kesin
karar yazılır.

(5) Durum bildirir sağlık kurulu raporlarının karar kısmına “Silahlı Özel Güvenlik Gö-
revlisi Olarak Çalışır”, “Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olarak Çalışır” veya “Özel Güvenlik
Görevlisi Olarak Çalışamaz” şeklinde kesin karar yazılır.
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(6) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde düzenlenmemiş raporlar valilikler tara-
fından kabul edilmez ve bu durum adaya yazılı olarak bildirilir.

(7) “Özel Güvenlik Görevlisi Olamaz” kararı bulunan aday sağlık raporunun tespiti ha-
linde, tespiti yapan valilik tarafından aynı gün mesai bitimine kadar aday hakkında ÖGNET’e
RED kaydı veri girişi yapılır. 

(8) İşveren ve valilikler tarafından alınması istenen durum bildirir sağlık kurulu rapor-
larının ücreti işveren tarafından karşılanır.   

(9) Adayın aday sağlık raporuna itirazının olması durumunda, Sağlık Bakanlığının usul
ve esaslarını belirlemiş olduğu raporlara itiraz işlemleri çerçevesinde aday tarafından başvuru
yapılabilir. İtirazlar sonucu düzenlenecek yeni raporların ücretleri aday tarafından karşılanır. 

(10) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık raporları özel sağlık hizmet sunucuları tara-
fından düzenlenemez.

Aday sağlık raporlarının geçerlilik süresi
MADDE 7 – (1) Aday sağlık raporları bir yıl süre ile geçerlidir.
(2) Eğitim kurumlarınca, özel güvenlik temel eğitim başlangıç bildirim tarihine kadar

geçerlilik süresi dolmamış aday sağlık raporları kabul edilir. Geçerli bir sağlık raporu ile özel
güvenlik temel eğitim sertifikası alanlardan, sertifika geçerlilik süresince çalışma izni ve özel
güvenlik kimlik kartı işlemleri için yeni bir aday sağlık raporu istenmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hastalık Branşlarının Sınıflandırılması

Aday sağlık raporlarında hastalık branşları
MADDE 8 – (1) Aday sağlık raporu;
a) Dâhiliye, 
b) Genel Cerrahi, 
c) Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi, 
ç) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,
d) Göz Hastalıkları, 
e) Ortopedi ve Travmatoloji,
f) Sinir Sistemi Hastalıkları ve Beyin ve Sinir Cerrahisi, 
g) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, 
ğ) Cilt Hastalıkları muayenelerini içerir.
(2) Aday sağlık raporunda hangi branş hekimlerinin onayının bulunacağı hastane sağlık

kurulu veya hastane yönetimi tarafından belirlenir. Ancak sağlık raporu kararında esas alınan
hastalığa karar veren branş hekiminin raporda imzasının bulunması şarttır.

Durum bildirir sağlık kurulu raporlarında hastalık branşları 
MADDE 9 – (1) Durum bildirir sağlık kurulu raporu;
a) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,
b) Göz Hastalıkları,
c) Ortopedi ve Travmatoloji,
ç) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları muayenelerini içerir.
(2) Durum bildirir sağlık kurulu raporunda hangi branş hekimlerinin onayının buluna-

cağı hastane sağlık kurulu veya hastane yönetimi tarafından belirlenir. Ancak sağlık raporu ka-
rarında esas alınan hastalığa karar veren branş hekiminin raporda imzasının bulunması şarttır. 

26 Haziran 2021 – Sayı : 31523                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 93



BEŞİNCİ BÖLÜM
Yapılacak İş ve İşlemler

İşveren ve valiliklerce yapılacak işlemler
MADDE 10 – (1) ÖGG’nin sağlık durumunun takibi valilikler ve işverence yapılır.
(2) Valilikler tarafından bu Yönetmelik kapsamında aranan sağlık şartlarını kaybettiği

yönünde tereddüt oluşan ÖGG hakkında, işverenden durum bildirir sağlık kurulu raporu aldır-
ması istenebilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında aranan sağlık şartlarını kaybettiği yönünde tereddüt
oluşan ÖGG’den, ÖGG olarak çalışıp çalışamayacağına dair durum bildirir sağlık kurulu raporu
getirmesi işveren tarafından yazılı olarak istenebilir.  

(4) Durum bildirir sağlık kurulu raporunu yazılı olarak istendiği tarihten itibaren 60
gün içerisinde kabul edilebilir mazereti olmaksızın almayan ÖGG, 60 günlük sürenin bitimin-
den sonraki ilk mesai günü sonuna kadar işveren tarafından ilgili valiliğe bildirilir.

(5) “Özel Güvenlik Görevlisi Olarak Çalışamaz” kararlı durum bildirir sağlık kurulu
raporu işverene ulaştığında işveren bu durumu, takip eden ilk mesai günü sonuna kadar ilgili
valiliğe bildirir.

(6) Durum bildirir sağlık kurulu raporunu almayan, raporu geciktirme yoluna giden ve-
ya hakkında “Özel Güvenlik Görevlisi Olarak Çalışamaz” kararlı durum bildirir sağlık kurulu
raporu düzenlenen ÖGG’nin çalışma izni il özel güvenlik komisyonu kararı ile iptal edilir.

(7) “Özel Güvenlik Görevlisi Olarak Çalışamaz” kararı bulunan durum bildirir sağlık
kurulu raporunun tespiti halinde, tespiti yapan valilik tarafından il özel güvenlik komisyonu
kararına müteakiben ÖGG hakkında ÖGNET’e RED kaydı veri girişi yapılır. 

(8) Bu Yönetmelik kapsamında sağlık raporu alan silahlı ÖGG ve adaylardan, ayrıca
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 24 üncü mad-
desi gereği istenen doktor raporu talep edilmez.

ÖGG tarafından yapılacak işlemler
MADDE 11 – (1) ÖGG sağlık özgeçmişini gösteren tüm tıbbi bilgi ve belgeleri başvuru

esnasında tam teşekküllü hastaneye sunar.
(2) ÖGG, hakkında düzenlenen “Özel Güvenlik Görevlisi Olarak Çalışamaz” kararlı

durum bildirir sağlık kurulu raporuna, Sağlık Bakanlığının usul ve esaslarını belirlemiş olduğu
raporlara itiraz işlemleri çerçevesinde itirazda bulunabilir. İtiraz sonucu hakem hastaneden alı-
nacak durum bildirir sağlık kurulu raporuna göre işlem yapılır. 

(3) ÖGG, kendisi hakkında düzenlenen durum bildirir sağlık kurulu raporuna itiraz et-
mesi halinde hakem hastaneden alacağı raporun ücretini kendisi öder. 

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Devam eden sağlık işlemleri ve daha önce çalışma izni alanların durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce verilen çalışma iz-

nine sahip ÖGG’den bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden aday sağlık raporu istenmez.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA 

İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Gü-
venlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin
üçüncü fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanlığı yürütür.

—— • ——
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE BAŞVURU SAHİBİNİN
KİMLİĞİNİN DOĞRULANMA SÜRECİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, elektronik haberleşme sektöründe abonelik sözleş-

mesi, numara taşıma başvurusu, işletmeci değişikliği başvurusu, nitelikli elektronik sertifika
başvurusu, kayıtlı elektronik posta başvurusu ve SIM değişikliği başvurusu işlemlerine ilişkin
belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi halinde başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanması
amacıyla uygulanacak sürece ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Ka-

nunu, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile 13/1/2011 tarihli ve
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1525 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazır-
lanmıştır. 

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başvuru sahibi: Kendisi veya temsile yetkili olduğu gerçek veya tüzel kişi adına bu

Yönetmelik kapsamındaki işlemler için başvuru yapan gerçek kişiyi,
b) e-Devlet Kapısı: e-Devlet hizmetlerinin son kullanıcıya farklı erişim kanallarından

tek noktadan bütünleşik olarak sunulduğu ortak elektronik platformu,
c) Elektronik haberleşme hizmeti: Elektronik haberleşme tanımına giren faaliyetlerin

bir kısmının veya tamamının hizmet olarak sunulmasını,
ç) Elektronik ortam: Verilerin sayısallaştırılarak işlenmesi, saklanması ve iletilmesinin

sağlandığı ortamı,
d) Hizmet sağlayıcı: Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısını veya kayıtlı elektronik

posta hizmet sağlayıcısını,
e) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,
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f) ISO/IEC (International Organisation for Standardization / International Electrotechnical
Commitee): Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı / Uluslararası Elektroteknik Komitesini,

g) İnternet bankacılığı: 15/3/2020 tarihli ve 31069 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte ta-
nımlanan mecrayı,

ğ) İşlem belgesi: Abonelik sözleşmesi, numara taşıma, işletmeci değişikliği, nitelikli
elektronik sertifika, kayıtlı elektronik posta başvurusu ve SIM değişikliği başvurusu işlemleri
için elektronik ortamda oluşturulan belgeyi,

h) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya
elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,

ı) KN: Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını veya 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Ya-
bancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda tanımlanan yabancı kimlik numarasını,

i) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,
j) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
k) Mobil bankacılık: Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri

Hakkında Yönetmelikte tanımlanan mecrayı,
l) MRZ (Machine Readable Zone): Optik karakter okuma yöntemlerini kullanarak ma-

kine okuması için biçimlendirilmiş, zorunlu ve isteğe bağlı verileri kapsayan, kimlik belgeleri
üzerinde yer alan sabit boyutlu alanı,

m) Özet değeri: 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektro-
nik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğin 6 ncı maddesinde yer alan
256 bitlik özetleme algoritmalarından birini kullanarak hesaplanan değeri,

n) PAdES: ETSI EN 319 142 standardına uygun PDF Gelişmiş Elektronik İmzayı,
o) PAdES-LTV (PAdES Long Term Validation) : PAdES Uzun Dönem Doğrulamayı,
ö) PDF: ISO 32000 standardına uygun dosya formatını,
p) SIM: Abone kimliği modülünü,
r) TCKK: Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını,
s) Yakın alan iletişimi (NFC - Near Field Communication): İki elektronik cihaz arasında

kısa mesafede kablosuz iletişim yapılmasına imkân veren, TS ISO/IEC 18092/ECMA-340 ve
ISO/IEC 21481 / ECMA-352 standartlarına uygun iletişimi,

ş) Zaman damgası: 5070 sayılı Kanunda tanımlanan kaydı,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen ancak birinci fıkrada tanımlanmayan kavramlar için ilgili

mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM
İlkeler ve Kimlik Doğrulama Esasları

İlkeler
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 
a) Başvuru sahibinin bu Yönetmelikte tanımlı işlemlerinin güvenli ve etkin yöntemlerle

yapılmasının sağlanması,
b) Sahtecilik, dolandırıcılık gibi güvenlik riski içeren şüpheli işlemlerin önlenmesi,
c) Ulusal ve uluslararası standartların dikkate alınması,
ç) Azami ölçüde milli kaynakların kullanılması,
d) Milli güvenlik ve kamu düzeni gerekleri ile acil durum ihtiyaçlarının gözetilmesi,
e) Tüketici hak ve menfaatlerinin gözetilmesi,
ilkeleri dikkate alınır.
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Kimlik doğrulamaya ilişkin genel hususlar
MADDE 5 – (1) İşletmeci/hizmet sağlayıcı, bu Yönetmelik kapsamındaki işlemleri

yüz yüze kanallardan, kendi internet sitesinden, mobil uygulamalardan veya benzeri mecralar
üzerinden elektronik ortamda güvenli bir şekilde başvuru sahibine sunabilir.

(2) Başvuru sahibinin kimlik doğrulama işlemi bu Yönetmeliğe uygun olarak;
a) e-Devlet Kapısı, 
b) ICAO 9303 standardına uygun yakın alan iletişimi özelliği olan belge ile birlikte ya-

pay zekâ veya yetkili marifetiyle görüntülü doğrulama, 
c) TCKK ile birlikte PAdES oluşturma, 
ç ) Yüz yüze kanallarda başvuru sahibinin kimlik belgesi ile birlikte işleme özgülenecek

video görüntüsü alma,
yöntemleri vasıtasıyla yapılabilir.
(3) İşletmeci/hizmet sağlayıcı, başvuru sahiplerinin kimlik doğrulama bilgilerinin bilgi

sistemlerinde, şifreli veya matematiksel olarak geriye dönüştürülmesi mümkün olmayan yön-
temlerle muhafaza edilmesine, kimlik doğrulama amacıyla aktarılırken şifrelenmesine, işlemin
amacına, yetkisiz erişimlere veya görevler ayrılığı prensibine aykırı olarak kontrolsüz bir şe-
kilde gerçekleştirilecek değişikliklere karşı korunmasına ve bilgi sistemlerinde gerçekleştirilen
tüm süreçlere ilişkin işlem kayıtlarının gizliliği, güvenliği ile bütünlüğünün sağlanarak tutul-
masına ilişkin önlemleri alır.

e-Devlet Kapısından kimlik doğrulama
MADDE 6 – (1) Başvuru sahibinin kimlik doğrulamasının, e-Devlet Kapısı vasıtasıyla

yapılması halinde başvuru sahibi, e-Devlet Kapısına;
a) Güvenli elektronik imza,
b) TCKK,
c) İnternet bankacılığı,
ç) Mobil bankacılık,
yöntemlerinden birisi ile giriş yapar.
(2) e-Devlet Kapısı tarafından e-Devlet Kapısına giriş yapan başvuru sahibine; işletmeci

tarafından iletilen; KN, adı, soyadı, işlem türü, işlemi özgüleyen hizmet numarası ve işlem bel-
gesinde ilgili mevzuat kapsamında yer alması gereken bilgiler, e-Devlet kapısı üzerinde kayıtlı
başvuru sahibinin doğrulanmış irtibat numarası ve elektronik posta adresi gösterilerek, onayı
alınır ve bahse konu bilgiler için başvuru sahibinin kimliğini doğruladığı bilgisi ve doğrulanmış
irtibat numarası ve elektronik posta adresi işletmeciye/hizmet sağlayıcıya iletilir.

(3) e-Devlet Kapısı ve işletmeci/hizmet sağlayıcıda bulunan bilgilerde farklılık olması
halinde e-Devlet Kapısı kayıtları esas alınır.

(4) e-Devlet Kapısı üzerinden kimlik doğrulama için, işletmeci/hizmet sağlayıcının
e-Devlet Kapısına entegrasyonu Kurum vasıtası ile yapılabileceği gibi e-Devlet Kapısınca
sunulan teknik imkanlar dahilinde olması halinde, işletmeci/hizmet sağlayıcı ile e-Devlet Kapısı
arasında doğrudan entegrasyon ile de yapılabilir.

Yapay zekâ veya yetkili ile görüntülü kimlik doğrulama
MADDE 7 – (1) Kimlik doğrulamada kullanılacak görüntülü yöntemde olası teknolo-

jik, operasyonel ve benzeri riskler göz önünde bulundurularak gerekli güvenlik tedbirlerinin
alınması işletmeci/hizmet sağlayıcı sorumluluğundadır.

(2) Görüntülü kimlik doğrulaması gerçek zamanlı ve kesintisiz şekilde yapılır. İşletme-
ci/hizmet sağlayıcı, kimlik doğrulama sürecine ilişkin görsel-işitsel iletişimin bütünlüğünün
ve gizliliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri alır. Bu amaçla, yapılan görüntülü doğrulama
uçtan uca güvenli iletişim ile gerçekleştirilir.
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(3) Kimlik doğrulamanın görüntülü yapılması durumunda öncelikle başvuru sahibi ir-
tibat numarası veya elektronik posta adresini beyan eder. Bu numara veya elektronik posta ad-
resine tek kullanımlık parola veya link gönderilerek, beyan edilen iletişim bilgisinin kullanıldığı
teyit edilir.

(4) Başvuru sahibinin, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Ka-
nunu kapsamında açık rızası olmaksızın görüntülü kimlik doğrulaması yapılamaz. Görüntülü
kimlik doğrulaması yapılmadan önce aydınlatma yükümlülüğü, 6698 sayılı Kanunun ilgili hü-
kümlerine riayet edilerek ve açık rıza alınması işleminden ayrı bir şekilde yerine getirilir. Başvuru
sahibinin açık rızası alınırken e-Devlet Kapısı veya yüz yüze kanallar vasıtasıyla da elektronik
ortamda kimlik doğrulama işlemi yapılabileceği açıkça belirtilir.

(5) Başvuru sahibinin kimlik belgesinin üzerindeki fotoğraf da dâhil olmak üzere kimlik
bilgileri, Ek-1’de tanımlanan yakın alan iletişimi yöntemiyle alınır.

(6) Başvuru sahibi tarafından sunulan kimlik belgesinde bulunan veri ve bilgilerin ge-
çerliliği ve gerçekliğine ilişkin doğrulama, görüntülü kimlik doğrulama sürecinin bir parçası
olarak gerçekleştirilir. İşletmeci/hizmet sağlayıcı bu kapsamda asgari olarak; kimlik belgesi
geçerlilik süresinin bu türden kimlik belgelerinin sahip olduğu standartlara aykırı olmadığını,
kimlik belgesinin yakın alan iletişimi yongasında, MRZ’sinde ve sair basılı alanlarında yer
alan fotoğraf da dâhil bilgilerin tutarlı ve geçerli olduğunu doğrular ve İçişleri Bakanlığı Nüfus
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşımı sisteminden imkân tanınanları teyit
eder.

(7) Görüntülü kimlik doğrulama sırasında başvuru sahibinin canlılığını tespit edici tek-
nikler kullanılır. Kimlik ibraz eden başvuru sahibinin hazırda bulunduğunun teyidi amacıyla,
başvuru sahibinin yüzünün, tam ve net olarak görülebileceği aydınlık ortamda, gözlerinin açık
olduğu şekilde farklı açılardan kamera görüntüsü alınır. İşletmeci/hizmet sağlayıcı hazırda bu-
lunan başvuru sahibinin alınan canlı görüntüsündeki yüzü ile kimlik belgesinde yer alan fo-
toğrafın karşılaştırmasını yapay zekâ yöntemi ile Ek-2’de yer alan kriterlere uygun olarak veya
işletmeci/hizmet sağlayıcı yetkilisi marifetiyle Ek-3’te yer alan kriterlere uygun olarak yapar. 

(8) Görüntülü kimlik doğrulama sırasında başvuru sahibinin, oluşacak olan işlem bel-
gesine özgülenmek üzere “Ben <ad-soyad> olarak <işlem yapılan hizmet numarası> numaralı
hizmetin <işlem türü> işlemi için kimliğimin doğrulanmasını <gg.aa.yyyy ss:dd> itibarıyla
onaylıyorum” ifadesini kesintisiz bir şekilde okuması sağlanır. 

(9) Görüntülü kimlik doğrulama sırasında başvuru sahibi tarafından sunulan belgelerin
geçerliliği hususunda ya da sahtecilik veya dolandırıcılık teşebbüsünden şüphe edilmesi duru-
munda, görüntülü kimlik doğrulama süreci sonlandırılır. Bu kapsamda kimlik avına ve benzeri
sahtekârlık yöntemlerinin önlenmesine ilişkin gerekli tüm tedbirler işletmeci/hizmet sağlayıcı
tarafından alınır.

(10) Zayıf ışık koşulları, düşük görüntü kalitesi ya da iletimi ve benzeri durumlar ne-
deniyle bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde görsel doğrulama yapmanın ve/veya başvuru sahibi
ile iletişim kurmanın mümkün olmadığı hallerde kimlik doğrulama süreci iptal edilir. Süreçte
herhangi başka bir tutarsızlık veya belirsizlik bulunması durumunda da bu fıkra hükümleri uy-
gulanır.

(11) Kimlik doğrulama işlemlerinde başvuru sahibinin doğru tespit edilmesi işletmeci-
nin/hizmet sağlayıcının sorumluluğundadır.

Yüz yüze yapılan işlemlerde kimlik doğrulama
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işlemlerin işletmeci/hizmet sağlayıcı

veya adına iş yapan temsilcisi ile başvuru sahibi arasında yüz yüze kanallarda elektronik or-
tamda gerçekleştirilmesi halinde 6 ncı ve 7 nci maddelerdeki yöntemlere alternatif olarak baş-
vuru sahibinin TCKK’si ile Ek-4’te belirtilen usule uygun olarak 9 uncu maddenin birinci fık-
rası kapsamındaki PDF ile PAdES-LTV oluşturmak suretiyle kimlik doğrulanabilir.
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(2) Birinci fıkraya alternatif olarak; başvuru sahibinin kimlik belgesi ile birlikte işleme
özgülenecek video görüntüsü alınarak kimlik doğrulanabilir. Bu durumda işletmeci/hizmet sağ-
layıcı;

a) İbraz edilen kimlik belgesinin türünün yakın alan iletişimine uygun olması halinde
7 nci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan süreci işletir.

b) İbraz edilen kimlik belgesinin türünün yakın alan iletişimine uygun olmaması ha-
linde;

1) Kimlik belgesinde bulunması gereken karakterlerin yazı tipi, düzeni, sayısı, büyük-
lüğü, aralığı ve tipografisi gibi belgeyi çıkaran yetkili makamca tanımlanan özelliklere sahip
olduğunu,

2) Kimlik belgesinin zarar görmemiş, tahrif edilmemiş, değiştirilmemiş ve özellikle
üzerine sonradan fotoğraf yapıştırılmamış olduğunu,

3) Kimlik belgesi geçerlilik süresinin, söz konusu kimlik belgesinin sahip olduğu stan-
dartlara aykırı olmadığını,

4) Kimlik belgesinin MRZ’si var ise burada yer alan bilgiler ile kimlik belgesi ve işleme
konu verilerin uyumlu olduğunu,

teyit eder.
c) Kimlik belgesindeki bilgileri İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel

Müdürlüğü kimlik paylaşımı sisteminden imkân tanınanları teyit eder.
ç) Başvuru sahibinin kişisel verilerinin işlenmesine dair 7 nci maddenin dördüncü fık-

rasındaki işlemi uygular. Onay alması halinde, kameranın önünde başvuru sahibinin yüzü ile
birlikte görünecek şekilde kimlik belgesinin ön ve arka tarafını göstermesini sağlar. Kullanılan
kimlik belgesindeki fotoğrafın ve başvuru sahibinin yüzünün aynı kişiye ait olduğunu teyit
eder.

d) Başvuru sahibine işlem belgesi gösterilerek, bu gösterime ilişkin ekran video görün-
tüsünü, başvurusu sahibinin yüzünün tanınır bir şekildeki görüntüsünü de içerecek şekilde eş
zamanlı olarak kaydeder. Başvuru sahibinin bu video kaydında 7 nci maddenin sekizinci fık-
rasındaki işlemi de uygular. Bu video kaydını işlem belgesinin PDF’si içerisine derceder. Bu
fıkra kapsamında; yapılan işlemlerde, işletmeci/hizmet sağlayıcı, başvuru sahibine ait iki bo-
yutlu bir figür gibi statik veriler haricinde; basınç, ivme ve benzeri nitelikleri haiz biyometrik
verileri elektronik ortamda alamaz ve bu fıkra kapsamında yapılan işlemler için ayrıca 7 nci
maddenin birinci, ikinci, dokuzuncu, onuncu ve on birinci fıkraları da uygulanır.

(3) Kimlik doğrulamanın yüz yüze yapılması durumunda öncelikle başvuru sahibi irti-
bat numarası veya elektronik posta adresini beyan eder. Bu numara veya elektronik posta ad-
resine tek kullanımlık parola veya link gönderilerek, beyan edilen iletişim bilgisinin kullanıldığı
teyit edilir.

İşlem belgesi ve verilerin saklanması
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki tüm usuller için bu maddedeki işlemler

yürütülür. İşletmeci/hizmet sağlayıcı, kimlik doğrulaması yapılan işlem belgesinin tanzimine
dair ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri yerine getirir ve bu Yönetmelik kapsamındaki
kimlik doğrulamaya ilişkin sürecin tüm adımlarını içerecek şekilde elde ettiği bilgiler ile birlikte
sair mevzuatla belirlenmiş diğer bilgileri işlem belgesine dercederek PDF dosyasını oluşturur,
başvuru sahibinin bu PDF için onayını alır. Başvuru sahibine ait görüntülü kayıt dosyalarının
10 megabyte’dan büyük olması durumunda bu dosyaların, asıllarının muhafaza yükümlülükleri
saklı kalmak kaydıyla, PDF’de özet değerleri yer alabilir.
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(2) Oluşturulan PDF’in veri bütünlüğü, işletmeci/hizmet sağlayıcı adına iş yapan tem-
silcisinin;

a) Kurum tarafından belirlenen Nitelikli Elektronik Sertifika, SİL ve OCSP İstek/Cevap
Mesajları Profillerindeki “OrganisationName” alanına, işletmeci/hizmet sağlayıcının açık adı
yazılarak üretilen Nitelikli Elektronik Sertifikası ile veya

b) Ek-4’te belirlenen yöntemdeki TCKK sertifikası ile
zaman damgası da kullanılarak PAdES-LTV formatında işletmeci/hizmet sağlayıcı ta-

rafından sağlanır.
(3) İşletmeci/hizmet sağlayıcı PAdES-LTV formatındaki işlem belgesini, çoklu ortam

mesaj hizmeti kullanılarak görüntülü mesaj ile, elektronik posta yöntemiyle ya da asgari elli
adet rassal karakter içeren ve işletmeci internet adresi altında yer alan tek biçimli kaynak bu-
lucusunu (URL) kısa mesaj içinde başvuru sahibine gönderir. İşletmeci işlem belgesini ilgili
mevzuat ile belirlenmiş süre boyunca muhafaza eder.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında, yapılan tüm işlemler kayıt altına alınır ve elde edilen
veriler yalnızca idari ve adli makamların süreçleri ile başvuru işlemi yapan başvuru sahibinin
kimlik doğrulaması amacı için kullanılır.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında kayıt altına alınan ve elde edilen veriler ilgili mevzuatta
yer alan saklama süreleri boyunca saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Güvenliğin sağlanmasına yönelik tedbirler
MADDE 10 – (1) İşletmeciler/hizmet sağlayıcılar, bu Yönetmelik kapsamında elde et-

tiği bilgi, belge ve işlem kayıtlarının güvenliğini sağlamak için 5809 sayılı Kanuna, 6698 sayılı
Kanuna, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerekli her türlü teknik ve idari ted-
birleri alır.  Ayrıca;

a) İşletmeciler, 13/7/2014 tarihli ve 29059 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elek-
tronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliğine,

b) Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları, Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Tek-
nik Kriterlere İlişkin Tebliğin 9 uncu maddesine,

c) Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları, 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Res-
mî Gazete’de yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kri-
terlere İlişkin Tebliğin 8 inci maddesine,

uygun olarak gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır.
(2) 7 nci ve 8 inci maddeler ile Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayımlanan TS

13678 Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi standardı hükümleri saklı kalmak kaydıyla; bu
Yönetmelik kapsamındaki işlemler için işletmeci/hizmet sağlayıcı, elektronik kalem veya ben-
zeri yöntemle kişilerin biyometrik verilerini elektronik ortamda alamaz.  

(3) İşletmeci/hizmet sağlayıcı; sahtekârlık, kimlik tespiti yöntemine ilişkin zayıflıklar
gibi durumlar için teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sürekli gerekli güncellemeler
yapar.

İspat yükü
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında işletmeci/hizmet sağlayıcı tarafından

yapılan tüm işlemlerde ispat yükü işletmeci/hizmet sağlayıcıya aittir. Başvuru sahiplerine ya
da üçüncü bir tarafa yükümlülük doğuran ve/veya cezaî sorumluluğa yol açan işlemlere ilişkin
idari ve adli süreçlerde itiraz halinde ispat yükü işletmecide/hizmet sağlayıcıdadır.
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İdari yaptırımlar
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik ile belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

halinde, 5070 sayılı Kanunun 18 inci ve 19 uncu maddeleri ile 15/2/2014 tarihli ve 28914 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönet-
meliği hükümleri uygulanır.

Düzenleme yetkisi
MADDE 13 – (1) Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu Yönetmeliğin uygu-

lanmasına ilişkin olarak düzenleme yapılabilir.
Mevcut işlem belgeleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Islak imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanan bel-

geler hariç olmak üzere; bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan;
a) Abonelik sözleşmeleri,
b) Numara taşıma başvurusu,
c) İşletmeci/hizmet sağlayıcı değişikliği başvurusu,
ç) Nitelikli elektronik sertifika başvurusu,
d) Kayıtlı elektronik posta başvurusu,
e) SIM değişikliği başvurusu,
işlemleri için oluşturulan elektronik kalem marifetiyle elde edilen basınç, ivme ve ben-

zeri nitelikleri haiz kişisel verileri içeren elektronik belgelere ilişkin olarak, zaman damgası
ile belge tanzim tarihinin ispat yükü ve işlem belgesi tarafı ya da üçüncü bir kişiye yükümlülük
doğuran ve/veya cezaî sorumluluğa yol açan işlemlere ilişkin idari ve adli süreçlerde itiraz ha-
linde ispat yükü işletmeci/hizmet sağlayıcıdadır. Bu verilere ait üç boyutlu imza deseninin ye-
niden kullanılmaması için işletmeci/hizmet sağlayıcı gerekli tedbirleri alır.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki belgeler için işletmeci/hizmet sağlayıcı bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde; işlem belgesi tarafına ait KN bilgisi ve son
yedi karakterinin üçü maskelenmiş olan telefon, hizmet veya nitelikli elektronik sertifika numarası
ya da kayıtlı elektronik posta adresi bilgisini mobil elektronik haberleşme işletmecilerine ve
e-Devlet Kapısının sunmuş olduğu bilgilendirme sistemine iletir. Bu iletim;

a) Mobil elektronik haberleşme işletmecileri tarafından ilgili KN’ye kayıtlı tüm mobil
numaralara başlığında birinci fıkra kapsamındaki işlemi yapan işletmeci/hizmet sağlayıcı adının
yer aldığı kısa mesaj ile,

b) e-Devlet Kapısının sunmuş olduğu bilgilendirme sistemi kullanılarak ilgili KN’ye
tanımlı elektronik posta adreslerine ve e-devlet Kapısı mobil uygulamasına sahip kullanıcılara
bu uygulama üzerinden anlık ileti ile,

“XXX**XX kimlik numarası ile elektronik ortamda düzenlenen [gg.aa.yy] tarihli [bi-
rinci fıkra kapsamındaki işlem belgeleri]ne [işletmeci/hizmet sağlayıcı çevrim içi işlem mer-
kezi/elektronikislembelgeleri] adresinden erişebilirsiniz. Rızanız/bilginiz dışında işlem belge-
leri var ise [işletmeci/hizmet sağlayıcı] ile iletişime geçiniz.” şeklinde bilgilendirme yapılması
sağlanır.

(3) Bu madde kapsamındaki ilgili işlem belgelerine itiraz edilmesi halinde işletmeci/hiz-
met sağlayıcı tarafından rıza/bilgi dışı yapılan işlemlerde yürütülen süreç işletilir.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik 31/12/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu

Başkanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Adalet Bakanlığından:
KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Ka-

nunu gereğince konkordato talep edilirken mahkeme veznesine yatırılacak olan avansın miktarı
ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, 2004 sayılı Kanunun 285 inci maddesinin dördüncü fıkra-

sına dayanılarak hazırlanmıştır.
Konkordato gider avansı
MADDE 3 – (1) Talep eden, bu Tarifede gösterilen gider avansını konkordato talebinde

bulunurken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Konkordato gider avansı her türlü teb-
ligat ve posta ücretleri, bilirkişi ve konkordato komiseri ücretleri, ilan ücreti, iflas gideri ile
dosyanın bölge adliye mahkemesi ve Yargıtaya gidiş dönüş ücretleri gibi giderleri kapsar.

Konkordato gider avansı miktarı
MADDE 4 – (1) Talep eden;
a) Konkordato talep edilirken bildirilen alacaklı sayısının üç katı tutarında tebligat gideri,
b) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı

olan 770,00 Türk Lirası,
c) Resmî İlan Fiyat Tarifesinde belirlenen Basın-İlan Kurumu resmî ilan portalında ya-

pılacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı,
ç) İlgili kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirim için elli adet iadeli taahhütlü posta ücreti,
d) Bir bilirkişi için Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen ücretin üç katı tutarı,
e) Mahkemece belirlenecek ücreti sonradan tamamlanmak üzere konkordato komiseri

olarak görevlendirilecek kişi için asgari 1.000,00 Türk Lirası üzerinden hesaplanan beş aylık
ücret tutarı,

f) Diğer iş ve işlemler için 440,00 Türk Lirası,
g) İflasa tabi olanlar yönünden 19.500,00 Türk Lirası iflas gideri,
toplamını avans olarak öder.
(2) İflasa tabi olmayan borçlular yönünden yukarıda sayılan gider avansı miktarından

indirim yapılmasına mahkemece karar verilebilir.
Konkordato gider avansının iadesi
MADDE 5 – (1) Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra

talep edene iade edilir. Talep eden tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik or-
tamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan
karşılanmak suretiyle Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi vasıtasıyla adreste ödemeli
olarak gönderilir.

Gider avansının ikmal ettirilmesi
MADDE 6 – (1) Tarifeye göre yatırılmış gider avansının yeterli olmadığı yargılama

sırasında anlaşılır ise eksik kalan kısım, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanununun 120 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre ikmal ettirilir.

Zaman bakımından uygulama
MADDE 7 – (1) Bu tarifedeki gider avansı, 15/3/2018 tarihinden sonra yapılan kon-

kordato taleplerinde uygulanır ve tarifeye göre alınması gereken gider avansının eksik oldu-
ğunun anlaşılması halinde 6100 sayılı Kanunun 114 üncü ve 115 inci maddelerine göre işlem
yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tarife
MADDE 8 – (1) 26/6/2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kon-

kordato Gider Avansı Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 

(SIRA NO: 528)

Konu
MADDE 1 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ül-

keye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin olarak 24/3/2020 tarihli ve 31078 mü-
kerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518) ile
kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren ve 22/3/2020
ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde
olduğu kabul edilenlerin mücbir sebep hallerinin sona erdirilmesine yönelik açıklamalar bu
Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

Yasal düzenlemeler
MADDE 2 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü madde-

sinde mücbir sebep halleri sayılmış, 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında da Hazine ve Maliye
Bakanlığının, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz ka-
lanlar itibarıyla mücbir sebep hali ilan etmeye ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirile-
meyecek olanları tespit etmeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

(2) 213 sayılı Kanunun 111 inci maddesinde ise Hazine ve Maliye Bakanlığının, mücbir
sebep hali ilan edilen yerlerdeki mükelleflerin, anılan Kanun kapsamında olup ödeme süresi
afet tarihinden sonraya rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizleri ile anılan Kanunun
15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca verecekleri beyannamelere istinaden tahakkuk et-
tirilen vergilerin ödeme sürelerini, vadelerinin bitim tarihinden itibaren azami bir yıl süreyle
uzatmaya yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

(3) 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı
bendinde yer alan düzenleme ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin şifre, elektronik imza
veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dâhil olmak üzere her türlü elek-
tronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi ile beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş
gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorun-
luluk getirmeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Aynı maddenin dördüncü fık-
rasına göre Hazine ve Maliye Bakanlığının beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek
veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermesi veya zorunluluk getir-
mesi halinde, (mükellef veya vergi sorumlusu ile gönderme işini yapacak kişiler arasında özel
sözleşme düzenlenmek kaydıyla) elektronik ortamda gönderilen beyanname ve bildirimler,
mükellef veya vergi sorumlusu tarafından verilmiş addolunur.

(4) 30/9/2004 tarihli ve 25599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği Sıra No: 340’ta beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin usul
ve esaslar belirlenmiş olup muhtelif genel tebliğlerde de beyannamelerin elektronik ortamda
gönderilmesine ilişkin diğer açıklamalara yer verilmiştir. Bahse konu genel tebliğlerde durum-
ları belirlenen kriterlere uyan mükelleflerin, istemeleri halinde kendi beyannamelerini kullanıcı
kodu, parola ve şifre almak suretiyle elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüş olup
belirtilen şartları taşımayan mükelleflerin beyannamelerini, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sıra No: 340’ta belirtilen açıklamalar doğrultusunda, elektronik beyanname gönderme aracılık
yetkisi almış bulunan gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla anılan Tebliğ ekinde yer alan söz-
leşmelerden durumlarına uyan sözleşmeyi düzenlemek suretiyle elektronik ortamda gönder-
meleri gerektiği açıklanmıştır. Ayrıca elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen be-
yannameler için belirlenen usul ve esaslar, elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen
bildirimler için de geçerlidir. 

(5) Yukarıda yer verilen düzenlemeler çerçevesinde hâlihazırda birçok mükellef beyan-
name ve bildirimlerini 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca yetki almış Serbest Muhasebeci, Serbest Muhase-
beci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler (meslek mensubu) aracılığıyla göndermek zo-
runda olup meslek mensupları aracılığıyla gönderilen beyannameler mükellef tarafından ve-
rilmiş kabul edilmektedir.
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(6) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)’nin 5 inci maddesinde, İçişleri Ba-
kanlığınca alınan tedbirler uyarınca kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma ya-
sağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile bu Tebliğin yayımlandığı tarih iti-
barıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu
meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih
(bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesinin uygun bulun-
duğu, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, 5 inci madde kapsamında mücbir sebep dönemine
ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk
eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü ta-
kip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatıldığı, söz konusu maddenin üçüncü fıkrasında ise
kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için
bu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesinin
şart olduğu, bu kapsamdaki süre uzatımı işleminin, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna
dair beyanını içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden
yapılacağı, sağlık kuruluşundan alınan belgelerin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü
takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerektiği ifade edil-
miştir.

Kronik rahatsızlık nedeniyle mücbir sebep halinde olanların mücbir sebep hallerinin
sona ermesi ve vergi ödevlerinin yerine getirilmesi

MADDE 3 – (1) Salgının seyrinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak, İçişleri Bakanlığı
tarafından yayımlanan 1/6/2021 tarihli Genelgede, kademeli normalleşme sürecinde uygula-
nacak hususlara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu Genelgede ifade edilen hususlar
dikkate alınarak 213 sayılı Kanunun 15 ve 111 inci maddelerinin Hazine ve Maliye Bakanlığına
verdiği yetkiye istinaden, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)’nin 5 inci maddesi
kapsamında 22/3/2020 tarihinden itibaren mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen kronik
rahatsızlığı bulunan mükellefler ve meslek mensupları ile söz konusu Tebliğin yayımlandığı
tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildi-
rimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin mücbir sebep hallerinin bu Tebliğin yayımı tarihi
itibarıyla sona erdirilmesi uygun bulunmuştur.

(2) Mücbir sebep halleri birinci fıkra gereğince bu Tebliğin yayım tarihi itibarıyla sona
erenlerin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)’nin 6 ncı maddesi kapsamında müc-
bir sebep dönemine [22/3/2020 ila bu Tebliğin yayımlandığı tarih (bu tarihler dâhil) arasında]
ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerinin (2020 yılına ilişkin geçici vergi beyannameleri
hariç) bu Tebliğin yayımlandığı tarihi takip eden 15 inci günün sonuna kadar verilmesi ve bu
beyanname/bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi
gerekmektedir.

(3) Kanuni verilme süresi bu Tebliğin yayımlandığı tarihin içinde bulunduğu aya isabet
eden beyanname/bildirimler açısından; bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla beyanname/bil-
dirim verme süresinin son gününe 15 günden az süre kalması halinde, beyanname/bildirim ver-
me ile ödeme süresinin son günü olarak ikinci fıkrada belirtilen şekilde tespit edilen tarihin,
15 günden fazla süre kalması halinde ise beyanname/bildirim verme ile ödeme süresi olarak
kanuni sürelerin dikkate alınması gerekmektedir.

Diğer hususlar 
MADDE 4 – (1) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)’nin 6 ncı maddesinin

üçüncü fıkrası gereğince, kronik rahatsızlığın bulunduğunu tevsik eden sağlık kuruluşundan
alınan belgelerin, mükellefler tarafından, bu Tebliğin yayımlandığı tarihi takip eden 30 gün
içerisinde bağlı oldukları vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Yürürlük 
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/5)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 70.04, 70.05 ve 70.06 Gümrük Tarife Pozisyonla-

rında (GTP) yer alan İran menşeli düz cam ithalatında 10/12/2018 tarihli ve 2018/452 sayılı

Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İtha-

latında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında uygulanan korunma önle-

minin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde soruştur-

ma açılması ve Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tara-

fından yürütülecek soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Ön inceleme

MADDE 2 – (1) Söz konusu başvuruya istinaden yapılan ön inceleme esnasında; mev-

cut korunma önleminin uygulanmaya başlaması sonrasında İran menşeli ithalatın son dönemde

önemli artış kaydettiği, yerli üreticilerin istikrarlı devam eden ekonomik göstergelerinde, in-

celeme döneminin son yılında bir miktar bozulma olduğu, ayrıca İran’ın Türkiye’ye gerçek-

leştirdiği ihracatın toplam ihracatı içerisindeki payının arttığı tespit edilmiştir.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu; yapılan baş-

vuruyla ilgili olarak, 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde 70.04, 70.05 ve 70.06

GTP altında sınıflandırılan, İran menşeli düz cam ithalatı için yürürlükte bulunan korunma ön-

leminin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam edip etmediğinin tespit

edilmesi ve yerli üreticilerin piyasa koşullarına uyumlarının ayrıntılı olarak incelenebilmesi

amacıyla mevcut önlemin gözden geçirilmesi için korunma önlemi soruşturması açılmasına

toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar vermiştir.

Soruşturmanın yürütülmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Mü-

dürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci

ile yapılır:

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Korunma Önlemleri ve Gözetim Dairesi

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 9942, 9952, 9293, 9575, 8364 Faks: +90 312 204 86 33

e-ağ: http://www.ticaret.gov.tr e-posta: korunma@ticaret.gov.tr

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak

isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait resmi KEP adresle-

rinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir.

Ticaret Bakanlığı KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr
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(3) Soruşturmada “Yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak
isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın aşağıda yer alan e-posta
adresine gönderir.

Genel Müdürlük EBYS e-posta Adresi: korunma@ticaret.gov.tr
İlgili taraflar

MADDE 5 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen bağlantı adresinde yer alan
ilgili soru formunu bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde doldurarak
Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında “ilgili taraf” olarak kabul edilir.

Soru formları, görüş ve bilgilerin sunulması

MADDE 6 – (1) Soruşturma ile ilgili soru formları ve başvurunun gizli olmayan özeti
Bakanlığın internet sitesi (http://www.ticaret.gov.tr) “Teşkilat/İthalat Genel Müdürlüğü” başlığı
altında “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasında bulunan “Korunma Önlemleri/Soruş-
turmalar” bağlantısında yer almakta olup bahse konu soruşturmanın sayfasından indirilir.

(2) İlgili tarafların soru formunu, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün
içinde doldurup Genel Müdürlüğe iletmeleri gerekmektedir. İlgili taraflarca soru formlarının
doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru for-
muna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı
olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve
talepler dikkate alınmaz.

(4) Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.
İlgili tarafların dinlenmesi

MADDE 7 – (1) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de ilgili taraf
soru formunda belirtmek suretiyle Genel Müdürlüğe iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek
olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular 6 ncı
maddenin birinci fıkrasında belirtilen Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Gizlilik

MADDE 8 – (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı
maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir
aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya
da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden so-
nuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edil-
diği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturmanın süresi

MADDE 10 – (1) Soruşturma, Genel Müdürlükçe yürütülerek 9 (dokuz) ay içinde ta-
mamlanır. Gerekli hallerde bu süre 6 (altı) ay uzatılabilir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından: 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/34) 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Üntes Rhoss Soğutma Sistemleri A.Ş.
tarafından yapılan ve yerli üreticiler Vatbuz Isıtma Soğutma ve Havalandırma San. Paz. Tic.
Ltd. Şti., Erbay Soğutma, Isıtma Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti. ve İmbat Soğutma Isıtma Ma-
kine San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti
menşeli 8418.69 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “diğerleri-yalnızca merkezi iklimlen-
dirme ve proses suyunun soğutulmasında kullanılan chiller (absorbsiyon ve santrifüj kompre-
sörlü olanlar hariç)” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin
olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esasla-
rının belirlenmesidir. 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) CIF: Masraflar, sigorta ve navlun dâhil teslimi,
c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
ç) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemini,
d) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
e) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
f) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
g) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,
ğ) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
h) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
ı) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Soruşturma konusu ürün

MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu ürün 8418.69 GTP altında kayıtlı “diğerleri-yal-
nızca merkezi iklimlendirme ve proses suyunun soğutulmasında kullanılan chiller (absorbsiyon
ve santrifüj kompresörlü olanlar hariç)” dir. 

(2) Bahse konu GTP, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak

değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
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Başvurunun temsil niteliği

MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 20 nci maddesi

uyarınca başvuru yeterliliğine sahip olan başvuru sahibi yerli üreticinin Yönetmeliğin 18 inci

maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Bu kap-

samda, söz konusu firma bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

Mevcut önlem

MADDE 6 – (1) ÇHC menşeli 8418.69.00.10.00 GTİP altında sınıflandırılan "konden-

serleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü üniteler (yalnızca merkezi iklimlendirme

ve proses suyunun soğutulmasında kullanılan chiller - absorbsiyon ve santrifüj kompresörlü

olanlar hariç)" ürününe yönelik 1/7/2016 tarihli ve 29759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) ile üretici/ihracatçı

firma bazında CIF ithalat bedelinin %36,63’ü ile %49,64’ü arasında değişen oranlarda dam-

pinge karşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur.

(2) Söz konusu önleme tabi ürünün yer aldığı “kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu

gören kompresörlü üniteler” tanımlı 8418.69.00.10.00 GTİP, 30/12/2020 tarihli ve 3345 sayılı

Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük

Tarife Cetveli ile kaldırılmış, bahse konu ürün 8418.69 GTP altında sınıflandırılmaya başlan-

mıştır. 

Gerekçe

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 19/2/2021

tarihli ve 31400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine

İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/5) ile mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün

yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru

ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi

neticesinde, ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik uygulanan dampinge karşı önlemin

yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana

gelmesinin muhtemel olduğu ve bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin

mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme sonucunda, NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi,

belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kuru-

lunun kararı ile ÇHC menşeli 8418.69 GTP altında kayıtlı “diğerleri-yalnızca merkezi iklim-

lendirme ve proses suyunun soğutulmasında kullanılan chiller (absorbsiyon ve santrifüj

kompresörlü olanlar hariç)”  ürününe yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçeve-

sinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 9 – (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma

konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçeve-

sinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 12 nci maddede belirtilen süreler içinde
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yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespi-

tinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uy-

gulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için piyasa

ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, soruşturma konusu malın

ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları,

ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın

Türkiye’deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. Ancak,

12 nci maddede belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak

suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.

(2) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen

üretici/ihracatçılara, soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine ve Bakanlıkça

tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin

bildirimde bulunulur.

(3) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru form-

larına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(4) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar,

soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet

sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “So-

ruşturmalar” sekmelerini takip ederek erişebilir.

Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları

MADDE 11 – (1) Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tara-

fından yürütülür.

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 75 00

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına

cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan

KEP adresine gönderir.

KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr

(3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına

cevapları ile resmî görüşlerini, fiziki ve elektronik (CD/USB ile) ortamda Bakanlığın posta ad-

resine ve aşağıda yer alan EBYS e-posta adresine gönderir.

EBYS e-posta adresi: ithebys@ticaret.gov.tr 

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar

hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate

alınmaz.
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(5) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge, görüş ve destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı su-
numlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon, faks
numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak is-
teyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.

(6) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli
olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili
taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi
istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi
gerekir. 

Süreler
MADDE 12 – (1) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-
dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili
taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayan 37 günlük süre içerisinde sunar.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ve 10 uncu maddenin
birinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar, görüşlerini bu Tebliğin yayımı tari-
hinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde yazılı
olarak sunabilir.

İş birliğine gelinmemesi
MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya
da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya
yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf iş birliğine gelmemiş sayılır.
Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz
şekilde, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların iş birliğine gelmemesi veya kısmen iş birliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu iş birliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabi-
lir.

Meri önlemin uygulanması
MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, meri

önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 5613/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 5614/1-1 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5650 

 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Gaziosmanpaşa 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
  5676 

—— • —— 
Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5586 
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Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5684 

—— • —— 
Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5612 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

5 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR KİTAPLIK SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C.-Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon 

Daire Başkanlığı ihtiyacı, 5 kalem Muhtelif Cins ve Miktar Kitaplık, Ofisimiz Tip Ticari 

Şartnamesi ve İhtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun şekilde, ihtiyaç 

sahibi kurumca gösterilecek yere (Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü 4. Levent / İstanbul) 

adresine teslim edilmek kaydıyla, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik özellikler dokümanı sair ihale 

evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 

zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN 

YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi 

ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 05.07.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4-İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

5-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

6-İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 

ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

 5753/1-1 
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MOTORİN ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Malazgirt Bölge Ziraat Bölge Şefliğine Bağlı Malazgirt Pancar Tesellüm 

Kantarı için Motorin Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2021\364585 

1-İdarenin 

a) Adı : Ağrı Şeker Fabrikası 

b) Adresi : Yaşar Kemal Cad. 5. Km AĞRI 

c) Telefon ve faks numarası : 472 215 38 45-48, 472 215 35 80 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 15.000 Litre 

b) Teslim yeri/yerleri : Ağrı Şeker Fabrikasına Bağlı Malazgirt Bölge Şefliği 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 gün. 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ağrı Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 05.07.2021 10:00 

4-İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5-İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) 177,00 TL. (Yüzyetmişyedi TL.) karşılığı aynı 

adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

6-Teklifler, 05.07.2021 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar Ağrı Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü Yaşar Kemal Cad. 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7-İstekliler tekliflerini, işin tamamı için vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan 

istekliyle teklif edilen bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

8-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

10-Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 5700/1-1 
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MEYDAN TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2021/2022 Kampanya Dönemi Meydan Tahmil-Tahliye işleri hizmeti alımı T.Ş.F.A.Ş. 

Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde Açık İhale Usulü birim fiyat teklif ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2021 / 368592 
1-İdarenin 
a) Adresi : Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 Sahilkent Mah. 65400 - 

Erciş/ VAN 
b) Telefon ve faks numarası : 0432 388 20 09 (5 Hat) - 0432 388 20 05 
c) Elektronik posta adresi  : ercisseker@turkseker.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
     İnternet adresi (varsa) : 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2021-2022 Kampanya döneminde İdaremiz 

İşletme Servisi Meydan Hizmetlerine ait yaklaşık ± %20 
toleranslı 29.000 ton malzemenin iş makineleri ve 
kamyonlarla tahmini ± %20 toleranslı 110 gün boyunca 
boşaltma istif, uzaklaştırma, karma ve taşınma işleminin 
yapılması işidir. 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Meydan Hizmetleri işlerinin Fabrikanın hangi 
sahalarında yapılacağı ekli Teknik Şartnamede 
gösterilmiştir. 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : 2021/2022 kampanyası dönemi 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Erciş Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 06.07.2021 Salı günü saat: 14.00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme): Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek 

işler 
Kamu veya özel sektörde yapılan işin konusuna uygun her türlü yükleme ve boşaltma işi 

benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5-İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV 

dâhil 200,00 TL (Y.İkiyüz TL) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur 

6- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme servisi adresine 
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

9-Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkûr mal alımı 4734 ve 4735 sayılı 
Kanunlara tabi değildir. 5707/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 
Çorlu 1. İş Mahkemesinin 2019/366 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 

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 işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 
 5606/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Derindere Vakfı, İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02.06.2021 tarihli kesinleşme 

şerhi ile 19.02.2021 tarihli ve E:2020/177, K:2021/93 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.  
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 5607/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü’nün Diyarbakır ili dahilinde sahip 

bulunduğu ARİ/TPO/K/3744 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsatının süresinin sona ereceği 
08.08.2021 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3 üncü maddesi gereğince 
10 (on) yıl süre ile uzatılması için 18.06.2021 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol 
Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince ilan 
olunur. 

 5615/1/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü’nün Adıyaman ili dahilinde sahip 

bulunduğu ARİ/TPO/K/3052 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsatının uzatılmış süresinin sona 
ereceği 09.08.2021 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3 üncü maddesi 
gereğince 10 (on) yıl süre ile uzatılması için 18.06.2021 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk 
Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi 
gereğince ilan olunur. 
 5615/2/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin sahip olduğu AR/ARR/K/N36-d 

pafta no’lu petrol arama ruhsatının uzatılmış süresinin sona ereceği 03.09.2021 tarihinden itibaren 
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince iki yıl süreyle 
uzatılması için 22.06.2021 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 
 5651/1-1 
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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 
 5661/1-1 

—— • —— 
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 
 5677/1-1 

—— • —— 
Sayıştay Başkanlığından: 

SAYIŞTAY İLAMLARINA AİT İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ 
Aşağıda adı soyadı yazılı sorumluların; adresleri tespit edilemediğinden, kendilerine 

Sayıştay ilamları tebliğ edilememiştir. 
Anılan sorumluların; bu ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 

Başkanlığımıza müracaat ederek ilamı tebellüğ etmeleri ya da açık adreslerini bildirmeleri 
gerekmekte olup, aksi takdirde 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre, işbu ilanla tebligat 
yapılmış olacaktır. 

 
İLAM 
YILI 

İLAM NO 
SAYMANLIK/ 

KAMU İDARESİ 
SORUMLUNUN 

ADI SOYADI 
GÖREVİ 

2012 172-586 Karabük İl Özel İdaresi Tolga ÖZDEMİR Harcama Yetkilisi 

2013 420 Milli Eğitim Bakanlığı Ergün ALİMOĞLU 
Gerçekleştirme 

Görevlisi 

2017 267 
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı 

Hakan AKYILDIZ Diğer Sorumlu 

2017 81-32041 
Adana Su ve Kanalizasyon 
İdaresi Genel Müdürlüğü 

Mustafa BİÇER 
Gerçekleştirme 

Görevlisi 
 5639/1-1 
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 
Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 
1-Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Ümit GÜNIŞILDAR’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 30.09.2020 gün ve 2020/K-8495/244 
ve 2020/K-8496/245 sayılı kararları ile iki ayrı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten 
Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak 
mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 18.02.2022 tarihinde başlanacak 
olup, cezalar 19.02.2024 tarihinde son bulacaktır. 

2-İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Aydoğan 
GÖNCÜ’ye Birlik Disiplin Kurulu’nun 28.07.2020 gün, 2020/K-8450/199 sayılı kararı ve 
30.09.2020 gün, 2020/K-8503/252 sayılı kararları ile iki ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki 
Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 08.04.2021 tarihinde başlanmış 
olup, 09.04.2022 tarihinde son bulacaktır. 

3-Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir Bülent Sabri SOYLU’ya Birlik Disiplin Kurulu’nun 30.09.2020 gün ve 2020/K-
8510/259 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. 
Cezanın uygulanmasına 03.04.2021 tarihinde başlanmış olup, 03.04.2022 tarihinde son bulacaktır. 

4-Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Süleyman 
KARAHAN’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 30.09.2020 gün ve 2020/K-8507/256 sayılı kararı ile “6 
Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 
31.03.2021 tarihinde başlanmış olup, 31.09.2021 tarihinde son bulacaktır. 

5-İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir Önder CENGİZ’e Birlik Disiplin Kurulu’nun 30.09.2020 gün ve 2020/K-8511/260 sayılı 
kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın 
uygulanmasına 23.05.2021 tarihinde başlanmış olup, 23.11.2021 tarihinde son bulacaktır. 

6-Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir Hasan ARICA’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 11.03.2021 gün ve 2021/02 sayılı kararı ile 
“6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen 
ceza kendiliğinden kesinleşmiştir Cezanın uygulanmasına 07.05.2021 tarihinde başlanmış olup, 
ceza 07.11.2021 tarihinde son bulacaktır. 

7-Şanlıurfa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir Hikmet ALMAS’a Oda Disiplin Kurulu’nun 18.09.2018 gün, 102, 103, 104, 105, 106, 
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ve 19.09.2018 gün, 115, 116, 117, 118, 119 ve 20.09.2018 
gün, 121, 123, 124 ve 21.09.2018 gün, 126, 127, 128, 129, 130, 132 sayılı kararları ile 27 ayrı “12 
Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen 
cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir Cezaların uygulanmasına 08.05.2021 tarihinde başlanmış 
olup, cezalar 03.06.2048 tarihinde son bulacaktır. 

8-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Doğan 
DOĞAN’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 09.07.2020 gün ve 2020/K-8443/192 sayılı kararı ile “6 Ay 
Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 
06.01.2021 tarihinde başlanmış, İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı 
nedeniyle 05.02.2021 tarihinde durdurulmuştur. Yürütmeyi durdurma kararının aynı mahkeme 
tarafından kaldırılması üzerine cezanın uygulanmasına 01.07.2021 tarihinde yeniden başlanmış 
olup, 01.12.2021 tarihinde son bulacaktır. 
 5604/1-1 

 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5709/1-1 

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5710/1-1 

 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5711/1-1 

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5712/1-1 

 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5742/1-1 

  

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5713/1/1-1 

 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5713/2/1-1 

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5713/3/1-1 

 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5713/4/1-1 

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5713/5/1-1 

 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5713/6/1-1 

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5713/7/1-1 

 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5713/8/1-1 

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5713/9/1-1 

 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5713/10/1-1 

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5713/11/1-1 

 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5713/12/1-1 

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5713/13/1-1 

 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5713/14/1-1 

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5713/15/1-1 

 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5713/16/1-1 

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5713/17/1-1 

 



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5713/18/1-1 

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 155 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5713/19/1-1 

 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5713/20/1-1 

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/1/1-1 

 



Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/2/1-1 

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/3/1-1 

 



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/4/1-1 

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 161 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/5/1-1 

 



Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/6/1-1 

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/7/1-1 

 



Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/8/1-1 

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/9/1-1 

 



Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/10/1-1 

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/11/1-1 

 



Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/12/1-1 

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 169 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/13/1-1 

 



Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/14/1-1 

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 171 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/15/1-1 

 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/16/1-1 

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/17/1-1 

 



Sayfa : 174 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/18/1-1 

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 175 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/19/1-1 

 



Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/20/1-1 

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 177 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/21/1-1 

 



Sayfa : 178 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/22/1-1 

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 179 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/23/1-1 

 



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/24/1-1 

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/25/1-1 

 



Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/26/1-1 

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/27/1-1 

 



Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/28/1-1 

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 185 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/29/1-1 

 



Sayfa : 186 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/30/1-1 

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 187 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/31/1-1 

 



Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/32/1-1 

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/33/1-1 

 



Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/34/1-1 

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/35/1-1 

 



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/36/1-1 

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/37/1-1 

 



Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/38/1-1 

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 5714/39/1-1 

 



Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/40/1-1 

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/41/1-1 

 



Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/42/1-1 

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/43/1-1 

 



Sayfa : 200 RESMÎ GAZETE 26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5714/44/1-1 
  

 



26 Haziran 2021 – Sayı : 31523 RESMÎ GAZETE Sayfa : 201 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4162)
–– Muğla İli, Bodrum İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Umurça-Kumbahçe-Kızılağaç Mahalleleri Kıyı Kesimi Doğal Sit

Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin
Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4163)

–– Antalya İli, Manavgat ve Serik İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Köprüçay Havzası Doğal Sit Alanının Koruma
Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan
Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4164)

–– Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yelken Adası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden
Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan
Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4165)

–– İstanbul İli, Sarıyer İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kilyos Caddesi ve Yakın Çevresi Doğal Sit Alanının Koruma
Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan
Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4166)

–– Muğla İli, Milas İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Tuzla Gölü ve Çevresi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden
Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan
Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4167)

–– Sivas İli, Zara ve Hafik İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Tödürge Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma
Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak
Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4168)

–– Bolu  İli, Seben İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Hocaş Köyü Fosil Ormanı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün
Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak
Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4169)

–– Bolu İli, Seben İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Muslar Kaya Yerleşimi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden
Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve
İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4170)

–– Muğla İli Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesine İlişkin
17/1/2018 Tarihli ve 2018/11264 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ekinde Yer Alan “17/K1” Numaralı Alanın Doğu
Sınırlarının, 440 ve 455 Numaralı Koordinat Noktalarından İtibaren Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:
4171)

–– Hatay İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “9H3132 Reyhanli
TM-Kızılkaya Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik
Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4172)

–– Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, Harran Mahallesinde Bulunan 412 Parsel Numaralı Taşınmazın 12.761,60 m2 Yüzölçüme Sahip
Kısmının, Mezkûr İlçenin Kültür Turizmine Katkı Sağlayacak Olan Sinema Müzesinin Yapımı Amacıyla, Hatay Yatırım
İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4173)

–– Mersin İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “9M5120 Yapıntı
Gençali Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik
Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4174)

–– Hatay İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “9H4072-Karbeyaz
Çetenli Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik
Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4175)

–– Konya İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “Taşağıl-Tatlıkuyu-
Aşıklar KÖK ve İrtibatları-1 Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 4176)

–– Konya İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “Özkent ADM-
Özkent KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik
Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4177)

–– Mersin İli, Akdeniz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan ve Kamulaştırma Bilgileri Yer Alan Taşınmazların, Bölgede
Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Akdeniz Belediye Başkanlığı Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4178)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279,

280, 281, 282, 283, 284)

YÖNETMELİKLER
–– Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
–– Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği
–– Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Konkordato Gider Avansı Tarifesi
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 528)
–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/5)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/34)

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/06/2021 Tarihli ve 10278 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/06/2021 Tarihli ve 10279 Sayılı Kararı

NOT: 25/6/2021 tarihli ve 31522 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası Andlaşma yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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