
FLORLU SERA GAZLARıNıN iTHALATıNA, iHRACATINA VE DAGITIMINA iıişKiN TEBıiG
GEREKÇESi

Ülkemizin 1991 yılında taraf olduğu Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve
Ozon Tabakasını incelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ile ilgili ulusal ve uluslararası
çalışmalar Bakanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir.

Ozon Tabakasını incelten Maddelere Dair Montreal Protokolü'nün 28 inci Taraflar Toplantısı
9-14 Ekim 2016 tarihlerinde Türkiye heyetinin de katılımı ile Ruanda'nın Kigali kentinde
gerçekleştirilmiş, Taraflar Toplantısı sonucunda Protokole taraf ülkelerce Kigali Değişikliği
kabul edilmiştir. Söz konusu değişiklik ile, Kyoto Protokolü altında yer alan, yüksek sera gazı
etkisi bulunan 18 adet florlu sera gazı Montreal Protokolü kontrol altına alınan maddeler
listesine dahil edilmiştir.

Kigali Değişikliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 04.03.2021 tarihinde onaylanmış
olup "28. Taraflar Toplantısı'nda Üzerinde Mutabakata Varılan Montreal Protokolü'ne Yönelik
Değişikliğin (Kigali Değişikliği-2016) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" 11 Mart
2021 tarihli ve 31420 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ülkemizin söz
konusu Değişikliğe Taraf olma süreci halen Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Diğer yandan, mevcut Florlu Sera Gazlarına ilişkin Yönetmeliğin, 517/2014 sayılı Florlu Sera
Gazlarına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü ve Kigali Değişikliği'ne uyumlu hale
getirilmesi için yeni Florlu Sera Gazlarına ilişkin Yönetmelik taslağı hazırlanmış ve ilgili
kurum/kuruluş görüşlerine sunularak görüşler alınmıştır.

Söz konusu Yönetmelik taslağının nihai hale getirilmesine ilişkin çalışmalar halen devam
etmektedir. Bununla birlikte, yeni düzenlemede, florlu sera gazlarının kademeli azaltımı için
kota sistemi ve ithalat ve ihracatların izlenmesinin sağlanması için sevkiyat başına lisanslama
sistemi getirilmiştir. Yeni düzenlemler doğrultusunda;

• Saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş florlu sera gazları
veya diğer florlu maddeleri dökme halde veya kap içinde ihraç etmek isteyen
gerçek veya tüzel kişi her ihracat öncesi kontrol belgesi almak zorundadır.

• Florlu sera gazları veya diğer florlu maddeleri ürün, ekipman veya kap içinde yurt
içine tedarik etmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin uymakla yükümlü
bulundukları hükümler yer almaktadır.

• Saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş florlu sera gazları
veya diğer florlu maddeleri ürün, ekipman veya kap içinde ithal etmek isteyen
gerçek veya tüzel kişi her ithalat öncesi kontrol belgesi almak zorundadır.

Öte yandan, Bakanlığımız tarafından florlu sera gazları veya diğer florlu maddeleri ürün veya
ekipman içerisinde veya dökme eşya olarak ithal eden, ihraç eden ya da bu gazları veya
maddeleri kullanan, geri kazanan, geri dönüştüren, ıslah eden veya imha eden işletmeler
tarafından sunulan yıllık raporları içeren elektronik veri tabanı (FARAVET)oluşturulmuştur. Bu
sistem ile, florlu sera gazlarının ithalat ve ihracat işlemleri Bakanlığımız tarafından izlenecektir.



Kigali Değişikliği ve ilgili AB direktifi ile getirilen yükümlülüklere uyum sağlanması amacıyla
hazırlanan yeni yönetmeliğin uygulanması, florlu sera gazlarının ithalatı, ihracatı ve ülke
içerisine dağıtım faaliyetlerini yürüten gerçek veya tüzel kişiler için asgari gereklilikler ve ilgili
esaslarının belirlenmesi ve elektronik veri tabanının (FARAVET) ithalat ve ihracat amaçlı
kullanımının sağlanması amacıyla Florlu Sera Gazlarının ithalatı, ihracatı ve Dağıtımına ilişkin
Tebliğ Taslağı hazırlanmıştır.



Çevre ve Şehireilik Bakanlığından:

FLORLU SERA GAZLARıNıN İTHALATI, İHRACATı VE DAGITIMINA İLİşKİN
TEBLİG

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - (I) Bu Tebliğin amacı; florlu sera gazlarının ithalatı, ihracatı ve ülke içerisine dağıtım faaliyetlerini

yürüten gerçekveya tüzel kişiler için asgarigerekliliklerive ilgili esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (i) Bu Tebliğ; .. ./.. ../. ..... tarihli ve ....... sayılı Resmi Gazete'de yayımlananFlorlu Sera Gazlarına

İlişkin Yönetmelik kapsamında florlu sera gazlarının ithalatını, ihracatını ve dağıtımını yürüten gerçek veya tüzel kişilere
ilişkinusul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (I) Bu Tebliğ, .... ./.... /..... tarihli ve ......... sayılı Resmi Gazete'de yayımlananFlorlu Sera Gazlarına

İlişkin Yönetmeliğedayanılarakhazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (i) Bu Tebliğdegeçen;

a) Bakanlık:Çevre ve ŞehireilikBakanlığını,
b) Dağıtıcı:Florlu sera gazlarıveya diğer florlumaddeleriyurt içine tedarik eden gerçekveya tüzel kişiyi,
c) Faaliyet Raporları Veri Tabanı (FARAVET): Florlu sera gazları veya diğer florlu maddeleri ürün veya ekipman

içerisinde veya dökme eşya olarak ithal eden, ihraç eden ya da bu gazları veya maddeleri kullanan, geri kazanan, geri
dönüştüren,ıslah eden veya imhaeden işletmelertarafındansunulanyıllık raporları içerenelektronikveri tabanını,

d) Florlu sera gazları: Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-I 'inde
listelenenhidroflorokarbon,perflorokarbon,kükürt hekzaflorürveya bu maddelerdenen az birini içerenkarışımları,

e) İhracat:Florlu sera gazlarıveya diğer florlumaddelerinkap, ürün veya ekipman içerisindeTürkiyeGümrükBölgesi
dışına veya serbest bölgelereçıkarılmasını,

f) İhracatçı: Florlu sera gazlarının veya diğer florlu maddeleri ürün, ekipman veya kap içerisinde Türkiye Gümrük
Bölgesi dışına veya serbest bölgelereülkeningümrükalanındançıkarangerçekveya tüzel kişiyi,

g) İthalat: Florlu sera gazları veya diğer florlu maddelerinkap, ürün veya ekipman içerisinde serbest dolaşımagiriş
rejimi, dahilde işlemerejimi, geçici ithalat rejimive gümrükkontrolüaltında işlemerejiminetabi tutulmasını,

h) İthalatçı:Florlu sera gazları veya diğer florlu maddeleriürün, ekipmanveya kap içinde ithal etmek isteyengerçek
veya tüzel kişiyi,

i) Kontrol Belgesi: Florlu sera gazları veya diğer florlu maddeleri ürün, ekipman veya kap içinde ithal/ihraç etmek
isteyengerçekveya tüzel kişilere ithalatveya ihracatöncesi Bakanlıktarafındanverilenbelgeyi,

ifade eder.

İKİNcİ BÖLÜM
İthalatçıya ve ithalata ilişkin hükümler

İthalatçı kaydına ilişkin hükümler
MADDE 5 (I) Saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş florlu sera gazları veya diğer florlu

maddeleriürün, ekipmanveya kap içinde ithal etmek isteyengerçek veya tüzel kişi;
a) TicaretBakanlığıtarafındandüzenlenenithalatbelgesinesahipolmakzorundadır.FaaliyetRaporlarıVeriTabanına

kayıt yaptırmakzorundadır.FaaliyetRaporlarıVeri Tabanınakayıt yaptıracakkurum,kuruluşve işletmeler;
I) Noterdenveya TicaretOdasındantasdikii TicaretSicil Gazetesiveya Esnaf/SanayiciSicil Tasdiknamesiveya Oda

Kaydı,
2) Noterdenveya vergi dairesindentasdikli VergiLevhası,
3) Noter tasdikli imza Sirküleri,
4) İthalatçı kaydı ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun aslı. (Belge ücretinin yatırıldığına dair düzenlenen

dekont üzerinde; fırmanın açık ismi, vergi numarası, "Florlu Sera Gazı İthalatçı Kayıt Belgesi" ifadesinin bulunması
zorunludur.),

FARAVET sistemine belgeleri yükleyerek ithalatçı kayıt belgesi talep edebileceklerdir, kayıt belgeleri sistem tarafından
elektronikortamdaoluşturulacakolup kayıt esnasındabelirtileniletişimbilgilerinegönderilecektir.



Bu maddenin (b) bendinde istenen evrakların e-Devlet üzerinden temini durumunda evrak üzerinde barkod ve
doğrulama kodu bulunması durumunda kabul edilebilecektir,

(2) Talep edilen bilgi ve belgeler tamamlanmadan İthalatçı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecektir. Bakanlık tarafından
yapılan eksiklik bildirimini müteakiben LO (on) iş günü içerisinde eksikleri tamamlanmayan başvurular sahibine iade edilir.

(3) Florlu Sera Gazı İthalatçı Kayıt belgesi devredilemez.
(4) Florlu Sera Gazı İthalatçı Kayıt belgesinin geçerlilik süre 3(üç) yıldır. Süresi biten kayıt belgeleri geçerliliğini yitirir.
(5) Florlu Sera Gazı İthalatçı Kayıt belgesi yenileme işlemi bu maddenin iinci fıkrasında belirtilen şekilde tekrar yapılır.

İthalat öncesi yapılması gerekenlere ilişkin hükümler
MADDE 6 (I) Saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş florlu sera gazları veya diğer florlu

maddeleri ürün, ekipman veya kap içinde ithal etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi her ithalat öncesi kontrol belgesi almak
zorundadır.

(2) Florlu sera gazları veya diğer florlu maddeleri ürün, ekipman veya kap içinde ithal etmek isteyen gerçek veya tüzel
kişi kontrol belgesi almak için;

a) Fatura aslı, noter tasdikli tercümesi ve fotokopileri (Fatura üzerinde; malın menşei, Gümrük Tarife İstatistik
Pozisyonu (GTİP) numarası, izin verilen miktar ile uyumlu olarak ürün, ekipman veya kap içerisinde ithal edilen florlu sera
gazının karbondioksit eşdeğeri cinsinden miktarı, Clf bedeli, ıslak ihracatçı firma kaşesi ve yetkili kişi imzası bulunması)

b)Bakanlığımız tarafından yayımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde akredite olmuş kurumlarca yetkilendirilmiş kişiler tarafından hazırlanmış Türkçe dilinde
malzeme güvenlik bilgi formu,

c) Florlu sera gazına ilişkin analiz sertifikasının aslı, noter tasdikli tercümesi (analiz sertifıkasının üzerinde; müracaat!a
kullanılan faturanın tarih ve numarası, kimyasal bileşiğin % saflık değeri, kimyasal karışım halinde ise karışımda yer alan her
bir maddenin % saflık değeri, ıslak üretici firma kaşesi ve imza sirkülerinde yer alan yetkili kişinin imzasının bulunması),

d) Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında hazırlanmış etiketin bir örneği ya da eşyanın üzerine
yapıştırılmış halini gösteren fotoğraf,

e) Kontrol Belgesi ücretinin yatınldığına dair barıka dekontu aslı. (Belge ücretinin yatırıldığına dair düzenlenen dekont
üzerinde; firmanın açık ismi, vergi numarası, "Florlu Sera Gazı İthalatçı Kontrol Belgesi" ifadesinin bulunması zorunludur.)

Yukarıdaki belgeleri FARA VET sistemine yükleyerek kontrol belgesi talep edebileceklerdir, kontrol belgeleri sistem
tarafından elektronik olarak oluşturulacaktır ve başvuru esnasında sisteme girilen iletişim bilgilerine gönderilecektir.

(3) Talep edilen bilgi ve belgeler tamamlarımadan Kontrol Belgesi düzenlenmeyecektir. Bakanlık tarafından
yapılan eksiklik bildirimini müteakiben LO (on) iş günü içerisinde eksikleri tamamlarımayan başvurular sahibine iade edilir.

(4) Florlu Sera Gazı ithalatına ilişkin düzenlenen kontrol belgesi tek bir sevkiyat için geçerlidir ve başvuru
masında Bakanlığa sunulan fatura ve eşyanın ithalatı dışında kullanılamaz. Bu belge gümrük beyarınamesinin kapanmasını
takiben geçerliliğini yitirir.

(5) Kontrol belgesinin kapatma işlemi FARA VET üzerinden gümrük beyannamesinin sisteme yüklenmesi ile
yapılır. ithalatın gerçekleşmesini müteakip en geç 15 iş günü içerisinde kapatma işlemi yapılır. Fiili ithalatın gerçekleşmemesi
durumunda ithalatçı kapatmasını FARA VET üzerinden yapar.

(6) Kontrol belgesi kapatma işlemi gerçekleşmeden yeni belge başvurusu yapılamaz.

(7) Florlu Sera Gazı ithalatına ilişkin düzenlenen kontrol belgesi devredilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhracatçıya ve ihracata ilişkin hükümler

İhracatçı kaydına ilişkin hükümler
MADDE 7 (I) Saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş florlu sera gazları veya diğer florlu

maddeleri dökme halde veya kap içinde ihraç etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi;

a)Faaliyet Raporları Veri Tabanına kayıt yaptırmak zorundadır. Faaliyet Raporları Veri Tabanına kayıt yaptıracak
kurum, kuruluş ve işletmeler;

I) Noterden veya Ticaret Odasından tasdikti Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf/Sanayici Sicil Tasdiknamesi
veya Oda Kaydı

2) Noterden veya vergi dairesinden tasdiki i vergi levhası



3) Noter tasdikli imza sirküleri
4) İhracatçı kaydı ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun aslı. (Belge ücretinin yatırıldığına dair

düzenlenen dekont üzerinde; firmanın açık ismi, vergi numarası. "Florlu Sera Gazı İhracatçı Kayıt Belgesi" ifadesinin
bulunması zorunludur.)

Yukarıdaki belgeleri FARA VET sistemine yükleyerek kayıt belgesi talep edebileceklerdir, kayıt belgeleri sistem tarafından
elektronik olarak oluşturulacaktır ve başvuru esnasında sisteme girilen iletişim bilgilerine gönderilecektir.

5) Bu maddenin (a) bendinde istenen evrakların e-Devlet üzerinden temini durumunda evrak üzerinde barkod ve
doğrulama kodu bulunması durumunda kabul edilebilecektir.

(2) Talep edilen bilgi ve belgeler tamamlanmadan İhracatçı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecektir. Bakanlık tarafından
yapılan eksiklik bildirimini müteakiben lO (on) iş günü içerisinde eksikleri tamamlanmayan başvurular ret edilir.

(3) Florlu Sera Gazı İhracatçı Kayıt belgesi devredilemez.
(4) Florlu Sera Gazı İhracatçı Kayıt belgesinin geçerlilik süresi 3(üç) yıldır. Süresi biten kayıt belgeleri geçerliliğini

yitirir.
(5) Florlu Sera Gazı İhracatçı Kayıt belgesi yenileme işlemi bu maddenin linci fıkrasında belirtilen şekilde yapılır.

İhracat öncesi yapılması gerekenlere ilişkin hükümler

MADDE 8 (I) Saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş florlu sera gazları veya diğer florlu
maddeleri dökme halde veya kap içinde ihraç etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi her ihracat öncesi kontrol belgesi almak
zorundadır.

(2) Florlu sera gazları veya diğer florlu maddeleri ürün, ekipman veya kap içinde ihraç etmek isteyen gerçek veya tüzel
kişi kontrol belgesi almak için;

a) Faturanın aslı veya ihracatı yapacak gerçek veya tüzel kişi tarafından imzalı, kaşeli bir örneği
b) Menşe Şahadetnamesi (İhracatçı ve onun temsilcisi tarafından hazırlanarak, bağlı bulunulan oda

tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir)
c) İhracatı yapılacak florlu sera gazına ilişkin analiz sertifikasının, analizi yapan (akredite olmuş kurumlarca

yetkilendirilmiş) firma tarafından Türkçe dilinde imzalı ve kaşeli bir örneği,
d) Kontrol Belgesi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu aslı. (Belge ücretinin yatırıldığına dair

düzenlenen dekont üzerinde; fırmanın açık ismi, vergi numarası, "Florlu Sera Gazı İhracatçı Kontrol Belgesi" ifadesinin
bulunması zorunludur.),

e) Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmeliğin 12nci Maddesi uyarınca hazırlanmış etiket örneği,

FARA VET sistemine belgeleri yükleyerek ihracatçı kontrol belgesi talep edebileceklerdir, kontrol belgeleri sistem tarafından
elektronik olarak oluşturulacaktır ve başvuru esnasında sisteme girilen iletişim bilgilerine gönderilecektir.

(3) Talep edilen bilgi ve belgeler tamamlanmadan Kontrol Belgesi düzenlenmeyecektir. Bakanlık tarafından yapılan
eksiklik bildiriminden itibaren LO(on) iş günü içerisinde eksikleri tamamlanmayan başvurular sahibine iade edilir.

(4) Florlu Sera Gazı ihracatına ilişkin kontrol belgesinin geçerlilik süre i (bir) takvim yıldır. Süresi biten kayıt belgeleri
geçerliliğini yitirir ve ihracat işleminde kullanılmaz.

(5) Florlu Sera Gazı ihracatına ilişkin düzenlenen kontrol belgesi devredilemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dağıtıcıya ilişkin hükümler

Dağıtıcı kaydına ilişkin hükümler
MADDE 9 (1) Florlu sera gazları veya diğer florlu maddeleri ürün, ekipman veya kap içinde yurt içine tedarik etmek

isteyen gerçek veya tüzel kişi;

a) Faaliyet Raporları Veri Tabanına kayıt yaptırmak zorundadır. Faaliyet Raporları Veri Tabanına kayıt yaptıracak
kurum, kuruluş ve işletmeler;

l)Noterden veya Ticaret Odasından tasdiki i Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf/Sanayici Sicil Tasdiknamesi veya Oda
Kaydı,

2) Noterden veya vergi dairesinden tasdikli Vergi Levhası,
3) Noter tasdikli imza Sirküleri,



4) Dağıtıcı kaydı ücretinin yatınldığına dair banka dekontu aslı. (Belge ücretinin yatınldığına dair düzenlenen dekont
üzerinde; firmanın açık ismi, vergi numarası, "Florlu Sera Gazı Dağıtıcı Kayıt Belgesi" ifadesinin bulunması zorunludur),

FARA VET sistemine belgeleri yükleyerek dağıtıcı kayıt belgesi talep edebileceklerdir, kayıt belgeleri sistem tarafından
elektronik ortamda oluşturulacak olup kayıt esnasında belirtilen iletişim bilgilerine gönderilecektir.

5) Bu maddenin (a) bendinde istenen evrakların e-Devlet üzerinden temini durumunda evrak üzerinde barkod ve
doğrulama kodu bulunması durumunda kabul edilebilecektir.

(2) Talep edilen bilgi ve belgeler tamamlanmadan Dağıtıcı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecektir. Bakanlık
tarafından yapılan eksiklik bildirimini müteakiben iO(on) iş günü içerisinde eksikleri tamamlanmayan başvurular ret edilir.

(3) Florlu Sera Gazı Dağıtıcı Kayıt belgesi devredilemez.
(4) Florlu Sera Gazı Dağıtıcı Kayıt belgesinin geçerlilik süresi 3 (üç) yıldır. Süresi biten kayıt belgeleri

geçerliliğini yitirir.
(5) Florlu Sera Gazı Dağıtıcı Kayıt belgesi yenileme işlemi bu maddenin linci fıkrasında belirtilen şekilde

yapılır.
(6) Satışa ilişkin fatura vb. belgeleri düzenlemek, kayıtlarını tutmak ve bu kayıtları 5 (beş) yıl süreyle

muhafaza etmek, denetime hazır bulundurmak ve Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda Bakanlığa göndermekle
yükümlüdürler.

BEŞİNcİ BÖLÜM
Bildirim ve Denetim

Bildirim
MADDE 10 - (1) Florlu sera gazlarının ithalatı, ihracatı ve ülke içerisine dağıtun faaliyetlerini yürüten gerçek ve tüzel

kişiler FARA VET kayıt işlemlerinde sundukları belgelerde oluşan herhangi bir değişikliği 1O(on) iş günü içerisinde
FARA VET sistemi üzerinden güncellemek zorundadır.

(2) Florlu sera gazlarının ithalatı, ihracatı ve dağıtımı işlemlerinin takibinin yapılması amacıyla ithalat, ihracat ve
ülke içerisindeki satış, tüketim vb. bilgilerini FARA VET Programına aylık olarak bildirilmesi zorunludur.

Denetim
MADDE 11-(1) Bu Tebliğ hükümlerini yerine getirmeyenıere 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer

ilgili mevzuat hükümlerine göre idari yaptırun uygulanır.

(2) Florlu sera gazlarının ithalatı, ihracatı ve dağıtunının her aşamasında gerekli görüldüğü durumlarda, Bakanlıkça
oluşturulacak teknik heyet tarafından, analiz ücretleri ve diğer giderleri ilgili firma tarafından karşılanmak üzere, örnekleme
metodu ile numuneler alınarak analizleri yapabilecek olup analiz sonuçları değerlendirmede esas alınır.

ALTıNCı BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Belge ücretleri
MADDE 12 (i) Bakanlık tarafında düzenlenen belgelerin ücretleri her yıl 28.11.20 II tarihli ve 28156 sayılı Çevre ve
Şehireilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği çerçevesinde güncellenerek Bakanlık internet sitesinde
yayımlanır.

Yürürlük
MADDE 13 - (1) Bu Tebliğ yayunı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehireilik Bakanı yürütür.



Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme Teklif

Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif*
Madde x Görüş ve öneriler yazılmalı, özellikle teklif Madde x
Taslak Madde, üzerinde bir değişiklik edilen değişikliğin sebebi açıklanınalıdır. Madde üzerinde yapılacak değişiklikler ilgili
yapılmadan bu sütuna yazılmalıdır. taslak madde üzerinde yapılmalıdır. Çıkması

teklif edilen kelimelerin, ~ cümlelerin
üstü çizilmeli ve kırmızı renk ile
renklendirilmelidir. Eklemeler de aynı şekilde
kırmızı renk ile renklendirilmelidir.

Madde y Teklif içermeyen görüş ve öneriler taslağın
geneli bölümüne eklenmelidir.

ÖRNEK Görüşler, öneriler ve teklifın gerekçeleri ÖRNEK
MADDE 21: Bu Yönetmelik hükümleri MADDE 21: Bu Yönetmelik hükümleri
yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. ya~'ıml8flaığl tarihte yayımlandıktan iki yıl

sonra _y_ürürlüğe_g_irer.
.. ..*Teklıfyapılırken; taslak metın teklıfkısmına eklenerek duzenleme taslak metın üzerınde yapılmalı. Çıkarılan kelıme/cümlelerın iızen çızılmelı

ve kırmızı renk ile, eklenen maddeler kırmızı renk ile düzenlenmelidir.


