
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 152. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ticaret Bakanlığından:
KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARININ 

DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kooperatif ve üst kuruluşlarının denetimleri

ile birlik ve merkez birliklerinin denetim için yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları belir-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanu-

nuna tabi kooperatif ve üst kuruluşlarında yapılacak denetimler ile 18/4/1972 tarihli ve 1581
sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununa tabi kooperatif ve üst kuruluşlarında
yapılacak dış denetimi ile 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri
Hakkında Kanuna tabi kooperatif ve üst kuruluşlarından bağımsız denetime tabi olmayanların
dış denetimini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanu-

nunun 65 inci ve 69 uncu maddelerine, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Koopera-
tifleri ve Birlikleri Kanununun 20 nci maddesine 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış
Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
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b) Birim Kooperatif: Birliklerde ortak kooperatifleri, merkez birliklerinde ortağı bir-
liklerin ortağı olan kooperatifleri, 

c) Denetçi: Denetleme organı üyelerinden her birini, 
ç) Denetleme organı tarafından yapılacak denetim: Genel kurul adına kooperatif veya

üst kuruluşlarının işlem ve hesaplarını tetkik eden, kooperatif denetim kurulu üyelerince yapılan
denetimi,

d) Denetim elemanı: İlgili Bakanlıkların müfettiş ve/veya kontrolörlerini,
e) Dış denetim: Finansal tablolardaki bilgilerin, mevzuatta belirtilen esaslara uygunluğu

ve doğruluğu hususunda, denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden
denetlenmesini ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını,

f) Dış denetçi: Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak dış denetimi yürütecek, Kamu Gö-
zetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denet-
çiler veya 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanununa tabi meslek mensupları veya ilgili bakanlıkça denetim yetkisi verilen
birliklerde/merkez birliklerinde dış denetimle görevli personeli,

g) Dış denetime yetkili birlik/merkez birliği: Dış denetim yapmak üzere ilgili Bakanlık
tarafından yetkilendirilen kooperatif birlikleri ile merkez birliklerini,

ğ) Faal kooperatifler: 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 81 inci maddesine göre da-
ğılmayan kooperatif ve üst kuruluşlarını,

h) Finansal tablolar: Kooperatifin tabi olduğu 1163 sayılı Kanun, 13/1/2011 tarihli ve
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili
mevzuatına göre hazırlanması gereken finansal tabloları,

ı) Genel kurul: Kooperatif ve üst kuruluşlarının genel kurulunu,
i) İlgili Bakanlık: Tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst kuruluşları için Tarım ve Orman

Bakanlığını; yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığını; diğer kooperatifler ve üst kuruluşları için Ticaret Bakanlığını,

j) İlgili Kanun: 1163 sayılı Kanunu ile 1581 sayılı Kanunu, 
k) İl Müdürlüğü: Tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst kuruluşları için Tarım ve Orman

il müdürlüğünü; yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
il müdürlüğünü; diğer kooperatifler ve üst kuruluşları için Ticaret il müdürlüğünü,

l) Kooperatif: 1163 sayılı Kanuna, 1581 sayılı Kanuna ve 4572 sayılı Kanuna göre faa-
liyet gösteren kooperatifler ile bunların üst kuruluşlarını,

m) Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS): 1163 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesinin
birinci fıkrası uyarınca oluşturulan bilgi sistemini,

n) Yönetim kurulu: Kanun ve anasözleşme hükümleri içinde kooperatif ve üst kuruluş-
larının faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Denetleme Organınca Yapılacak Denetim,

Denetimin Kapsamı ve Denetçilerin Nitelikleri

Denetleme organınca yapılacak denetimin konusu ve kapsamı 

MADDE 5 – (1) Kooperatifin faaliyet konusu içerisinde, tüm işlemlerinin mevzuatta
belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediği, gelir tablosu hesaplarıyla
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bilançonun defterlerle uygunluk halinde bulunup bulunmadığı, defterlerin düzenli bir surette
tutulup tutulmadığı ve gelir tablosu hesaplarıyla mameleki hakkında uyulması gerekli olan hü-
kümlere göre işlem yapılıp yapılmadığı hususları denetleme organı tarafından yapılacak dene-
timin konusunu oluşturur.

(2) Denetleme organı üyeleri, genel kurul namına kooperatifin bütün işlem ve hesapla-
rını tetkik eder.

(3) 4572 sayılı Kanuna tabi kooperatifler hariç olmak üzere, dış denetime tabi koope-
ratifler de dâhil, tüm kooperatiflerde denetleme organı tarafından denetim yapılması zorunludur. 

(4) Kooperatiflerde bir denetçi seçilmesi halinde denetleme organına yapılan atıflar bu
denetçiye yapılmış sayılır.

Denetleme organının üyelerinin seçilmesi, azli ve üyeliğin boşalması 

MADDE 6 – (1) 4572 sayılı Kanuna tabi kooperatifler hariç olmak üzere, genel kurul
tarafından, denetleme organı olarak en fazla dört yıl için en az bir denetçi seçilir. Genel kurulca
ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek denetçi seçilebilir. 

(2) Çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre ilgili Bakanlıkça belirlenen
kooperatiflerde denetimi gerçekleştirecek denetleme organı üyeleri ve yedeklerinin, seçilme-
lerini takiben en geç dokuz ay içinde kooperatifçilik eğitim programını tamamlamaları şarttır.

(3) Denetleme organı üyelerinin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi, kooperatife ka-
yıtlı ortakların en az 1/10’unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı
teklifte bulunmaları ve genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alın-
ması halinde mümkündür. 

(4) Denetleme organı üyeleri istifa etmek suretiyle her zaman görevlerinden çekilebi-
lirler. İlgili mevzuatta belirtilen seçilme şartlarını taşımadıkları veya sonradan kaybettikleri an-
laşılanların üyelikleri kendiliğinden sona erer. Denetleme organı üyeliğinin herhangi bir nedenle
boşalması halinde bunların yerlerine varsa en çok oy alan yedekler geçer. Yedeklerle beraber
üye sayısı genel kurulca belirlenen sayının altına düştüğü takdirde, mevcut denetleme organı
üyesi veya üyeleri ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere şartları haiz kişileri organ üye-
liğine atar. Yedekler de dâhil hiçbir üye kalmaması halinde yönetim kurulunca, denetçilerin
seçilmesi amacıyla genel kurul derhal toplantıya çağırılır.

Denetleme organı üyelerinin nitelikleri

MADDE 7 – (1) Denetleme organı üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türk vatandaşı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak.
b) En az lise düzeyinde diploma sahibi olmak.
c) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı

suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hi-
leli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da 1163 sayılı Kanun hükümlerine göre
mahkûm olmamak.

ç) Görevi süresince, kooperatifte yönetim kurulu üyesi, bu üyelerden birinin eşi, koo-
peratif personeli veya yönetim kurulu üyeleriyle ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımı olma-
mak, yönetim kurulu üyeleriyle aralarında iş ortaklığı bulunmamak.

d) Denetleme organı üyelerinden birinin eşi olmamak ve birbirleri ile ikinci derece dâhil
kan ve kayın hısımlığı bulunmamak.
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(2) Denetleme organı üyeleri, kooperatifin ve kooperatifin bağlı olduğu üst kuruluşların
hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu
üyesi veya denetçi olamazlar, personel olarak yahut başka bir şekilde ücretli görev alamazlar.

(3) İkinci fıkrada belirtilen diğer görevleri bulunmasına rağmen denetleme organı üyesi
olarak seçilenler, seçildikleri tarih itibarıyla diğer görevlerinden ayrılmak zorundadırlar. Bu
görevlerinden ayrılmayanların seçilmelerine ilişkin işlemler hükümsüzdür. Seçildikten sonra
ikinci fıkradaki diğer görevleri edinen denetleme organı üyelerinin sonradan edindikleri gö-
revlere ilişkin seçilme veya görevlendirme işlemleri ile sözleşmeler de hükümsüzdür. Bunların
yerlerine yedekleri çağrılır.

(4) Denetleme organı üyeleri fiilen bu görevleri yürüttükleri dönemde; bunların eş ve
ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları, kooperatif ve kooperatifin bağlı bulunduğu üst ku-
ruluşlar ile bunların % 50’den fazla hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve
diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçi olamazlar, personel olarak veya başka
bir şekilde ücretli olarak işe alınamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetleme Organı Üyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Denetleme organı üyelerinin görev ve yetkileri 

MADDE 8 – (1) Denetleme organı üyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yıllık bilanço ve gelir tablosu hesaplarını inceleyerek bu husustaki görüşlerini birlikte

veya tek başına genel kurula bir raporla bildirmek.
b) Kooperatif işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli olarak tutulma-

sını sağlamak amacıyla en az üç ayda bir kooperatifin defterlerini incelemek.
c) En az üç ayda bir kooperatifin nakit mevcudu ile menkul değerlerini kontrol etmek.
ç) Bütçe, bilanço ve gelir tablosunu denetlemek. 
d) Gelir tablosu hesaplarıyla bilançonun defterlerle uygunluk halinde bulunup bulun-

madığını, defterlerin düzenli bir surette tutulup tutulmadığını ve işletmenin neticeleriyle ma-
meleki hakkında uyulması gerekli olan hükümlere göre işlem yapılıp yapılmadığını incelemek.

e) Yönetim kurulunun ihmali halinde genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya
davet etmek.

f) Yönetim kurulu üyeleriyle, kooperatif personelinin ilgili kanun ve anasözleşme hü-
kümleri ile iyi niyet esaslarına uygun davranıp davranmadığını kontrol etmek.

g) Yönetim kurulu üyelerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, toplantı
nisabının kaybedilmesi halinde boşalan bu üyeliklere geciktirilmeksizin yeteri kadar yedek üye
çağırmak.

ğ) Kooperatif ortaklarının, yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli hakkındaki
şikâyetlerini incelemek ve inceleme sonucunu yıllık raporunda açıklamak.

h) Uygun gördükleri teklifleri yönetim kurulu ve/veya genel kurul toplantıları günde-
mine koydurmak.

(2) Denetleme organı üyeleri, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri
noksanlıkları, ilgili kanun ve anasözleşmeye aykırı hareketleri bundan sorumlu olanların bağlı
bulundukları organa ve gerekli hallerde aynı zamanda genel kurula haber vermekle yükümlü-
dürler.
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(3) Kooperatifin birden fazla denetleme organı üyesi bulunması halinde, denetleme or-
ganı üyeleri kooperatifi genel kurul toplantısına çağırma yetkisi hariç olmak üzere kendilerine
ilgili kanun ve anasözleşme ile verilen görev ve yetkileri, gerektiğinde tek başlarına da kulla-
nabilirler. 

(4) Denetleme organı üyeleri, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarına katılırlar an-
cak yönetim kurulu toplantılarında oy kullanamazlar.

(5) Denetleme organı üyeleri, 1163 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine aykırı uygu-
lamaları da araştırmakla yükümlüdürler. 

Denetleme organı üyelerinin sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Denetleme organı üyeleri; görevlerini yerine getirirken kusurlu hareket
ettikleri takdirde, hem kooperatife hem de ortaklar ile kooperatif alacaklılarına karşı verdikleri
zarar dolayısıyla sorumludurlar.

(2) Denetleme organı üyeleri, ilgili kanun ve anasözleşme ile kendilerine yükletilen di-
ğer görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından, düzenledikleri raporların gerçeği yansıt-
mamasından doğan zararlardan dolayı da kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen
sorumludurlar.

(3) Denetleme organı üyeleri, görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklanmasında koo-
peratif veya ortaklar için zarar umulan hususları, kooperatif ortaklarına ve üçüncü şahıslara
açıklayamazlar.

Denetleme organı üyelerinin ücretleri

MADDE 10 – (1) Denetleme organı üyelerine genel kurulca belirlenen aylık ücret, hu-
zur hakkı, risturn ve yolluk dışında hiç bir ad altında başkaca ödeme yapılamaz. Kamu kay-
naklarından desteklenen kredilere kefil olan kooperatifler ile kamu kaynaklı tarımsal destek-
lemelere aracılık yapan kooperatiflerin denetleme organı üyeleri, bunların ortağı olduğu üst
kuruluşlarda görev alsalar dahi yalnızca bir ücret veya huzur hakkı alabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetleme Organı Yıllık Çalışma Raporu

Denetleme organı yıllık çalışma raporu ve genel ilkeleri

MADDE 11 – (1) Denetleme organı üyeleri her yıl işlem ve hesapları denetleme görev
ve yetkisini yerine getirdikten sonra 1163 sayılı Kanunun 67 nci maddesi uyarınca genel kurul
toplantılarına sunacakları “Denetleme Organı Yıllık Çalışma Raporu”nu hazırlarlar. Denetleme
organı yıllık çalışma raporunda; raporun görüşüleceği genel kurul toplantı tarihi, incelemenin
ait olduğu dönem ve düzenleme tarihi belirtilir. Raporun tüm sayfaları, düzenleyen denetleme
organı üyesi veya üyeleri tarafından imzalanır.

(2) Rapor, genel kurulda görüşülecek döneme ilişkin tüm işlem ve hesapları kapsayacak
şekilde ayrıntılı bilgiler içerir. Rapor; açık, öz ve anlaşılır bir dille yazılır.

(3) Raporda, ortaklar ve diğer kişiler nezdinde yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı
ifadelere yer verilemez.

(4) Rapor, ilgili olduğu genel kurul toplantı tarihinden en az 20 gün önce düzenlenerek
yönetim kuruluna teslim edilir. Ayrıca rapor yönetim kurulu tarafından KOOPBİS’e yüklenir.
Daha sonra rapor içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.

(5) Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmeyen denetleme organı
raporları, genel kurullarda görüşülemez ve kabul edilemez.
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Denetleme organı yıllık çalışma raporunda bulunması zorunlu hususlar ve

raporunun içeriği

MADDE 12 – (1) Denetleme organı yıllık çalışma raporunun, aşağıda belirtilen bölüm

ve konuları içerecek şekilde düzenlenmesi esastır.

a) Kuruluş işlemleri bölümünde;

1) Yeni kurulan kooperatiflerde, kuruluş işlemleri için yapılan harcamalar ve buna iliş-

kin muhasebe kayıtlarına yönelik, kuruluş işlemlerinde herhangi bir usulsüzlük bulunup bu-

lunmadığı, 

2) Kooperatifin unvanında, 1163 sayılı Kanuna aykırı olarak, kamu kurum ve kurulu-

şunun ismine yer verilip verilmediği, 

belirtilir.

b) Yönetim kurulu ve personel işlemleri bölümünde;

1) Yönetim kurulu üyelerinin, ilgili Kanun ve kooperatif anasözleşmesinde öngörülen

üyelik şartlarını taşıyıp taşımadığı yönünde yapılan araştırma sonucu, 

2) Raporun ilgili olduğu dönemde, yönetim kurulu toplantı nisabı kaybedilmiş ise de-

netleme organı üyeleri tarafından gecikilmeksizin yeteri kadar yedek üye çağrılıp çağrılmadı-

ğı,

3) Yönetim kurulu üyeleri hakkında, kooperatifi zarara uğratıcı eylemleri dolayısıyla

açılmış hukuki sorumluluk davası veya 1163 sayılı Kanunda belirtilen suçlarla ilgili açılmış

kamu davası bulunmakta ise davaya ilişkin genel bilgiler ve davanın göreve devamını etkileyip

etkilemediğine ilişkin görüş, 

4) Yönetim kurulu üyelerine, genel kurulca belirlenen aylık ücret, huzur hakkı, risturn

ve yolluk dışında başka bir ad altında veya belirlenen bu tutarların üzerinde ödeme yapılıp ya-

pılmadığı,

5) 1163 sayılı Kanun ve kooperatif anasözleşmesine aykırı olarak, genel kurulun devir

ve terk edemeyeceği yetkilerin yönetim kurulu üyelerince kullanılıp kullanılmadığı, bu bağ-

lamda; gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün ni-

teliği, yeri ve azami fiyatı ile satılacak gayrimenkulün asgari fiyatıyla ilgili genel kurul kararına

uygun hareket edilip edilmediği, imalat ve inşaat işlerinin genel kurulca belirlenen yöntemle

yapılıp yapılmadığı,

6) Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personelinin, kooperatifle, kooperatif konusuna

giren bir ticari muamele yapıp yapmadıkları, 

7) Yapı kooperatiflerinde, genel kurulca alınması kararlaştırılan gayrimenkullerin alı-

mının, kat karşılığı arsa devralınmasının, yönetim kurulunca tapu devri veya tapuya şerh ver-

dirilecek bir satış vaadi sözleşmesi ile yapılıp yapılmadığı, 

8) Yönetim kurulu üyelerinin, kooperatife ait defter ve belgeleri incelenmek üzere de-

netleme organı üyelerine verip vermedikleri, bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanıp yaşanma-

dığı,

9) Genel kurul toplantısına sunulan yönetim kurulu yıllık çalışma raporunun, koope-

ratifin gerçek durumunu yansıtır şekilde eksiksiz ve hatasız hazırlanıp hazırlanmadığı, 

10) Müdür ve kooperatif personeline ödenen ücretler kapsamında, ilgililerin sigorta

primlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna tam ve zamanında yatırılıp yatırılmadığı,
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11) 1163 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilgili Bakanlıkça
verilen talimatların yerine getirilip getirilmediği,

belirtilir.
c) Ortaklık işlemleri bölümünde;
1) Genel kurul toplantısına ilişkin ortaklar listesinin, kooperatif anasözleşmesinde be-

lirtilen bilgileri içerir şekilde düzenlenip düzenlenmediği ve KOOPBİS’den alınıp alınmadığı, 
2) Kooperatife ortak kaydedilen veya ortaklığı sona erenlerle ilgili olarak yönetim ku-

rulu kararları alınıp alınmadığı, 
3) Genel kurul toplantısına ilişkin düzenlenen ortaklar listesinin, kooperatifin ortaklar

defterindeki kayıtlara uygun olup olmadığı, bu bağlamda, genel kurul toplantısına katılma
hakkı bulunmayanların ortaklar listesinde yer alıp almadığı, yapı kooperatifleri hariç olmak
üzere diğer kooperatiflerde genel kurul tarihinin üç ay öncesinden ortak olmayanların listede
yer alıp almadığı, haklarında alınan çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların listede olup ol-
madıkları, 

4) Yapı kooperatiflerinde, genel kurulca kararlaştırılan ortak sayısının üzerinde ortak
kaydedilip kaydedilmediği,

5) Anasözleşmede gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılıp çıkarılmadığı, hakla-
rındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine yeni ortak alınıp alınmadığı,

6) Kooperatif ortakları tarafından, yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli hak-
kında, denetleme organı üyelerine intikal ettirilmiş şikâyetler var ise bu konularda yapılan in-
celemeler, 

7) Yönetim kurulu tarafından, ortaklar arasında hak ve vecibelerde eşitlik ilkesine uygun
hareket edilip edilmediği, 

8) Ortaklık pay devirlerinin kanun ve anasözleşme hükümlerine uygun olarak gerçek-
leştirilip gerçekleştirilmediği, 

9) Özellikle yapı kooperatiflerinde bir ortaklık payına birden fazla kimsenin ortak olup
olmadığı, 

10) Yapı kooperatiflerinde, ortaklardan talep edilen aidat ve ara ödemelerin genel kurul
tarafından belirlenip belirlenmediği, borçlu ortaklar hakkında kanun ve anasözleşme hüküm-
lerine göre işlem yapılıp yapılmadığı,

belirtilir.
ç) Defter ve belgeler bölümünde;
1) 6102 sayılı Kanun hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan, yevmiye defteri, def-

teri kebir, envanter defteri, yönetim kurulu karar defteri, pay defteri ve genel kurul toplantı ve
müzakere defterinin tutulup tutulmadığı,

2) Yevmiye defteri kayıtlarının 6102 sayılı Kanunda öngörülen sürede yapılıp yapıl-
madığı, kayıt nizamına uyulup uyulmadığı,

3) Envanter defterine, kooperatifin dönem sonu bilançosu ile dönem başı açılış bilan-
çosunun ve gelir tablosunun işlenip işlenmediği,

4) Yevmiye defteri, envanter defteri, defteri kebir, yönetim kurulu karar defteri, genel
kurul toplantı ve müzakere defteri ve ortaklar (pay) defterlerinin açılış tasdiklerinin; yevmiye
defteri ile yönetim kurulu karar defteri kapanış tasdiklerinin 6102 sayılı Kanunda öngörüler
süre içerisinde yaptırılıp yaptırılmadığı,
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5) Defterler ile saklanması zorunlu olan belgelerin, 6102 sayılı Kanunda öngörülen sü-
reyle saklanıp saklanmadığı,

6) Muhasebe kayıtlarında yer alan tahsilat ve ödemelerin tümünün kanunen geçerli bel-
geye dayanıp dayanmadığı,

belirtilir.
d) Bilanço, gelir tablosu hesapları ve mali durum bölümünde;
1) Bilanço ve gelir tablosunun, kooperatifin muhasebe defterlerine uygun olarak hazır-

lanıp hazırlanmadığı, yanlış, eksik bilgi bulunup bulunmadığı, bilanço kalemlerinin ayrıntılı
bilgi içerip içermediği,

2) Bir önceki genel kurulda görüşülerek kabul edilen bütçe ile gerçekleşen bilanço ka-
lemlerinin uyumlu olup olmadığı,

3) Bilançoda hazır değerler ve menkul kıymetler bölümünde yer alan tutarların fiilen
bulunup bulunmadığı sayım ile tespit edilmesini müteakip sayım sonuçları,

4) Kooperatifin alacaklarının hangi işlemlerden kaynaklandığı, alacakların takibi ve
tahsili konusunda yönetim kurulunca gerekli gayret ve titizliğin gösterilip gösterilmediği,

5) Kooperatif kayıtlarında görünen avansların ayrıntılı dökümü ile bu avansların koo-
peratifin amaç ve faaliyeti kapsamında verilip verilmediğine, avans kapatma işlemlerinde süre
ve belge yönünden gerekli titizliğin gösterilip gösterilmediği,

6) Kooperatifin genel olarak borçlarının dökümü, gerçek bir mal veya hizmet alımına
dayanıp dayanmadıkları, borçların vadesinde ödenmesi konusunda yönetim kurulunca gerekli
tedbirlerin alınıp alınmadığı,

7) Ortaklardan yapılan her türlü tahsilatın kayıtlara eksiksiz intikal ettirilip ettirilmediği,
gecikme faizi tahakkuk ve tahsilatlarının yapılıp yapılmadığı,

8) Vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getirilip getirilmediği,
getirilmemiş ise nedeni, kooperatif faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında herhangi bir faiz, ge-
cikme cezası ödenmiş ise bunların dökümüne, nedenlerine ve gelir tablosu hesaplarında açık
olarak gösterilip gösterilmediği, 

9) Genel yönetim giderlerinin usulüne uygun, kooperatifin iş hacmiyle uyumlu olup
olmadığı,

10) Kooperatifin ilgili faaliyet dönemindeki işlemleri neticesinde olumlu gelir ve gider
farkı oluşmuş (bilançoda dönem kârı) ise bu farkın 1163 sayılı Kanun ve kooperatif anasöz-
leşmesi hükümlerine uygun olarak dağıtımının yapılıp yapılmadığına, işlemler neticesinde
menfi gelir ve gider farkı oluşmuş (bilançoda dönem zararı) ise bu farkın 1163 sayılı Kanun
ve kooperatif anasözleşmesi hükümlerine uygun olarak karşılanıp karşılanmadığı,

11) 1 ilâ 10 uncu bentlerde yer verilen tespitler çerçevesinde, kooperatifin mali durumu
hakkında genel bir değerlendirmesi,

belirtilir.
e) Taşınmaz alım ve satımı ile inşaat çalışmaları bölümünde;
1) Taşınmaz alımı gerçekleşmiş ise taşınmazın kooperatif amaçlarına uygun olup ol-

madığı; bu taşınmazın alım bedeli ve yapılan ödemelerin tutarı,
2) İnşaat yapımına başlanmış ise projelerin ilgili belediyece onaylanıp onaylanmadığı,

yapı ruhsatı alınıp alınmadığı,
3) Yapı denetim raporlarında belirtilen inşaat yapım seviyelerine ilişkin açıklamalar, 
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4) Yapı kooperatifleri birlikleri ve merkez birliklerinde, arsa temini, alt yapı çalışmala-
rına, ortak kooperatiflere arsa tahsisi işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığı, 

5) Taşınmaz alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınan taşınmazın niteliğinin,
yerinin ve azami fiyatının, satılan taşınmazın ise asgari satış fiyatının genel kurulda belirlenip
belirlenmediği,

6) İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma yönteminin genel kurulda belirlenip belirlenme-
diğine, belirlendi ise hangi yöntemin tercih edildiği,

belirtilir.
f) Diğer açıklamalar bölümünde;
1) Kooperatif tasfiye halinde ise tasfiye aşamasına ilişkin açıklamalar, 
2) İşlerin yürütülmesinde ilgili kanun ve ana sözleşmeye aykırı hareketler mevcut ise

kısa açıklamalara ve yapılacak işleme dair görüşler, 
belirtilir. Ayrıca kooperatifin özel durumu ve çalışma konusu gibi hususlar gözetilerek,

bu Yönetmelikte düzenlenmemiş olsa dahi gerekli görülen açıklamalara ve önerilere yer veri-
lebilir. 

g) Sonuç bölümünde; kooperatifin işlem ve hesaplarının incelenmesi neticesinde ula-
şılan sonuç ve kanaat belirtilerek genel kurulun takdirine sunulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kooperatiflerde Dış Denetim,

Dış Denetimin Konusu ve Dış Denetçinin Nitelikleri

Dış denetimin konusu ve kapsamı

MADDE 13 – (1) Kooperatiflerin finansal tablolarının; kooperatiflerin tabi olduğu 1163
sayılı Kanun, 6102 sayılı Kanun, 213 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre hazırlanıp hazır-
lanmadığı, gelir ve giderlerinin dayanağını oluşturan belgelerin ilgili mevzuata uygun olarak
düzenlenip düzenlenmediği, gelir ve gider hesapları ile bilanço hesaplarının defter, kayıt ve
belgelerle uyumlu olup olmadığı hususları dış denetimin konusunu oluşturur. 

(2) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu içerisinde yer alan finansal bilgiler de dış de-
netimin kapsamı içindedir. 

(3) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından bağımsız
denetçi olarak yetkilendirilenler, ilgili Bakanlıkça dış denetimle yetkilendirilen birlik veya mer-
kez birlikleri nezdinde gerçekleştirdikleri denetimler dışındaki denetim faaliyetlerini, bu Yö-
netmelik kapsamında yürütür.

Dış denetim yapabilecekler

MADDE 14 – (1) 15 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kooperatiflerin dış de-
netimi;

a) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendi-
rilen bağımsız denetçiler,

b) 3568 sayılı Kanuna tabi meslek mensupları,
c) İlgili Bakanlıkça dış denetimle yetkilendirilen, bağlı olunan merkez birlikleri veya

merkez birliği kurulamamışsa bağlı olunan birlikler,
tarafından yapılabilir. 
(2) Dış denetime tabi olan kooperatiflerin genel kurullarında, dış denetimi yapmak üzere

birinci fıkrada sayılanlardan biri seçilir. 
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Dış denetime tabi kooperatifler ve dış denetim yaptırmamanın sonuçları
MADDE 15 – (1) Aşağıdaki şartlardan birini sağlayan faal kooperatifler dış denetime

tabidir:
a) Tarım satış, tarım kredi, esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, pancar ekicileri koo-

peratifleri. 
b) Yapı ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 100 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme

ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler.
c) Faaliyet konusuna bakılmaksızın 30 milyon Türk lirası ve üstü net satış hasılatı olan

kooperatifler.
ç) Faaliyet konusuna bakılmaksızın 2.000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatifler.
(2) Kooperatifler art arda iki hesap döneminde birinci fıkranın (c) bendindeki şartı sağ-

lamaları durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren dış denetime tabidir. Kooperatiflerin
yıllık net satış hasılatı hesaplanırken vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak
üzere hazırlanan son iki hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu dikkate alınır. Art arda
iki hesap döneminde yıllık net satış hasılatı birinci fıkranın (c) bendinde belirlenen rakamın
altında kalan kooperatifler müteakip hesap döneminden itibaren dış denetim kapsamından çı-
karılır. Ancak müteakip dönemde bu şartı sağlaması durumunda bir sonraki dönemde dış de-
netim kapsamına dahil olur. 

(3) Kooperatiflerin yıllık net satış hasılatının hesaplanmasında varsa bağlı ortaklıkların
ve iştiraklerin yıllık net satış hasılatı da dikkate alınır.

(4) Kanuni yükümlülükleri nedeniyle 6102 sayılı Kanunun ilgili hükümleri kapsamında
bağımsız denetim yaptıran kooperatifler, bu Yönetmelik uyarınca yaptırmaları gereken dış de-
netimden muaftır. 

(5) Bu Yönetmelik uyarınca dış denetime tabi olduğu halde söz konusu denetimi yap-
tırmayan kooperatiflerin finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve ibra konu-
larında alınan genel kurul kararları geçersizdir.

Dış denetçinin nitelikleri
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca dış denetim faaliyeti yürütebilmek için;
a) Türk vatandaşı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
b) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
c) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı

suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hi-
leli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da 1163 sayılı Kanun hükümlerine göre
mahkûm olmamak,

ç) En az lisans düzeyinde diploma sahibi olmak kaydıyla 3568 sayılı Kanun hükümleri
uyarınca ilgili meslek odasına kayıtlı serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali mü-
şavir unvanına sahip olmak veya bu unvanları haiz olma koşulu hariç bu maddenin birinci ve
ikinci fıkralarında öngörülen diğer niteliklere sahip olmak koşuluyla denetim yetkisi verilen
birlik/merkez birliğinde denetimle görevli personel olmak,

d) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendi-
rilen bağımsız denetçiler hariç olmak üzere dış denetçi eğitimini tamamlamış olmak,

e) Görevi süresince, dış denetim işlemleri dışında kendisi veya başkası namına, bizzat
veya dolaylı olarak kooperatifle kooperatif konusuna giren bir ticari muamelesi bulunmamak,
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f) Kooperatif ile ortaklık ilişkisi bulunmamak,
g) Son 5 yıl içinde gerçekleştirdikleri kooperatif dış denetimlerinde bu Yönetmelik hü-

kümlerine üç seferden fazla aykırı davranışlarda bulunmamış olmak,
ğ) Görevi süresince, dış denetçiler ve bunların boşanmış olsalar dahi eşleri ile üçüncü

dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan ve kayın hısımları veya dış denetçi tarafından de-
netlenen kooperatif veya denetlenen kooperatif ile ilgili olanlarla doğrudan veya dolaylı olarak
menfaat, ortaklık, kilit yönetici sıfatıyla iş, olağan ekonomik ilişkiler dışında borç veya alacak
ilişkilerine girmemiş olmak,

h) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından bağımsız
denetçi olarak yetkilendirilmişse, faaliyet izinlerinin iptal edilmemiş veya askıya alınmamış
olması ya da bağımsız denetim resmi sicilinde gayri faal olarak gösterilmemiş olması,

şarttır.
(2) Dış denetçi, görevini yürütürken bu Yönetmelik hükümlerine ve ilgili mevzuat hü-

kümlerine aykırı hareket edemez. Ayrıca dış denetçinin 38 inci ve 39 uncu maddelere uygun
denetim raporu hazırlaması, süresi içinde tamamlaması ve hazırladığı raporu usulüne uygun
olarak sunması gerekir.

(3) Dış denetçi ile denetim yapılacak kooperatif arasında, denetçinin tarafsızlığını or-
tadan kaldıran bir nedenin varlığı halinde, denetçi bu kooperatifte denetim yapamaz.

Dış denetçi eğitimi
MADDE 17 – (1) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tara-

fından yetkilendirilen bağımsız denetçiler hariç olmak üzere, bu Yönetmelik kapsamında dış
denetim yapacak dış denetçilere, Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kamu ku-
rum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları veya üniversitelerce eğitim
verilir.

(2) Eğitim programını tamamlayanlara katılım belgesi verilir. Katılım belgesinin ge-
çerlilik süresi 5 yıldır. Bu sürenin sonunda dış denetçilerin yenileme eğitimi alarak katılım bel-
gelerini yenilemeleri şarttır.

(3) Dış denetçi eğitimine ve yenileme eğitimlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça
belirlenir. 

ALTINCI BÖLÜM
Dış Denetime Yetkili Birlikler/Merkez Birlikleri

Dış denetime yetkili birlikler/merkez birlikleri 
MADDE 18 – (1) İlgili Bakanlıkça yetki verilmesi halinde bu Yönetmelik uyarınca ya-

pılacak dış denetim, merkez birliği olan kooperatiflerde merkez birliği, merkez birliği kurula-
mamışsa ortağı olduğu birlik tarafından gerçekleştirilebilir. Dış denetime yetkili merkez bir-
likleri kendi ortakları dışındaki kooperatif ve birlikleri; birlikler de kendi ortakları dışındaki
kooperatifleri denetleyemezler. Kooperatifler merkez birliğine/birliğe ortak olsalar dahi genel
kurullarında alacağı kararla 14 üncü maddesinde yer alan diğer dış denetim seçeneklerini tercih
edebilirler. 

(2) İlgili Bakanlığın dış denetimle yetkilendireceği birlikler/merkez birliklerinin;
a) En az 7 ortak kooperatifinin bulunması, 
b) Dış denetimi gerçekleştirebilecek kurumsal kapasiteye sahip olması, bu kapsamda

dış denetimi gerçekleştirmek üzere denetim biriminde 16 ncı maddede belirtilen nitelikleri ta-
şıyan ve ortağı olan dış denetime tabi birim kooperatif sayısı;
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1) 500’ün altında olanlarda en az 1/20’si kadar, 
2) 500-750 arası olanlarda 1/30’u kadar,
3) 750 ve üzeri olanlarda 1/40’ı kadar,
tam zamanlı dış denetimle görevli personel istihdam etmiş olması,
c) Denetim rehberinin yazılı olarak oluşturulması,
ç) Organizasyon, mekân, teknik donanım, belge ve kayıt düzeninin denetim faaliyetini

etkin bir şekilde gerçekleştirebilmesi için yeterli olması,
şarttır. 
(3) Dış denetime yetkili birlik/merkez birliği olmak için yapılan başvurular ilgili Ba-

kanlık tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda olumlu bulunanlar, denetime yetkili
birlik/merkez birliği olarak ilgili Bakanlık tarafından yetkilendirilir ve resmî internet sitesinde
yayımlanır.

(4) Bu Yönetmelik uyarınca dış denetimi yapacak denetçiler için öngörülen görev, yetki
ve sorumluluklar birliklerde/merkez birliklerinde dış denetimi yapacak denetimle görevli per-
sonel için de geçerlidir.

(5) Denetimle yetkili birliklerin/merkez birliklerinin ücret tarifeleri ilgili Bakanlıklar
ile kurum ve kuruluşlarının görüşünü almak suretiyle Bakanlık tarafından yıllık olarak belir-
lenebilir. 

(6) Birliklerde/merkez birliklerinde dış denetimi yapacak denetimle görevli personelin
bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde denetimle yetkili birliği/merkez bir-
liği gerekli önlemleri almak zorundadır. Denetimle yetkili birlik/merkez birliği gerekli önlem-
leri almazsa yetkisi, ilgili Bakanlık tarafından geçici veya süresiz olarak kaldırılabilir. Yetkisi
geçici veya süresiz olarak kaldırılan denetimle yetkili birliği/merkez birliği ihlali oluşturan du-
rumun ortadan kalkması halinde yetkilendirilmek için tekrar ilgili Bakanlığa başvurabilir. 

(7) İlgili Bakanlıkça dış denetimle yetkilendirilen birlik ve merkez birlikleri 6102 sayılı
Kanunun ilgili hükümlerine göre bağımsız denetime tabidir. 

Birlik/merkez birliğinde istihdam edilecek dış denetimle görevli personelin

nitelikleri

MADDE 19 – (1) Birlik/merkez birliğinde istihdam edilecek dış denetimle görevli per-
sonelde, 16 ncı maddede yer alan hususlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisat, işletme,
iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından
kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerden veya yüksek okullardan mezun olmak.

b) Usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecek sınavda başarılı olmak.
c) Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak.
(2) Birlik/merkez birliğinde istihdam edilecek dış denetimle görevli personelin, Kamu

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız de-
netçi olması hali hariç, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir olması
halinde birinci fıkra hükümleri bu kişiler için de uygulanır.

İlgili Bakanlığa sunulacak belgeler 

MADDE 20 – (1) Denetimle yetkilendirilen birlik/merkez birliği, ilgili Bakanlığa, her
yılın ocak ayında dış denetime tabi tutulacak kooperatiflerin bir listesini teslim etmek zorun-
dadır. 
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(2) Ayrıca bu kuruluşlar her yıl yürüttükleri denetimler hakkında bilgileri içeren bir ra-
poru ve denetimle ilgili diğer konular hakkındaki bilgileri ilgili Bakanlığa vermekle yükümlü-
dürler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Dış denetçinin çalışma yöntemi ve görevleri

MADDE 21 – (1) Dış denetçi; finansal tabloların kayıtlara uygun, doğru ve dürüst şe-
kilde hazırlandığına ilişkin görüş oluşturabilmek amacıyla; öncelikle denetimin konusu ile sı-
nırlı kalmak kaydıyla kooperatifi tanımak için faaliyetler hakkında bilgi toplayarak, denetim
ve çalışma programını hazırlamak suretiyle denetimi planlar; yeterli, uygun nitelikte ve güve-
nilir kanıt toplar ve finansal tablolar ile diğer denetim konularına ilişkin sonuca ulaşır.

(2) Denetim planlarının hazırlanmasında ve denetimin yürütülmesinde risk unsurları
öncelikle dikkate alınır. Risk düzeyinin yüksek olduğu sonucuna varılan alanlarda denetim faa-
liyetleri arttırılır. 

(3) Dış denetçinin görevleri şunlardır: 
a) 6102 sayılı Kanunda sayılan ticari defterlerin usulüne uygun bir şekilde tutulup tu-

tulmadığını, gerekli onayların yaptırılıp yaptırılmadığını incelemek.
b) En az altı ayda bir kooperatif faaliyetleri hakkında bilgi edinmek ve gerekli kayıtların

düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamak amacıyla kooperatif defterlerini ve diğer evrakını in-
celemek. 

c) Hatalı finansal raporlama ile kooperatif iş ve işlemlerinde usulsüzlüğe neden olabi-
lecek risk unsurlarını belirlemek ve bu unsurları düzenli aralıklarla kontrol etmek.

ç) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarının mali açıdan ilgili mevzuata uygun olarak
hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol etmek.

d) Envanter işlemlerini kontrol etmek.
e) Kooperatifin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığını veya kooperatifin borca batık

olup olmadığını kontrol etmek, sermaye karşılıksız kalmışsa karşılıksız kalan tutarı belirle-
mek.

f) Kooperatiflerin gelir gider farklarının dağıtımlarına ve giderlerin paylaşımına ilişkin
hususlarda anasözleşmeye uygun hareket edilip edilmediğini incelemek.

g) Ortakları şahsen veya ek ödeme ile yükümlü olan kooperatiflerde, ortaklar listesinin
usulüne uygun olarak oluşturulup oluşturulmadığını, pay defteri ile uyumlu olup olmadığını
incelemek.

(4) Dış denetçi yaptığı denetim faaliyetleri esnasında kooperatif ortakları veya alacak-
lılar aleyhine telafisi güç veya imkânsız sonuçlar doğuracak bir hususu tespit ettiğinde, konuyu
derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu hususa dış denetim raporunda
ayrıca yer verilir.

(5) Dış denetçi, gerektiğinde açıklama yapmak üzere genel kurul toplantılarına katılır,
ancak oy kullanamaz.

Tarım satış kooperatiflerinde dış denetim yapacakların görevleri

MADDE 22 – (1) Tarım satış kooperatiflerinde ve bağımsız denetime tabi olmayan ta-
rım satış kooperatifleri birliklerinde denetim yapacak dış denetçi 21 inci maddedeki görevlerin
yanı sıra 8 inci maddede belirtilen görevleri de yerine getirmekle yükümlüdür.
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Dış denetim teknikleri

MADDE 23 – (1) Dış denetçi, aşağıda sayılan tekniklerin bir kısmını veya hepsini
ya da bunlara benzer diğer denetim tekniklerini kullanarak ve ikinci fıkrada belirtilen denetim
standardındaki hükümleri kıyasen uygulayarak yeterli ve uygun kanıtları toplar.

a) Tetkik: İşletme içinden veya dışından elde edilen, basılı veya elektronik ortamda ya
da başka bir depolama ortamında bulunan kayıt veya belgelerin incelenmesi ya da varlıkların
fiziki olarak incelenmesidir.

b) Gözlem: Bazı kanıtların elde edilmesi sürecinde, denetçinin hazır bulunması ve bu
sürece nezaret etmesidir.

c) Dış teyit: Dış denetçinin, denetim konuyla ilgili üçüncü kişilerden fiziki, elektronik
veya başka bir ortamda doğrudan yazılı yanıt şeklinde elde edilen denetim kanıtıdır.

ç) Sorgulama: Dış denetçinin, denetim sürecinde ilgililerden yazılı veya sözlü olarak
bilgi almasıdır.

d) Kayıt sisteminin kontrolü: Örneklemeler yoluyla kaynak belgelerin seçilmesi ve bu
belgelerden hareketle muhasebe kayıt ortamında detaylı inceleme yapılarak işlemlerle ilgili
kayıtların doğruluğunun araştırılmasıdır.

e) Yeniden hesaplama: Kooperatife ait hesaplamaların dış denetçi tarafından doğrulan-
masıdır.

f) Analitik prosedürler: Finansal ve finansal olmayan veriler arasındaki anlamlı ilişki-
lerin analiz edilmesi yoluyla finansal bilgilerin değerlendirilmesidir.

g) Örnekleme: İşlemler grubu içerisindeki kalemlerin bütünü hakkında bilgi edinile-
bilmesi için bu grup içerisinde yer alan bütünün özelliklerini gösterebilecek bazı kalemlerin
seçilerek incelemeye alınmasıdır.

ğ) Yeniden uygulama: Aslen işletmenin iç kontrolünün bir parçası olarak uygulanmış
olan prosedür veya kontrollerin, dış denetçi tarafından bağımsız bir şekilde yürütülmesidir.

(2) Bu Yönetmelik uyarınca yürütülecek dış denetimlerde Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı
(SBDS) 2400 kıyasen uygulanır. Mezkûr standardın kıyasen uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Dış denetçinin yetkileri

MADDE 24 – (1) Dış denetçi;
a) Kooperatif yönetim kurulundan ve bu kurulun bilgisi dâhilinde diğer kooperatif gö-

revlilerinden, denetim için gerekli olan elektronik ortamdakiler dâhil olmak üzere bütün bilgi-
lerin kendilerine verilmesini ve dayanak oluşturabilecek belgelerin sunulmasını isteme,

b) Kooperatif yönetim kurulunca düzenlenip onaylanan finansal tablolar ile yıllık faa-
liyet raporunun gecikilmeksizin kendisine ibrazını talep etme,

c) Kooperatifin defterlerini, yazışmalarını, belgelerini, varlıklarını, yükümlülüklerini,
kasasını, kıymetli evrakını ve envanterini inceleme,

ç) Kooperatifin yönetim kurulundan, denetim çerçevesinde gerekli imkânların sağlan-
masını isteme,

d) Denetim çerçevesinde üçüncü kişilerden fiziki, elektronik veya başka bir ortamda
bilgi isteme,

yetkilerine sahiptir.
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(2) Dış denetçinin bu Yönetmelikte yer alan denetim yetkileri sınırlandırılamaz. Dış
denetçi, denetlenen kooperatif tarafından bu yetkilerin sınırlandırılması ya da haklı bir sebebin
varlığı halinde, dış denetim sözleşmesini feshedebilir. Sözleşmenin feshi yazılı ve gerekçeli
olmak zorundadır. 

Dış denetçinin yükümlülükleri 
MADDE 25 – (1) Dış denetçi aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır:
a) Denetimlerini, 1163 sayılı Kanuna, bu Yönetmeliğe, mesleki etik ilkelere uygun bir

şekilde ve özenle gerçekleştirmek.
b) Denetimi, dürüst ve tarafsız bir şekilde yapmak.
c) Dış denetimi gerçekleştirirken, elektronik, manyetik ve benzeri ortamlarda tutulanlar

dâhil olmak üzere, tüm belgeleri ekleriyle birlikte denetim dosyası haline getirmek.
ç) Denetim dosyasının aslına uygun bir nüshasını 10 yıl boyunca muhafaza etmek ve

talep halinde ilgili Bakanlığa ibraz etmek. 
d) Sır saklamakla ve denetleme ile ilgili olan iş ve işletme sırlarını izinsiz olarak kul-

lanmamak.
e) Gerektiğinde; genel kurul toplantılarına iştirak etmek ve denetim faaliyetini ve so-

nuçlarını ilgilendiren konularda genel kurula açıklamalarda bulunmak.
f) Dış denetim sözleşmesinin feshi halinde, yeni dış denetçiye verilmek üzere, fesih ta-

rihine kadar elde ettiği sonuçları bir rapor haline getirerek yönetim kuruluna vermek.
g) Dış denetim sonuçlarını içeren raporunu ve varsa sözleşmesi feshedilmiş dış denet-

çinin elde ettiği sonuçlara ilişkin raporları genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna ver-
mek.

ğ) Görevleri sırasında 1163 sayılı Kanun, 6102 sayılı Kanun veya 213 sayılı Kanunda
yer alan adli veya idari ceza öngörülen bir hususu tespit ettiklerinde gecikmeksizin yetkili ma-
kamlara iletmek.

(2) Dış denetçiler, görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı, fiillerinin niteliğine
göre 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu görevlilerine ait hükümleri
uyarınca cezalandırılırlar. 

Kooperatiflerin yükümlülükleri
MADDE 26 – (1) Denetlenen kooperatifin yönetim kurulunun yükümlülükleri şunlar-

dır: 
a) Finansal tabloları ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu düzenlettirip onay-

layarak gecikmeksizin dış denetçiye vermek. 
b) Bu kuruldan ve söz konusu kurulun bilgisi dâhilinde diğer kooperatif görevlilerinden,

denetim için gerekli olan elektronik ortamdakiler dâhil olmak üzere bütün bilgilerin dış denet-
çiye verilmesini ve dayanak oluşturabilecek belgelerin sunulmasını sağlamak. 

c) Kooperatifin defterlerinin, yazışmalarının, belgelerinin, varlıklarının, borçlarının,
kasasının, kıymetli evrakının, envanterinin incelenerek denetlenebilmesi için dış denetçiye ge-
rekli imkânları sağlamak.

ç) 1163 sayılı Kanuna uygun  ve özenli bir denetim için  gerekli olan  bütün bilgi, belge
ve defterler ile elektronik kayıtlarını, bunların örneklerini noksansız ve gerçeğe uygun olarak
dış denetçiye vermek, dayanak oluşturabilecek belgelerin sunulmasını sağlamak, yazılı ve sözlü
bilgi taleplerini karşılamak ve her türlü yardım ve kolaylığı göstermek.

(2) 25 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca yönetim kuruluna sunulan ra-
por, seçilen yeni dış denetçiye derhal verilir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Dış Denetçinin Seçimi ve Görevden Alınması

Dış denetçinin seçimi
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca dış denetime tabi olan kooperatiflerde bir

dış denetçi görev yapar.
(2) Dış denetçiler, 16 ncı maddede belirtilen nitelikleri taşıyanlar arasından, kuruluşta

anasözleşmeyle, sonraki dönemlerde genel kurul kararıyla görev yapacağı hesap dönemi içe-
risinde seçilirler. Seçilen dış denetçinin görevi kabul etmemesi durumunda görev yapmak veya
dış denetçiliğin herhangi bir sebeple boşalması durumunda kalan sürede görev yapmak üzere
aynı genel kurulda yedek dış denetçi de seçilebilir.

(3) İlgili Bakanlıkça dış denetimle yetkilendirilen, merkez birlikleri veya birlikler tara-
fından yapılan dış denetim hariç olmak üzere aynı dış denetçi bir kooperatifte en fazla 4 hesap
dönemi görev yapabilir, tekrar görev alabilmesi için 2 yıl geçmiş olması gerekir.

Dış denetçinin görevden alınması
MADDE 28 – (1) Genel kurul haklı sebeplerin varlığı halinde dış denetçiyi görevden

alabilir. Daha önce yedek dış denetçi seçilmemişse aynı genel kurulda yeni dış denetçinin
seçimi zorunludur. Dış denetçinin bu Yönetmelikte belirlenen şartlara ve ilkelere uymaması,
görevini ihmal etmesi veya kasten yerine getirmemesi, mevzuat hükümlerine aykırı olarak
kooperatifin faaliyetlerini aksatacak davranışlarda bulunması ve benzeri sebepler haklı sebep
sayılır.

Dış denetçiliğin boşalması
MADDE 29 – (1) Bir dış denetçinin ölümü, çekilmesi, görevini yapmaya engel hal

oluşması, kısıtlılığına karar verilmesi, tarafsızlığının ortadan kalkması veya bu Yönetmelikte
belirlenen şartlardan birini kaybetmesi gibi sebeplerle dış denetçiliğin boşalması ve varsa yedek
dış denetçinin de denetim görevini herhangi bir sebeple yerine getirmesinin mümkün olmaması
halinde yönetim kurulu yeni dış denetçiyi seçmek üzere genel kurulu bir ay içerisinde olağan-
üstü toplantıya çağırır.

Dış denetçinin tescil ve ilanı
MADDE 30 – (1) Dış denetçinin seçimi ile görevden alınması veya ayrılması ticaret

siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Dış denetçinin tescilinde aşa-
ğıdaki belgeler ticaret sicili müdürlüğüne sunulur:

a) Dış denetçinin seçimine ilişkin genel kurul kararının bir örneği.
b) Dış denetçi ile yapılan denetim sözleşmesinin bir örneği.
c) 6102 sayılı Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan denetçiliğe engel hallerden birinin

kendisinde bulunmadığına ilişkin dış denetçinin yazılı beyanı.
(2) Yedek dış denetçi, ancak dış denetçinin görevi kabul etmemesi veya herhangi bir

sebeple dış denetçiliğin boşalması durumunda ve birinci fıkradaki belgelerin ticaret sicili mü-
dürlüğüne sunulması şartıyla dış denetçi olarak tescil edilebilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Dış Denetçinin Uyacağı Etik İlkeler

Mesleki şüphecilik
MADDE 31 – (1) Dış denetçi, finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin doğru olmayan

hususlar içerebileceğini dikkate alarak, denetim sürecini mesleki şüphecilik anlayışıyla plan-
layarak yürütür.
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Dürüstlük ve tarafsızlık

MADDE 32 – (1) Dış denetçi, denetim çalışmalarında kooperatif yönetim kurulunun

veya ilgili diğer kişilerin etkisinde kalmadan denetimi dürüst ve tarafsız bir şekilde yürütmek

zorundadır.

(2) Dış denetçi;

a) Ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak,

b) Dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkân vermemek,

c) Denetim sonucunda ulaştıkları görüşlerini, başkalarının doğrudan veya dolaylı çı-

karlarını düşünmeksizin raporlarında açıklamak,

zorundadır.

(3) Dış denetçinin, tarafsızlığını tehdit eden unsurlar ile bunlara karşı oluşturulan önlem

mekanizmalarına hazırlayacağı raporda belgeleriyle birlikte yer vermesi zorunludur.

Tarafsızlığı ortadan kaldıran durumlar

MADDE 33 – (1) 6102 sayılı Kanunun 400 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci

cümlesi ile (a) ilâ (h) bentlerinde belirtilen hususların varlığı bu Yönetmelik uyarınca denetim

yapacak dış denetçinin tarafsızlığını ortadan kaldırır.

(2) Denetimle yetkili birlik/merkez birliğinde istihdam edilen denetçiler için 6102 sayılı

Kanunun 400 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde düzenlenen, denetlenecek koo-

peratifle çalışılan birlik/merkez birliği arasındaki bağlantı tarafsızlığı ortadan kaldırmaz.

(3) Dış denetçi, dış denetimini yaptığı kooperatife, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi

dâhil, danışmanlık veya hizmet veremez. 

Mesleki yeterlik ve özen

MADDE 34 – (1) Dış denetçi, denetimin planlanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması

ve denetim sonucunda düzenlenecek raporların hazırlanması safhalarında gerekli dikkat ve

özeni göstermek zorundadır.

(2) Dış denetçi, denetim faaliyetini yürütürken sınırlı güvence için yeterli miktarda, uy-

gun nitelikte ve güvenilir kanıt toplayarak özen ve titizlikle inceleme yapmak, ulaştığı sonuç

ve görüşünü, düzenleyeceği denetim raporunda açıklamak zorundadır.

Sır saklama yükümlülüğü

MADDE 35 – (1) Dış denetçi ve dış denetçinin yanında çalışanlar ile dış denetçiye dı-

şarıdan hizmet verenler, faaliyetleri sırasında öğrendikleri ve açıklanmasında kooperatifin veya

ortakların şahısları için zarar umulan hususları kooperatif ortaklarına ve üçüncü şahıslara açık-

layamazlar, bu sırları kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatlerine kullanamazlar.

(2) Mevzuat gereği yapılan ilan ve duyurular sır sayılmaz.

(3) Her türlü adlî veya idari inceleme ve soruşturma hallerine ilişkin olarak, sır sayılan

bilgilerin yetkililere verilmesi sır saklama yükümlülüğüne aykırılık oluşturmaz.

Faaliyet sınırlamaları ve reklam yasağı

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca dış denetim yapanlar, denetimini yaptıkları

kooperatiflerin faaliyet konuları ile ilgili olarak denetim faaliyetinin yapıldığı dönemde ve bu

dönemi takip eden bir yıl içinde ticari faaliyetlerde bulunamaz, bu konularda faaliyet gösteren

ticari teşekküllerde yönetici olamaz.
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(2) Dış denetçi, başka bir dış denetçi tarafından denetlenen bir kooperatifin aynı döneme
ilişkin dış denetim hizmetini kabul edemezler.

(3) Dış denetçi doğrudan veya dolaylı olarak reklam yapamaz, reklam sayılabilecek
faaliyetlerde bulunamaz. Ancak, dış denetçi, meslek etiğine uygun şekilde tanıtıcı bilgiler içeren
broşürler hazırlayıp dağıtabilir, mesleki konularda bilimsel nitelikte yayın yapabilir ya da mes-
leki konularda seminer, konferans gibi toplantılar düzenleyebilir veya eğitim verebilir.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen faaliyetler yürütülürken;
a) İşin sonucu ile ilgili vaat ve taahhütlerde bulunulmaması, 
b) İşin gerektirdiği ciddiyette ve ölçüde davranılması, 
c) Abartılmış hissi, sağlıklı bir karar alınması için duyurulması zorunlu olan bilgilerin

gizlenmesi gibi gerçeğe uymayan ve kamuoyunu aldatıcı ve yanıltıcı, deneyim noksanlıklarını
istismar edici söz, görüntü ve bilgi unsurlarına yer verilmemesi veya bu izlenimin oluşturul-
maması, 

ç) Yapılabilecek iş ve hizmetler konusunda somut temeli olmayan bekleyişler oluştu-
rulmaması, 

d) Dış denetçinin başka bir dış denetçiyle karşılaştırılmaması, 
gerekir.
(5) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilen-

dirilen bağımsız denetçiler ile kooperatifler arasında bu Yönetmelik uyarınca yapılacak dene-
timlere ilişkin sözleşmelerde, yürütülecek denetimin bir bağımsız denetim olmadığının açıkça
belirtildiği ifadeye yer verilir.

Dış denetçilerin uyacakları etik kurallar
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yürütülecek dış denetimlerde Kamu Göze-

timi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan bağımsız denetçiler
için etik kurallar kıyasen uygulanır. 

ONUNCU BÖLÜM
Dış Denetim Raporu

Dış denetim raporunun hazırlanması ve genel kurula sunulması
MADDE 38 – (1) Dış denetim raporu ortakların denetim faaliyetleri ve sonuçları hak-

kındaki bilgilere tam ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanır. Dış denetçi
denetim raporunda; olumlu görüş, sınırlı olumlu görüş, olumsuz görüş bildirebilir veya şartların
gerektirmesi halinde görüş bildirmekten kaçınabilir. Raporda; yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat
uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadelere yer verilemez. Raporda mümkün olan en basit kavram ve
terimler kullanılır, tereddüde neden olabilecek belirsiz ifadelerden kaçınılır. Teknik terim kul-
lanılması gereken yerlerde, herkesin kolayca anlamasına imkân verecek şekilde açıklamalar
yapılır.

(2) Dış denetçi, bu Yönetmelik uyarınca gerçekleştirdiği tüm denetim faaliyetlerine
ilişkin düzenlemiş olduğu denetim planının, kooperatif yetkilileri ile birlikte düzenlenen tuta-
nakların ve eklerinin, tespit ettiği aykırılıklara ilişkin belgelerin ve denetim kapsamında gerekli
görülen diğer belgelerin birer örneklerini denetim raporuna eklemek zorundadır.

(3) Dış denetim raporu, hesap döneminin sonundan itibaren en geç üç ay içerisinde ha-
zırlanarak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna teslim edilir. Ancak her halde dış
denetim raporları, denetimi yapılan kooperatifin genel kurul toplantısı yapmasını engelleme-
yecek şekilde sunulur.
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(4) Yönetim kurulu, dış denetim raporunu genel kurul toplantısından en az on beş gün
önce, kooperatifin merkez ve şubelerinde ortakların incelemesine hazır bulundurmakla yüküm-
lüdür. Ayrıca rapor yönetim kurulu tarafından KOOPBİS’e yüklenir.

(5) Dış denetim raporu, görüş başlığı altında aşağıdaki hususları içerir:
a) Denetim konusunda belgelerle kayıtlar arasında önemli sayılabilecek herhangi bir

uyumsuzluğun veya aykırılığın bulunmadığı durumlarda olumlu görüş.
b) Denetim konusunda belgelerle kayıtlar arasında önemli uyumsuzluklar veya aykırı-

lıklar bulunduğu ya da yeterli ve uygun denetim kanıtı toplanamadığı, ancak bunların denetim
konusunun genelini etkilemediği durumlarda sınırlı olumlu görüş.

c) Yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edildikten sonra, belgelerle kayıtlar arasında
tespit edilen uyumsuzlukların veya aykırılıkların, önemli olduğu ve denetim konusunun gene-
lini etkilediği durumlarda olumsuz görüş.

ç) Denetim konusunun genelini etkileyen önemli hususlarda denetim görüşüne dayanak
olacak yeterli ve uygun denetim kanıtının elde edilemediği durumlarda ya da yeterli kanıt top-
lanmasına rağmen görüş oluşturmayı engelleyen belirsizliklerin sonradan ortaya çıktığı du-
rumlarda görüş bildirmekten kaçınıldığına ilişkin görüş.

Dış denetim raporunun asgari içeriği

MADDE 39 – (1) Denetim yetkisi verilen birlik ve merkez birliklerinin denetlenmele-
rine ilişkin hazırlanacak raporun Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
tarafından yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye denetim standart-
larına göre düzenlenmesi şarttır. 

(2) Bu Yönetmelik kapsamında dış denetimi yapılacak kooperatifler hakkında hazırla-
nacak dış denetim raporu asgari olarak aşağıdaki hususları içerir:

a) Denetim yapılan kooperatifin hesap dönemine ilişkin bilgiler.
b) Dış denetimin planlanmasına, risk faktörlerinin belirlenmesine ve yapılan denetim

faaliyetlerine ilişkin açıklamalar.
c) Kooperatifin tabi olduğu mevzuat gereği hazırlaması gereken finansal tablolarına

ilişkin tespit ve değerlendirmeler ile dış denetçi görüşü.
ç) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun mali mevzuata uygunluğuna ilişkin tespit

ve değerlendirmeler.
(3) Dış denetçi, kooperatifin finansal tablolarına ilişkin görüşünde, finansal tabloların

gerçeği dürüst, aynen ve aslına sadık surette yansıtacak şekilde çıkarılıp çıkarılmadığı husu-
sunda bir kanaat belirtir. Dış denetçinin ulaştığı kanaatin dış denetim raporunda yer verilen
bilgi ve belgelerle uyumlu olması şarttır.

ON BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim raporlarının değiştirilmesi

MADDE 40 – (1) Kooperatifin finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet
raporu, denetim raporunun sunulmasından sonra değiştirilmişse ve değişiklik denetim raporunu
etkileyebilecek nitelikteyse, finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ye-
niden denetlenir. Yeniden denetleme ve bunun sonucu, raporda özel olarak açıklanır. Denetleme
organı üyeleri ve dış denetçiler görüşlerinde yeniden denetimi yansıtan uygun eklere yer ve-
rirler.
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Bakanlığın yetkisi

MADDE 41 – (1) Bakanlık, ilgili Bakanlıkların görüşünü alarak: 

a) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenler, ortaya çıkacak te-

reddütleri giderir, dış denetime ilişkin standartlar ve ilkeler belirleyebilir ve rehberler yayım-

layabilir.

b) Dış denetçilerin ücret tarifelerini, kooperatif ölçeklerini de göz önünde bulundurarak

ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü almak suretiyle belirleyebilir.

c) Dış denetimle yetkili birliklerin/merkez birliklerinin ücret tarifelerini, kooperatif öl-

çeklerini de göz önünde bulundurarak ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü almak suretiyle

belirleyebilir.

ç) Bir dış denetçinin ülke ve il genelinde en fazla kaç kooperatifte denetim yapabilece-

ğini belirleyebilir.

İlgili Bakanlığın yetkisi

MADDE 42 – (1) İlgili Bakanlık:

a) Kooperatiflerin işlem ve hesaplarını denetim elemanlarına veya denetim için görev-

lendireceği personele denetlettirir. 

b) 18 inci madde kapsamında dış denetim yapma yetkisi verilecek birlikleri/merkez

birliklerini belirler, bunların yetkisini geçici veya süresiz olarak kaldırabilir.

c) Dış denetçilerin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin olarak ihbar, şi-

kâyet, bildirim gibi durumlarda ve gerekli gördüğü diğer hallerde inceleme ve denetim yapa-

bilir.

Dış denetime tabi kooperatiflerin takibi

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik gereğince dış denetime tabi kooperatiflerin takibi il

müdürlüğü tarafından yapılır.

Mevcut denetleme organı üyelerinin durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kooperatiflerin mevcut denetleme organı üyeleri için yapı-

lacak ilk seçimlere kadar 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uygulanmaz.

Muafiyet

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde birlik/merkez birliğinde

halihazırda denetimle görevli olanlar veya bu kuruluşlarda en az beş yıl denetim görevi yapmış

olanlar bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki şartlar-

dan muaftır.

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 13 ilâ 18 inci ve 20 ilâ 39 uncu maddeleri 1/1/2023 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/1/2015 tarihli ve 29232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari

Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ)

bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10)  Bir mal veya hizmete ilişkin olarak tüketicinin satın alma davranışı ve diğer ki-

şisel verileri analiz edilerek sunulan fiyatın kişiselleştirilmiş fiyat olduğu kabul edilir. Tüketi-

ciye bu şekilde bir fiyat sunulması durumunda, bu hususa ilişkin bilgi ile o mal veya hizmet

ile ilgili olarak satıcı veya sağlayıcı tarafından belirlenen güncel satış fiyatına ve kişiselleşti-

rilmiş fiyata aynı alanda yer verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına “reklamlarda;”

ibaresinden sonra gelmek üzere “indirimden önceki fiyat,” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin

üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Bir mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygu-

landığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınır.  Meyve ve sebze

gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin reklamlarda indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken,

indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınır. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti reklam verene

aittir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Bir mal veya hizmetin bağlı kredi ile satışa sunulduğunun belirtildiği reklamlarda

kredinin vadesine, faiz oranına, tüketiciye toplam maliyetinin aylık ve yıllık yüzde değerine

ve geri ödeme koşullarına reklamın yayınlandığı alanda ya da bir bağlantı veya uyarı işareti

ile tüketicilerin yönlendirilerek ayrıntılı bilgi alabileceği bir internet sitesinde veya açılır ek-

randa yer verilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) İlaçlar, beşeri tıbbi ürünler, tıbbi cihazlar, sağlık hizmetleri, gıdalar,

takviye edici gıdalar, kozmetik ve temizlik ürünleri, biyosidal ürünler, tütün mamulleri ve al-

kollü içkilerin reklamları, ilgili mevzuatında yer alan reklam ve tanıtımla ilgili diğer hükümlere

de uygun olmalıdır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe 28 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-

deler eklenmiştir.
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“Sıralama uygulamaları

MADDE 28/A – (1) İnternet ortamında satışa sunulan bir mal veya hizmetin fiyat, ni-

telik ve benzeri hususlarında karşılaştırma yapılarak sıralama yapılması durumunda, sıralama-

nın hangi ölçütler dikkate alınarak oluşturulduğuna ilişkin bilgiye aynı alanda ya da bir bağlantı

veya uyarı işareti ile tüketicilerin yönlendirilerek ayrıntılı bilgi alabileceği açılır ekranda ko-

layca görünebilecek şekilde yer verilir.

(2) Reklam veya sponsorluk ve benzeri anlaşmalara dayanılarak gösterilen sıralama so-

nuçlarında reklam ibaresine yer verilmesi zorunludur.

Tüketici değerlendirmeleri

MADDE 28/B – (1)  İnternet ortamında, satıcı ve sağlayıcılar ya da bunlar adına me-

safeli sözleşme kurulmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları tarafından, tüketicilerin

bir mal veya hizmete ya da satıcı veya sağlayıcılara ilişkin değerlendirme yapmasına imkân

sağlanması durumunda; bu değerlendirmelerin, sadece ilgili mal veya hizmeti satın alanlar ta-

rafından yapılmasına izin verilir.

(2) Bu değerlendirmelerin yayınlanmasına ilişkin belirlenen esas ve kurallara değer-

lendirmelerin yayınlandığı alanda ya da bir bağlantı veya uyarı işareti ile tüketicilerin yönlen-

dirildiği açılır ekranda yer verilir.

(3) Tüketici değerlendirmeleri, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra olumlu ya da

olumsuz ayrımı yapılmaksızın en az bir yıl süre ile herhangi bir yönlendirme yapılmadan tarih,

değerlendirme notu, satıcı veya sağlayıcıya göre sıralanma gibi objektif bir ölçüte göre yayın-

lanır. Belirlenen esas ve kurallar çerçevesinde yayınlanmasına izin verilmeyen tüketici değer-

lendirmelerine ilişkin hususlar değerlendirmeyi yapan tüketiciye derhal bildirilir.

(4) İlgili mevzuatına aykırı sağlık beyanı içeren tüketici değerlendirmeleri yayınlana-

maz.

(5) Değerlendirme yapılan mal veya hizmet ile ilgili yaşanan tüketici mağduriyetinin

satıcı veya sağlayıcı tarafından giderildiğinin tüketici ya da satıcı veya sağlayıcı tarafından bil-

dirilmesi halinde bu durum, gerekli doğrulama yapıldıktan sonra ilk değerlendirmeyle aynı

yerde gecikmesizin yayınlanır.

(6) Bir mal veya hizmetin satışını artırmak amacıyla doğru olmayan değerlendirmelerin

yapılmasına ya da mal veya hizmeti onaylayan ifadelerin kullanılmasına yönelik gerçek veya

tüzel kişiyle anlaşma yapılamaz ya da hizmet satın alınamaz.

Tüketici şikâyetlerinin yayınlamasına ilişkin uygulamalar

MADDE 28/C  –  (1) Esas faaliyet alanı internet ortamında bir mal veya hizmete ya da

o mal veya hizmetin satıcı veya sağlayıcılarına ilişkin değerlendirme niteliğindeki tüketici şi-

kâyetlerinin yayınlanmasına imkân sağlamak olan şikâyet platformları tarafından 28/B mad-

desinde belirtilen yükümlülüklere ilave olarak;

a) Hakkında değerlendirme yapılan satıcı veya sağlayıcılara, değerlendirmenin yayın-

lanmasından önce açıklama yapma veya cevap verme hakkını kullanabilmeleri için en az yetmiş

iki saat süre tanınır.
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b) Değerlendirmeler, bu süre dolmadan önce veya gerçeği yansıtmadığının anlaşılması

halinde yayınlanmaz.

c) Değerlendirmeye ilişkin açıklama yapma ve cevap verme hakkını kullanacak olan

satıcı veya sağlayıcılara platforma üyelik, ücret alma ve benzeri uygulamalara bağlı olmaksızın

etkin bir iletişim yöntemi sağlanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Kılavuzların hazırlanması

EK MADDE 1 – (1) Reklam Kurulu tarafından ticari reklam ve haksız ticari uygula-

malara karşı tüketiciyi korumaya yönelik kılavuzlar hazırlanır ve Ticaret Bakanlığının internet

sitesinde yayınlanır. Yayınlanan kılavuz hükümleri, bu Yönetmelik ile birlikte uygulanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Güm-

rük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 –  Aynı Yönetmeliğin “Haksız Ticari Uygulama Olarak Kabul Edilen Örnek

Uygulamalar” başlıklı ekinde yer alan “A-Aldatıcı Ticari Uygulamalar” başlıklı bölümündeki

on dokuzuncu bent yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölüme aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“21) Satın alma sürecini otomatikleştiren bir yazılım kullanmak suretiyle spor, tiyatro,

söyleşi gibi etkinlik biletlerini, belirlenen limitlerin dışında satın alarak tüketicilere yeniden

veya daha yüksek fiyatla satışa sunmak.

22) İnternet ortamında bir mal veya hizmete ilişkin yönlendirici ara yüz tasarımları, se-

çenekler ya da ifadeler gibi araçlarla tüketicilerin karar verme veya seçim yapma iradesini

olumsuz etkileyen ya da normal şartlar altında vereceği kararda satıcı veya sağlayıcı lehine de-

ğişikliklere yol açmayı hedefleyen yöntemler kullanmak.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik 1/3/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/1/2015 29232
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 25/12/2015 29573
2- 4/1/2017 29938
3- 31/12/2017 30287
4- 31/8/2018 30521
5- 28/12/2018 30639
6- 12/10/2019 30916
7- 3/2/2021 31384
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
GEMİ VE SU ARAÇLARINDA GAZDAN

ARINDIRMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk deniz yetki alanlarında veya iç sularında

bulunan gemi ve su araçlarının inşa, tadilat, bakım, onarım veya söküm işlemlerine başlamadan
önce ve devamında yapılacak işlemler ile can, mal ve çevre güvenliği bakımından tesise ya-
naşma, tehlikeli mahallere emniyetli giriş ve bu mahallerde soğuk veya sıcak çalışma yapıla-
bilmesi için ölçüm yapan ve yaptıranların sorumluluklarının belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk deniz yetki alanlarında veya iç sularında bulunan

inşa, tadilat, bakım, onarım ve söküm işlemlerinde, tehlikeli mahallere emniyetli giriş ve bu
mahallerde soğuk veya sıcak çalışma yapılabilmesi için gaz ölçümü yapılacak Türk ve yabancı
bayraklı tüm gemi ve su araçlarını kapsar.

(2) Askeri amaçlı gemi ve su araçları ile Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gemi ve su
araçları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı

Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile
10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teş-
kilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 482 nci maddesine dayanılarak hazırlan-
mıştır.

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aerosol: Gaz içerisinde dağılmış ve gazla sarılmış 10 mikrometreden daha küçük

çaplı sıvı veya katı parçacıklarından oluşan çok fazlı sistemi,
b) Artık gaz: Kapalı veya tehlikeli mahalde kalan her türlü tehlikeli, parlayıcı, patlayıcı,

zehirleyici veya boğucu gazı,
c) Asal gaz: Kararlı yapıda olup, diğer elementlerle kimyasal tepkime vermeyen gazları,
ç) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
d) GAS: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlü-

ğünün web tabanlı Gazdan Arındırma Yönetim ve Bilgi Sistemini,
e) Gaz: Genellikle sabit bir şekli ve belirli bir hacmi olmayıp basınç ve sıcaklık değer-

lerine bağlı olarak içinde bulunduğu tank, konteyner ve benzeri kapalı mahalleri belirsiz olarak
dolduracak şekilde yayılabilen, şekil değişikliğine direnç göstermeyen ve basınç ve/veya sı-
caklık değişikliklerinin etkisiyle genleşen, sıkışan, sıvı veyahut katı hale getirilebilen maddeyi,

f) Gazdan arındırma belgesi: Gaz ölçümü sonucunda, söz konusu mahallerin belirtilen
sürelerde emniyetli giriş, soğuk veya sıcak çalışma yapılması amacıyla patlama, yangın ve ça-
lışan sağlığı açısından güvenli veya güvensiz olduğunu gösteren ve gaz ölçüm uzmanı tarafın-
dan düzenlenen belgeyi,

g) Gazdan arındırma uzmanı: 17/1/2020 tarihinden önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden gazdan arındırma uzmanlığı sertifikası almış
olan kişiyi,

ğ) Gaz ölçüm destek personeli: Tesiste yapılacak periyodik gaz ölçüm işlemlerini yap-
mak ve yalnızca bu işlemlerle ilgili belgeleri düzenlemek görevleriyle bu Yönetmelik hüküm-
lerine göre İdare tarafından yapılan sınavda başarılı olup yetki belgesi alan kişiyi,
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h) Gaz ölçümü: Kapalı veya tehlikeli mahallerdeki gaz konsantrasyonunun bu amaç
için imal edilmiş ve kullanma talimatına uygun kalibrasyonu yapılmış ölçme cihazları kulla-
nılarak ölçülmesi ve ölçme zamanında söz konusu mahallerin boğucu, zehirleyici, patlayıcı
ve/veya parlayıcı gazlardan sıcak/soğuk işlem, emniyetli giriş ve benzeri işlemler yönünden
güvenli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanmış, yürürlükteki uygulama usul ve
kaidelerine uygun olarak yapılan ölçüm işlemini,

ı) Gaz ölçüm uzmanı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olarak yetki
belgesi alıp bu Yönetmelik çerçevesinde sorumlu olduğu görevleri yerine getiren kişiyi,

i) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun denizde kürekten başka
aletle seyredebilen her tekneyi,

j) Görevli: Gemi kaptanı, gaz ölçüm uzmanı, gaz ölçüm destek personeli, tamir bakım-
dan sorumlu enspektör ve tesis yetkilisini,

k) IMDG Kod: Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli
Yüklere İlişkin Uluslararası Kodunu,

l) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünü,
m) İnertleme: Ortamdaki oksijen oranının gaz veya sıvı buharlarının yanmasını engel-

leyecek şekilde 6/3/1980 tarihli ve 8/522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Denizde
Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesinde belirtilen değerin altına düşürülmesi amacıyla ortama
inert gaz ekleme yoluyla ortamın yanıcı ya da reaktif durumdan güvenli duruma geçirilmesi
işlemini,

n) İnert gaz: Yanmayı desteklemeyecek oranda oksijen içeren gaz türünü,
o) Kapalı mahal: Tanklar, boru devreleri, ambarlar ve benzeri kapalı mahalleri,
ö) LEL: En düşük patlama sınırını,
p) Liman Başkanlığı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Liman Başkanlıklarını,
r) PEL: Müsaade edilebilir maruz kalma sınırını,
s) Periyodik gaz ölçüm takip ve kontrol formu: Tesiste, gaz ölçüm uzmanı tarafından

gerekli ölçümler yapılarak emniyetli giriş ile soğuk veya sıcak çalışma yapılabilmesi için gaz-
dan arındırma belgesi düzenlenmiş kapalı veya tehlikeli mahallerde çalışmalar devam ettiği
sürece boğucu, zehirleyici, patlayıcı ve/veya parlayıcı gazlar açısından sıcak/soğuk işlem, em-
niyetli giriş ve benzeri işlemler için güvenli olup olmadığının takibi amacıyla, asgari olarak
gazdan arındırma belgesinde belirtilen aralıklardaki süreyle, yapılan ölçüm sonucunda düzen-
lenen belgeyi,

ş) Sıcak Çalışma: Kıvılcım, alev veya ısınma oluşturan her türlü ekipmanın kullanıldığı
ve ortam sıcaklığını yükselten işlemlerin yapıldığı çalışmayı,

t) Soğuk Çalışma: Parlama, patlama ve yangın tehlikesi meydana getirebilecek kıvılcım,
alev veya ısınma oluşturan hiçbir ekipmanın kullanılmadığı ve ortam sıcaklığını yükselten iş-
lemlerin yapılmadığı çalışmayı,

u) Sorumlu kişi: Tesis tarafından yapılacak işlerde tesis yetkilisini, tesis sorumluluğu
dışında kalan veya tesis dışında bulunan gemi ve su araçlarında yapılacak işlerde ise gemi kap-
tanını veya tamir bakımdan sorumlu enspektörü,

ü) Su aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kul-
lanılan her türlü araç ve yapıyı,

v) Tehlikeli mahal: Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli
Yüklere İlişkin Uluslararası Kodda belirtilen; katı, sıvı, gaz, aerosol haldeki parlayıcı, patlayıcı,
zehirleyici veya boğucu maddelerin depolandığı, taşındığı tanklar ve sürekli kapalı mahaller
ile bu gibi yerlerin bitişiğinde bulunan bölmeleri ve boru devrelerini,
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y) Tesis: Gemi geri dönüşüm yerini veya 28/6/2015 tarihli ve 29400 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte tanımlanmış
tesisleri,

z) Tesis Yetkilisi: Tesis sahibini veya sahibinin yetkili kıldığı kişiyi,
aa) VOC: Uçucu organik bileşenleri,
bb) Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşu: 18/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği çerçevesinde Bakanlık ta-
rafından yetkilendirilen klas kuruluşunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Gazdan arındırma işleminin yapılabileceği bölgeler
MADDE 5 – (1) Kargo, slop, artık veya yükü soğutma amacıyla depolanan gaz tank-

larında, bölmelerinde veya boru devrelerinde, IMDG Kodda belirtilen; katı, sıvı, gaz, aerosol
haldeki parlayıcı, patlayıcı, zehirleyici veya boğucu maddeleri taşıyan gemi ve su araçlarından
tesise yanaşacaklara veya demir sahasında sıcak veya soğuk işlem yapacak olanlara gazdan
arındırma işlemi 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar
Yönetmeliğine uygun olarak, liman idari sahalarında gazdan arındırma işlemi için demirleme
alanı belirlenmiş ise bu alanda, belirlenmemiş ise tehlikeli madde taşıyan gemiler için belir-
lenmiş olan demirleme alanlarında ve 1/10/2007 tarihli ve 26660 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Tatvan Liman Yönetmeliğine uygun olarak belirlenen demirleme alanlarında yapı-
lır.

(2) Gemi ve su araçlarının birinci fıkrada belirtilenler dışındaki tehlikeli mahallerinde
gazdan arındırma işlemi can, mal ve çevre emniyeti ile iş sağlığı ve güvenliği açısından tüm
tedbirler alınarak tesiste yapılabilir.

(3) Sökümü yapılacak gemi ve su aracında gazdan arındırma işlemi, liman başkanlığının
müsaadesi ile gemi, su aracı ve söküm bölgesinde güvenlik tedbirleri alındıktan sonra yapıla-
bilir. Bu durumda gemi ve su aracının tesise yanaşmasından önce ve yanaştıktan sonra herhangi
bir işleme başlanmadan önce söz konusu tesis tarafından her türlü can, mal ve çevre ile iş
sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınarak gerekli gaz ölçümlerinin yaptırılacağına dair tesis yet-
kilisince imzalanmış taahhütname liman başkanlığına verilir.

(4) Gemi ve su araçlarının batma tehlikesi veya çok ciddi hasar ile acil olarak tesise
girmesini gerektiren durumlarda liman başkanlığının müsaadesi ile demirleme alanlarında ya-
pılacak gazdan arındırma işlemleri muaf tutulabilir. Ancak bu gibi durumlarda gemilerin te-
sislere yanaşmasından önce ve yanaştıktan sonra herhangi bir işleme başlanmadan önce söz
konusu tesisler ve gemi kaptanınca her türlü can, mal, çevre ile iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri
alınarak gerekli gaz ölçümlerinin yaptırılacağına dair gemi kaptanı ve tesis yetkilisince imza-
lanmış taahhütname liman başkanlığına verilir.

Gemi ve su araçlarının tesise yanaşma koşulları
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, IMDG Kodda belirtilen; katı,

sıvı, gaz, aerosol haldeki parlayıcı, patlayıcı, zehirleyici veya boğucu maddeleri kargo, slop,
artık veya gemi bünyesinde yer alıp kargodaki yükü soğutma amacıyla depolanan gaz tankla-
rında, bölmelerinde veya boru devrelerinde taşıyan gemi ve su araçları gazdan arındırma iş-
lemleri tamamlanmadan ve ölçüm raporunda tesise girmesinin uygun olduğu belirtilmeden te-
sise yanaşamaz. Ancak geminin demir sahasından tesise kadar olan seyri esnasında oluşabilecek
atıkların (sludge) tutulduğu tanklarda veya bitişik mahallerde, sıcak veya soğuk çalışma ya-
pılmayacağı durumlarda bu mahallerde gazdan arındırma işlemi ve ölçümü yapılmaz.
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(2) IMDG Kodda belirtilen; gaz ve aerosol haldeki parlayıcı, patlayıcı, zehirleyici veya
boğucu maddeleri kargo hacimlerinde taşıyan LNG, LPG ve bunun gibi gaz tankerlerinin gaz-
dan arındırma işlemlerinin, geminin liman idari sahasına gelmesinden önce yapılması esastır.
Ancak, bunun mümkün olmaması durumunda liman başkanlığı idari sahasının; durumu, tesis-
lere ve yaşam alanlarına mesafesi hususu göz önüne alınarak ilgili liman başkanlığının uygun
göreceği alanlarda sorumlu kişi tarafından gazdan arındırma işlemi her türlü emniyet tedbiri
alınarak yapılır.

(3) Kargo hacimleri veya gemi ve su aracı bünyesindeki diğer hacimlerinde inertleme
yapılmış gemi ve su araçları inertlenmiş halde tesise giremez.

Gazdan arındırma yapılması gereken mahaller ve düzenlenecek belgeler
MADDE 7 – (1) Gazdan arındırma işlemi, bu Yönetmelik kapsamındaki gemi ve su

araçlarının tehlikeli mahallerinde bu Yönetmeliğin dördüncü bölümünde düzenlenen usul ve
esaslara göre yapılır. Bu Yönetmelikte tanımlanmış bütün kapalı mahaller, gaz ölçümleri ya-
pılarak emniyetli olduğu belirlenmedikçe güvenli giriş, sıcak veya soğuk işlem için tehlikeli
mahal olarak kabul edilir.

(2) Gaz ölçüm uzmanı ve gaz ölçüm destek personeli tarafından GAS üzerinden dü-
zenlenecek belgelere ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir.

(3) Düzenlenen gazdan arındırma belgesi ve eklerinin bir nüshası işlem yapılan bölge-
deki liman başkanlığına, bir nüshası gemi ve su aracının yetkilisine, bir nüshası işlem yapılacak
tesise verilir. Periyodik ölçüm yapılmasının uygun görülmesi halinde, düzenlenmiş olan gazdan
arındırma belgesinin bir nüshası gaz ölçüm destek personeline verilir.  Bir nüshası da gaz ölçüm
uzmanında kalır.

(4) Gaz ölçüm destek personeli tarafından Ek-4’te yer alan periyodik gaz ölçüm takip
ve kontrol formunun düzenlenmesi durumunda, bu formun bir nüshası işlemin yapılacağı tesisin
yetkilisine, gemi ve su aracının yetkilisine, gaz ölçüm uzmanına verilir ve bir nüshası da gaz
ölçüm destek personelinde kalır. İdare veya liman başkanlığının bu belgeleri istemesi duru-
munda ilgili kişiler tarafından ibrazı zorunludur.

(5) Yetki belgesi olmayıp sadece seminer katılım belgesi olan kişiler tarafından gaz öl-
çüm işlemleri gerçekleştirilemez ve gazdan arındırma belgesi veya periyodik gaz ölçüm takip
ve kontrol formu düzenlenemez.

Gemi ve su araçlarında kapalı veya tehlikeli mahallere girecek personelin yeterliliği
MADDE 8 – (1) Gemi ve su aracında kapalı veya tehlikeli mahallere girecek personel,

parlayıcı, patlayıcı, zehirleyici veya boğucu maddeler hakkında sorumlu kişi mesuliyetinde
gaz ölçüm uzmanı tarafından bilgilendirilir.

(2) Kapalı veya tehlikeli mahallere girecek personelin, 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hak-
kında Yönetmeliğe uygun kişisel koruyucu donanım kullanımı zorunludur. Personelin aynı za-
manda, 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde Acil Du-
rumlar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, yangın ve yangın söndürme teçhizatı
konusunda eğitim görmüş ve bu konuda belge almış olması gereklidir. İdare veya liman baş-
kanlığının bu belgeleri istemesi durumunda tesiste yapılan işlemlerde sorumlu kişi tarafından
ibraz zorunluluğu vardır.

Tehlikeli mahallere giriş müsaadesi
MADDE 9 – (1) Gazdan arındırma belgesi düzenlenmeden ve mahallerin iş sağlığı ve

güvenliği kurallarına uygun olduğu teyit edilmeden tehlikeli mahallere girilemez. Gazdan arın-
dırma belgesi düzenlendikten sonra; tesiste inşa, tadilat, bakım, onarım veya söküm maksadıyla
bulunan gemi ve su araçlarındaki tehlikeli mahallere emniyetli giriş müsaadesini sorumlu kişi
verir. Demir sahasındaki gemiler için söz konusu durumda emniyetli giriş müsaadesini gazdan
arındırma belgesine istinaden gemi kaptanı verir.
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Gemi ve su araçlarının tehlikeli mahallerinde sıcak veya soğuk çalışma
MADDE 10 – (1) Tehlikeli mahallerine emniyetli giriş, sıcak veya soğuk çalışma ya-

pılacak gemi ve su araçlarının söz konusu iş ve işlemlerden önce gaz ölçüm uzmanı veya pe-
riyodik ölçümler bakımından gaz ölçüm destek personeli tarafından gaz ölçümleri yapılır. Öl-
çüm sonuçlarına göre gazdan arındırma belgesi düzenlenmesine müteakip gazdan arındırma
belgesinde belirtilen emniyet kategorisini gösteren etiket, sıcak veya soğuk çalışma yapılacak
olan tehlikeli mahallin giriş kısımlarına sorumlu kişi tarafından asılır.

(2) Sıcak veya soğuk çalışma yapılacak tehlikeli mahallin giriş kısımlarına asılacak eti-
ket, çalışan personelin anlayacağı dilde hazırlanır.

(3) Gaz ölçüm işlemleri öncesinde ve sırasında; İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında
Yönetmelik hükümlerine uygun yangınla mücadele donanımlarının kullanıma hazır bulundu-
rulduğunun, aydınlatma donanımları ile yeterli aydınlatmanın sağlandığının, can ve mal em-
niyeti ile iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tüm tedbirlerin alındığının ve ortama ve Kişisel Ko-
ruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe uygun kişisel koruyucu
donanımların personelde teçhiz edildiğinin mesuliyeti sorumlu kişide, gemi demirde ise gemi
kaptanındadır.

(4) Ortam atmosferinin değişkenlik gösterdiği durumlarda yeterli havalandırma kesin-
tisiz olarak sağlanmalıdır. Bu durum gaz ölçüm uzmanının yapacağı ölçümlerde veya gaz ölçüm
destek personelinin yapacağı periyodik ölçümlerde sorumlu kişi ile koordineli olarak kontrol
edilmelidir. Bu Yönetmelik kapsamında periyodik ölçümler gaz ölçüm destek personeli tara-
fından da gerçekleştirilebilir ve gaz ölçüm destek personeli Ek-2’de yer alan sıcak çalışmaya
uygunluk belgesi veya Ek-3’te yer alan soğuk çalışma veya emniyetli giriş için uygunluk bel-
gesini düzenleyerek imzalayabilir. Ancak gaz ölçüm destek personeli Ek-1’de yer alan gazdan
arındırma belgesini düzenleyemez.

Gazdan arındırma belgesi ile periyodik gaz ölçüm takip ve kontrol formu geçerlilik
süreleri

MADDE 11 – (1) Kapalı veya tehlikeli mahallerde ilk defa sıcak veya soğuk çalışmaya
başlamadan gaz ölçüm uzmanı tarafından ölçüm ve belgelendirmeler yapılır. Bu belgelerin ge-
çerlilik süresi 24 saatten fazla olmamak üzere açıkça yazılır ve periyodik ölçüm gerektiren iş-
lerde de ölçüm periyodu belge üzerinde ayrıca belirtilir.

(2) Tesise yanaşmak için gazdan arındırma belgesi alan gemi ve su araçlarında belgenin
geçerlilik süresi 24 saati geçemez. 

(3) Ölçümü yapılan kapalı veya tehlikeli mahallerin gaz konsantrasyonunun izlenmesi,
gazdan arındırma belgesinde belirtilen koşullar ve süreler çerçevesinde gaz ölçüm uzmanının
sorumluluğundadır. Gazdan arındırma belgesi üzerinde yapılacak işlemin özelliğine göre alın-
ması gereken tedbirler yazılmışsa, bu tedbirlerin alınıp alınmadığı gaz ölçüm destek personeli
tarafından kontrol edilerek periyodik gaz ölçüm takip ve kontrol formu düzenlenir. Söz konusu
işlemlerin zamanında yapılmaması durumunda gazdan arındırma belgesi geçerliliğini yitirir
ve çalışmaya devam etmeden önce gaz ölçüm uzmanı tarafından gerekli ölçüm ile belgelen-
dirme yeniden yapılır.

(4) Kapalı veya tehlikeli mahallerde sıcak veya soğuk çalışmaya belge geçerlilik süresi
içinde ara verilirse, çalışmaya yeniden başlamadan önce gaz ölçümleri gaz ölçüm destek per-
soneli tarafından yapılır.

(5) Gaz ölçüm destek personeli tarafından ortam şartlarının gaz ölçüm uzmanınca be-
lirlenmiş değerlerin dışına çıktığının tespit edilmesi halinde, gaz ölçüm uzmanı tarafından ye-
niden ölçüm yapılarak belge düzenlenir.
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Gaz ölçüm uzmanlarının ve gaz ölçüm destek personelinin çalışma esasları
MADDE 12 – (1) Gazdan arındırma işlemi yapması gereken her tesis; en az bir gaz öl-

çüm uzmanı istihdam eder veya serbest çalışan en az bir gaz ölçüm uzmanı ile sözleşme yaparak
hizmet alır. Gaz ölçüm uzmanı periyodik ölçümleri yapmak üzere gaz ölçüm destek personeli
görevlendirebilir. Gaz ölçüm destek personeli yapacağı gaz ölçüm işlemi ve düzenleyeceği bel-
gelerde yalnızca gaz ölçüm uzmanına karşı sorumludur. Tesis, gerekli görmesi halinde gerekli
teçhizatını sağlamak kaydıyla bu Yönetmelikte belirlenen yetki ve sorumluluklara haiz gaz öl-
çüm destek personeli de istihdam edebilir.

(2) Gaz ölçüm uzmanları ve gaz ölçüm destek personeli bu Yönetmelikte belirlenen
yetki ve sorumluluklar çerçevesinde gaz ölçüm ve belgelendirmelerine yönelik görev yapar.

(3) Gaz ölçüm uzmanları ve gaz ölçüm destek personeli, diğer görevliler ile koordineli
olarak çalışır.

Ölçüm cihazlarının özellikleri, genel bakım ve kalibrasyonu
MADDE 13 – (1) Kullanılan bütün ölçüm cihazları, yapılacak ölçüm işi için uygun

üretilmiş, kalibre edilmiş ve onaylanmış tipte olmalıdır.
(2) Gaz ölçüm uzmanları ve gaz ölçüm destek personeli, kullandıkları cihazların üreti-

cisi veya yetkili temsilcisinden cihazın kullanımı, kalibrasyonu ve teknik özellikleri konusunda
eğitim alırlar. Aldıkları eğitim, eğitim katılım belgesi ile belgelendirilir. Bu belge, gaz ölçüm
uzmanları ve gaz ölçüm destek personeli tarafından saklanır.

(3) Cihazın üreticisi, yetkili servisi veya ilgili konuda akredite edilmiş kurum veya ku-
ruluşlar tarafından; kullanıcı kılavuzunda belirtilmiş ise bu periyotlarda, belirtilmediği hallerde
yılda en az bir kez cihazın genel bakım ve kalibrasyonu yapılarak belgelendirilir. Düzenlenen
bu belgeler istenildiğinde İdareye sunulmak üzere gaz ölçüm uzmanı ve gaz ölçüm destek per-
soneli tarafından 5 yıl süreyle saklanır.

Gaz ölçüm uzmanının ve gaz ölçüm destek personelinin donanımları 
MADDE 14 – (1) Gaz ölçüm uzmanı ve gaz ölçüm destek personeli, yapılacak işlemi

ve potansiyel tehlikeleri göz önüne alarak, kendi can güvenliğini ve sağlıklı ölçüm yapabilme
koşullarını sağlayacak aşağıda nitelikleri yer alan cihaz veya cihazları bulundurmalıdır:

a) Patlayıcı gaz konsantrasyonu ölçme cihazı.
b) Oksijen konsantrasyonu ölçme cihazı.
c) Karbonmonoksit (CO) ve hidrojensülfür (H2S) gibi bilinen veya potansiyel tehlike

oluşturabilecek zehirleyici gazları ölçme cihazı ve gerekli donanımı.
ç) VOC için ölçüm cihazı.
(2) Ölçüm yapılan mahalde birinci fıkrada belirtilen cihazlarla ölçülemeyen gaz veya

buharlar olması durumunda söz konusu gazlar uygun cihazlarla ölçülerek bulunan değerler,
gaz ölçüm uzmanı veya gaz ölçüm destek personeli tarafından sırasıyla Ek-1 ve Ek-4’te yer
alan belgelerdeki “Diğer” kısmına işlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yetki, Görev ve Sorumluluk

İdarenin yetki ve sorumlulukları
MADDE 15 – (1) İdare, gaz ölçüm uzmanlığı ve gaz ölçüm destek personeli semineri

düzenleme taleplerinin uygun olup olmadığına karar verir, düzenlenen seminerlere gözlemci
sıfatıyla personel göndererek seminerin uygun şekilde yapılıp yapılmadığını denetler.

(2) İdare, bu Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olanlara gaz ölçüm uzmanlığı ve gaz
ölçüm destek personeli yetki belgesi düzenler veya gerektiği durumlarda düzenlemiş olduğu
yetki belgelerini iptal eder.
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(3) İdare, gaz ölçüm uzmanlarının ve gaz ölçüm destek personelinin kayıtlarını tutar
ve gerektiğinde düzenlenen belgelerin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu araştırır.

Liman başkanlıklarının yetki ve sorumlulukları
MADDE 16 – (1) Liman Başkanlığı;
a) Gaz ölçüm uzmanı ile gaz ölçüm destek personeli tarafından düzenlenen belgelerin

bu Yönetmelikte belirtilen şekilde düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolünü yapmak ile usu-
lüne uygun şekilde düzenlenmediğinin tespit edilmesi halinde gerekli yaptırımları uygulamakla
ve bu durumu İdareye en geç 5 iş günü içerisinde bildirmekle,

b) Tesis yetkilisinin görevlerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde gerekli
idari yaptırımları uygulamakla ve bu durumu İdareye en geç 5 iş günü içerisinde bildirmekle,

c) Demir sahasında bekleyen gemi ve su araçlarının tesise yanaşmaları taleplerinde dü-
zenlenmiş gazdan arındırma belgelerinin düzenlenme tarihlerinin 24 saati aşmadığının kont-
rolünü yapmakla,

ç) 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen koşullar çerçevesinde tesise yanaşma veya de-
mirleme müsaadesini vermek ya da vermemekle,

d) İhbar, şikâyet veya şüphe duyulan durumların hasıl olması halinde gaz ölçüm işlem-
leri ile ilgili program dışı denetim yapmakla ve gerek görmesi halinde bu kapsamda yeni bir
gazdan arındırma belgesi istemekle,

yetkili ve sorumludur.
Görevlilerin yetki ve sorumluluk dağılımı
MADDE 17 – (1) Tesiste tadilat, bakım, onarım veya söküm işlemi maksadıyla bulunan

gemi ve su araçlarının kapalı veya tehlikeli mahallerindeki gazdan arındırma işlemlerinde belge
düzenleme aşamasına kadar yetki ve sorumluluk sorumlu kişidedir. Demir sahasındaki gemiler
için söz konusu durumda gemi kaptanı yetkili ve sorumludur.

(2) Diğer aşamalardaki sorumluluk, yapılacak olan işin veya işlemin durumuna göre
sorumlu kişidedir.

(3) Görevliler, gazdan arındırma işlemlerinin her aşamasında, birbirleriyle ve diğer per-
sonel ile koordineli çalışarak can, mal ve çevre güvenliği için gerekli önlemleri almakla yü-
kümlüdürler.

(4) İş güvenliği alanında diğer mevzuat tarafından belirlenen görev ve sorumluluklar
saklıdır.

Gaz ölçüm uzmanının yetki ve sorumlulukları
MADDE 18 – (1) Gaz ölçüm uzmanı;
a) Gazdan arındırma belgesi düzenlemeden önce gerekli ölçümleri yapmakla,
b) Gemi ve su araçlarında bulunan kapalı veya tehlikeli mahallerde; can, mal ve çevre

ile iş sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla, ölçüm cihazları kullanarak bu mahallerin
emniyetli giriş, sıcak veya soğuk çalışma için uygun olup olmadığını belirlemekle,

c) Diğer görevliler ile koordineli bir şekilde çalışarak belirlenen kapalı veya tehlikeli
mahalde gaz ölçümünü yapmak ve yapılan ölçümle ilgili gerekli uyarıları yazılı olarak görev-
lilere bildirmekle,

ç) Gazdan arındırma belgesinde belirtilen tehlikeli veya kapalı mahallin emniyet kate-
gorisine ait uyarı etiketlerinin söz konusu mahal girişine asıldığını kontrol etmekle,

d) Bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak gazdan arındırma belgesi ile sıcak çalışmaya
uygunluk belgesi veya soğuk çalışma veya emniyetli giriş için uygunluk belgesini formatına
uygun olarak düzenlemekle,

e) Düzenlemiş olduğu belgeleri ölçümün yapılmasını müteakip GAS programına yük-
lemekle ve bunların bir nüshasını gemi veya su aracının ya da tesisin idari sahasında bulunduğu
liman başkanlığına sunmakla,

f) Kullandığı ölçüm cihazlarının üreticisi, yetkili temsilcisi veya ilgili konuda akredite
edilmiş kurum veya kuruluşlara genel bakım ve kalibrasyonunu veya doğrulama testini yap-
tırmak ve kayıtlarını tutmakla,
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g) Kullandığı ölçüm cihazlarının günlük bakım tutumlarını ve doğrulama testlerini yap-
makla,

ğ) Düzenlemiş olduğu ve gaz ölçüm destek personeli tarafından kendisine teslim edilen
belgelerin bir nüshasını en az 5 yıl muhafaza etmek ve talep edildiğinde İdare veya liman baş-
kanlığına ibraz etmekle,

h) İdare veya liman başkanlığı tarafından gaz ölçüm uzmanlığı sertifikasının kendisin-
den yazılı olarak istenmesi halinde söz konusu belgeyi İdareye veya liman başkanlığına ilet-
mekle,

ı) Kapalı veya tehlikeli mahallerde işlem yapılması esnasında gaz konsantrasyonunun
izlenerek, uygun limitler dahilinde muhafazasının sağlandığına ilişkin kontrolün gaz ölçüm
destek personeli tarafından yapılacak ölçüm periyotlarını belirlemekle ve gaz ölçüm destek
personeli tarafından yapılacak ölçümleri takip ve kontrol etmekle,

yetkili ve sorumludur.
Gaz ölçüm destek personelinin yetki ve sorumlulukları
MADDE 19 – (1) Gaz ölçüm destek personeli;
a) Bu Yönetmelik esaslarına uygun, düzenli ve gaz ölçüm uzmanına karşı sorumlu ola-

rak ölçüm yapmakla ve ölçüm yaptığı mahallerin periyodik gaz ölçüm takip ve kontrol formu-
nu, formatına uygun olarak düzenlemekle,

b) Kapalı veya tehlikeli mahallerin; ölçüm cihazları kullanarak, emniyetli giriş, sıcak
veya soğuk çalışmaya uygunluğunun devamlılığını belirlemekle,

c) Düzenlemiş olduğu belgelerin bir nüshasını ölçümün yapılmasını müteakip sorumlu
kişiye vermekle ve bu belgeleri GAS programına yüklemekle,

ç) Kullandığı ölçüm cihazlarının üreticisine, yetkili temsilcisi veya ilgili konuda akre-
dite edilmiş kurum veya kuruluşlarına genel bakım ve kalibrasyonunu veya doğrulama testini
yaptırmak ve bu işlemlere ait kayıtlarını tutmakla,

d) Kullandığı ölçüm cihazlarının günlük bakım tutumlarını ve doğrulama testlerini dü-
zenli olarak yapmakla,

e) Düzenlemiş olduğu bütün belgelerin bir nüshasını gaz ölçüm uzmanına vermekle ve
fiziksel olarak en az 1 yıl muhafaza etmekle,

yetkili ve sorumludur.
Tesisin yetki ve sorumlulukları
MADDE 20 – (1) Tesis;
a) Gaz ölçüm uzmanı istihdam etmekle veya serbest çalışan en az bir gaz ölçüm uzmanı

ile sözleşme yapmakla,
b) Bu Yönetmelik çerçevesinde tesiste yapılması gerekli gazdan arındırma işlemlerini

ve gaz ölçümlerini yaptırmakla,
c) Kapalı veya tehlikeli mahallere giriş izni vermek ve bu mahallerde emniyetli giriş,

soğuk veya sıcak çalışma öncesinde ve sırasında can, mal ve çevre ile iş sağlığı ve güvenliği
ile alakalı tüm tedbirleri almak ve aldırmakla,

ç) Kapalı veya tehlikeli mahallerde çalışacak personele gerekli eğitimleri aldırmakla,
d) Gaz ölçüm uzmanı istihdam eden tesislerde, gaz ölçümleri için gerekli tüm cihaz ve

ekipmanı temin etmek ve bakım tutumlarının yapılmasını sağlamakla,
e) Gerekli görmesi durumunda gaz ölçüm destek personeli istihdam etmekle, periyodik

gaz ölçümleri için gerekli tüm cihaz ve ekipmanı temin etmek ve bakım tutumlarının yapılma-
sını sağlamakla,

yetkili ve sorumludur.

1 Şubat 2022 – Sayı : 31737                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gazdan Arındırma Belgesinin Düzenleneceği Durumlar,

Uyulması Gereken Kurallar

Gazdan arındırma belgesinin düzenleneceği durumlar
MADDE 21 – (1) İnşa, tadilat, bakım onarım veya söküm amacıyla tesiste veya demir

sahasında bulunan gemi ve su aracındaki katı, sıvı, gaz, aerosol haldeki parlayıcı, patlayıcı,
boğucu ve zehirleyici maddelerin depolandığı ve taşındığı tanklar, ambarlar, dip, üst veya asma
tanklar, makine dairesi yakıt ve yağ tankları, pompa dairesi ve diğer tüm kapalı yerlerde yapılan
temizleme ve havalandırma işlemlerinin öncesinde, sırasında ve sonrasında; emniyetli giriş,
sıcak veya soğuk çalışma yapmak için aşağıda belirtilen durumlarda gazdan arındırma belgesi
düzenlenir:

a) Zehirleyici veya boğucu maddeler bulunan veya daha önce bu maddelerin bulunduğu
kapalı veya tehlikeli mahallerde ve gerek duyulduğunda bitişik bölmelerde işlem yapıldığın-
da.

b) Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı özelliği bulunan veya daha önce bu maddelerin bu-
lunduğu kapalı veya tehlikeli mahallerde ve bu mahaller ile bitişik bölmelerdeki her türlü ça-
lışmada.

c) Bu maddenin (b) bendinde belirtilen kapalı veya tehlikeli mahallerle irtibatlı boru
devresi, kangal, tulumba, bağlantı elemanı gibi yan unsurlarda yapılacak sıcak işlemlerde.

ç) Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin ve basınçlı sistemlerin bulunduğu sintine,
makine dairesi gibi bölmelerde yapılacak sıcak işlemlerde.

d) Normal çalışma şartlarında basınç altında bulunan veya yanıcı, boğucu ya da zehir-
leyici özellikte maddeler içeren sistemlere ait bağlantı elemanları, boru devreleri, kangallar,
tulumbalar üzerinde, yakınında ve bitişik bölmelerde yapılacak sıcak işlemlerde.

e) Drain, kondenser devreleri gibi içi boş yapısal elemanlarda yapılacak sıcak işlem-
lerde.

f) Tanklar, boru devreleri, yük depoları, dümen dairesi, tamamıyla kapalı ambar kapak-
ları, kapalı korkuluklar, babalar ve benzeri kapalı mahallerde yapılacak işlemlerde.

Gazdan arındırma belgesinin düzenlenmesinde uyulması gereken kurallar
MADDE 22 – (1) Aşağıda belirtilen işlemler kapalı veya tehlikeli mahallerde yapılırken

gerekirse gaz ölçüm uzmanı veya gaz ölçüm uzmanının belirlediği koşullarda gaz ölçüm destek
personeli, işlemlerin yapıldığı mahalde gözlem ve değerlendirmeler için nezaret edebilir:

a) Zehirleyici veya boğucu gaz konsantrasyonunun tehlikeli oranda artması sonucunu
doğurabilecek işlemler yapılırken.

b) Perçin veya kaynak yerlerinden sızıntı olabilecek veya koruyucu maddelerle kap-
lanmış yerlerde sıcak işlem yapılırken.

c) Yanıcı ve zehirleyici gaz içeren astar boya, epoksi boya veya yüzey boyası kullanı-
lırken.

ç) Bir bölmedeki slaç, çamur ve tortu tabakasının temizlenmesi gibi tehlikeli, yanıcı
veya zehirleyici gazın açığa çıkmasına neden olan işlemler yapılırken.

d) Parlayıcı, patlayıcı, boğucu ve zehirleyici maddeleri taşıyan gemi ve su aracının ba-
kımı veya onarımı yapılırken.

e) Gemi ve su araçlarının söküm işlemleri sırasında, parlayıcı, patlayıcı, boğucu ve ze-
hirleyici maddelerin depolandığı mahallerde ve bu mahallere bitişik mahallerde sıcak veya so-
ğuk işlem yapılırken.

(2) Tesiste veya demirleme sahasında bulunan gemi ve su araçlarının kapalı veya teh-
likeli mahallerinde gerçekleştirilen işlemlerin devam etmesi durumunda ölçümler gaz ölçüm
uzmanının belirleyeceği periyotlarda sürekli yapılarak bulunan değerler Ek-4’te yer alan peri-
yodik gaz ölçüm takip ve kontrol formuna işlenir ve ölçüm süreleri ile işlemin özelliğine göre
alınması gereken tedbirler belirtilir.

Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                   1 Şubat 2022 – Sayı : 31737



Kapalı veya tehlikeli bölmelerin sınıflandırılması
MADDE 23 – (1) Kapalı veya tehlikeli bölmeler aşağıdaki gibi sınıflandırılır:
a) I. Sınıf Kapalı Bölmeler: İnsan yaşamına ve sağlığına acil tehlike oluşturan atmosfer

şartlarının mevcut olduğu veya olabileceği yerlerdir. Bu şartlar;
1) LEL’i % 10 veya daha fazla oranında olan patlayıcı gazın bulunması.
2) Oksijen konsantrasyonunun % 16’dan az veya % 22’den daha fazla olması.
b) II. Sınıf Kapalı Bölmeler: İnsan sağlığına acil tehlike teşkil etmeyen, ancak tehlikeli

hale gelmesi beklenen atmosfer şartlarına ve ortamına haiz bölmelerdir. Bu şartlar;
1) Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı maddelerin mevcudiyeti.
2) LEL’in % 1’i ile % 10’u arasındaki konsantrasyonlarda gazların bulunduğu ortam

şartlarının mevcudiyeti.
3) PEL’e eşit veya üstündeki oranlarda zehirleyici veya boğucu gaz seviyelerinin mev-

cudiyeti.
c) III. Sınıf Kapalı Bölmeler: İnsan sağlığına acil tehlike oluşturmayacak oranda tehli-

keli olan veya tehlikeli olması muhtemel ortam ve şartlara sahip yerlerdir. Bu yerlerde LEL’in
% 1’inden daha az patlayıcı gaz konsantrasyonu, dış atmosfer şartlarına yakın oksijen kon-
santrasyonu ve PEL’in altında zehirli gaz oranları olmalı ve bu oranlar istikrarlı, emin bir şe-
kilde muhafaza edilebilmelidir.

ç) IV. Sınıf Kapalı Bölmeler: Yukarıdaki bentlerde açıklananlardan daha az potansiyel
tehlike oluşturan ve % 20 - 21 oranında oksijen konsantrasyonu içeren mahallerdir.

(2) PEL’i belirlemek için 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönet-
melik hükümlerine uygun olarak malzeme güvenlik bilgi formunda (MSDS) veya bu formun
diğer ülkelerdeki muadili olan formlarda verilen üretici referans değerleri kullanılır.

Emniyet kategorileri
MADDE 24 – (1) Gaz ölçüm işlemleri yapıldığında, karışıklığa engel olmak ve yanlış

anlaşılmalara sebebiyet vermemek maksadıyla; gaz ölçümünün yapıldığı tehlikeli veya kapalı
mahallin emniyet kategorisi aşağıda belirtilen standart etiketleme veya kategori ifadeleri kul-
lanılarak belge üzerinde gösterilir:

a) Personel için Emniyetsiz-Sıcak İşlem için Emniyetsiz Kategorisi: Aşağıdaki durum-
larda gazdan arındırma belgesinin kategori bölümüne (1) yazılır:

1) Kapalı veya tehlikeli mahalde mevcut veya oluşabilecek zehirleyici madde veya gaz-
lardan kaynaklanan zehirlenme tehlikesi ve oksijen yetersizliği nedeniyle boğulma tehlikesi
olduğunda.

2) Kapalı veya tehlikeli mahalde mevcut veya oluşabilecek yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı
madde veya oksijen konsantrasyonundan kaynaklanan yangın veya patlama tehlikesi olduğun-
da.

3) Sıcak işlem yapılması sonucunda kapalı veya tehlikeli mahalde yanıcı, patlayıcı veya
reaktif artık maddelerin, gazların olması veya oksijen konsantrasyonunun yükselmesi nedeniyle
yangın, patlama veya zehirlenme tehlikesi mevcut olduğunda.

4) Sıcak işlem yapılırken, gereken tedbirlerin alınmaması halinde, yan mahallerde yan-
gın, patlama veya zehirlenme tehlikesi mevcut olduğunda.

b) Kişisel Koruyucu Donanımı Olmayan Personel için Emniyetsiz-Sıcak İşlem için Em-
niyetsiz Kategorisi: Aşağıdaki durumlarda gazdan arındırma belgesinin kategori bölümüne (2)
yazılır:

1) Kapalı veya tehlikeli mahalde olması muhtemel veya açığa çıkabilecek zehirli mad-
deler veya gazlar insan sağlığına acil tehlike teşkil eden orandan az olup, kullanılacak kişisel
koruyucu donanım ile emniyetli kullanım ve koruma sınırları içinde olduğunda.
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2) Kapalı veya tehlikeli mahalde olması muhtemel veya açığa çıkabilecek patlayıcı gaz
oranları LEL’in % 10’undan az olduğunda ve bu oranın altında kontrol altında tutulabildiğin-
de.

3) Kapalı veya tehlikeli mahalde sıcak işlem yapılması sonucunda bu mahalde veya
gerektiği gibi koruma altına alınmayan yan bölmelerde yangın ve patlama tehlikesi veya aşırı
zehirleyici gaz oranları ortaya çıkması söz konusu olduğunda.

4) Oksijen konsantrasyonu % 20’den az, % 10’dan fazla olduğunda.
c) Personel için Emniyetsiz-Dışardan Sıcak İşlem için Emniyetli Kategorisi: Aşağıdaki

durumlarda gazdan arındırma belgesinin kategori bölümüne (3) yazılır:
1) Dümen yelpazesi, tamamıyla kapalı ambar kapakları, kapalı korkuluklar, babalar

gibi yük ve malzeme taşınmayan kapalı veya tehlikeli mahalde patlama tehlikesi olmayan bir
gaz karışımı oluşturmak amacıyla yeterli konsantrasyonda asal bir gaz kullanıldığında.

2) Kapalı veya tehlikeli mahaldeki oksijen konsantrasyonunun, yanma ve yaşam için
gerekli olan seviyeden düşük olduğunda.

3) Kapalı veya tehlikeli mahalli tecrit etmek için gerekli önlemlerin alındığı ve artık
gazın kapalı veya tehlikeli mahalden boşaltılana kadar tecrit önlemleri sürdürüldüğünde.

ç) Bastırma veya Örtme Yöntemi ile Emniyet Altına Alınmış, Dışardan Sıcak İşlem
için Emniyetli-Personel için Emniyetsiz Kategorisi: Aşağıdaki durumlarda gazdan arındırma
belgesinin kategori bölümüne (4) yazılır:

1) Dümen yelpazesi, tamamıyla kapalı ambar kapakları, kapalı korkuluklar, babalar
gibi yük ve malzeme taşınmayan kapalı veya tehlikeli mahal tamamen parlayıcı ve patlayıcı
olmayan bir sıvı ile doldurulduğunda.

2) Kapalı veya tehlikeli mahaldeki sıvı seviyesini ölçme olanağı olduğu ve bu mahal
içindeki tüm hava ve gaz boşlukları ortadan kaldırıldığında.

3) Hangi maddeyle kontrol altına alındığı belge üzerine yazılmak suretiyle patlayıcı
gaz içeren kapalı veya tehlikeli mahallerin inertlenmesi maksadıyla basınçlı bir inert gaz ile
kontrol altına alındığında.

4) Kapalı veya tehlikeli mahallere bitişik bölmeler gerekli tedbirlerle korunduğunda.
d) Personel için Emniyetli-Sıcak İşlem için Emniyetli Kategorisi: Aşağıdaki durumlarda

gazdan arındırma belgesinin kategori bölümüne (5) yazılır:
1) Kapalı veya tehlikeli mahalde tehlike teşkil edebilecek oranda zehirleyici veya bo-

ğucu maddeler ve gazlar olmadığında veya mevcut şartlar altında açığa çıkma riski bulunma-
dığında, oksijen konsantrasyonunun uygun ve yeterli olduğunda ve uygun bir havalandırma
ile bu şartların PEL’in altında muhafaza edilebildiğinde.

2) Yanıcı maddeler veya gazlar temizlendiğinde, tekrar açığa çıkma olasılığı bulunma-
dığında ve havalandırma ile kontrol edilebildiğinde.

3) Kapalı veya tehlikeli mahalli çevreleyen bitişik bölmeler gerektiği şekilde korundu-
ğunda.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Seminer ve Belgelendirme

Gaz ölçüm uzmanı ve gaz ölçüm destek personeli semineri ve belgelendirilmesi
MADDE 25 – (1) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası,

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği  Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası, Deniz
Ticaret Odaları, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği, yetkilendirilmiş klas kuruluşları, üni-
versitelerin lisans düzeyinde öğretim veren mühendislik veya fen fakültelerinden gemi inşa
mühendisliği, kimya mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte veya denizcilik fakülteleri
gaz ölçüm uzmanı veya gaz ölçüm destek personeli adaylarına seminer vermek üzere İdareden
uygunluk talep eder. Gaz ölçüm uzmanı ve gaz ölçüm destek personeli adaylarına yönelik se-
minerler bir arada yapılamaz. 

Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                   1 Şubat 2022 – Sayı : 31737



(2) Seminer için uygunluk taleplerinde seminer tarihi ve yeri, seminer programı ve eği-
tici personelin yeterlilikleri hakkında bilgileri seminer planlama tarihinden en az 2 ay öncesinde
uygunluk almak için İdareye sunulması gerekmektedir. Seminer programı 26 ncı maddede be-
lirtilen konu başlıklarını ve örnek uygulamayı kapsamalıdır. İdareden uygunluk alındıktan son-
ra; düzenlenecek seminerlerde asgari 10, azami 30 katılımcı kaydı yapılır. Katılımcı sayısında
bu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen personel de dikkate alınır.

(3) Seminer programı uygun bulunan kuruluşlar, yapılan seminer çalışmasından sonra
programın en az %80’ine katılan katılımcılara seminer katılım sertifikası düzenler. Seminer
katılım sertifikasında seminer izninin tarih ve sayısı, seminer tarih aralığı, semineri düzenleyen
kuruluş, sertifikanın düzenlendiği tarih, katılımcının adı soyadı, kimlik numarası ve katılımcı
sertifikasını onaylayan kişinin unvan ve imzası yer alır. İdare tarafından gönderilen gözlemci
personel bu hususları kontrol eder.

(4) Gaz ölçüm uzmanı adaylarına yönelik seminere, aşağıda belirtilen yeterlilikteki ki-
şiler katılabilir:

a) Üniversitelerin lisans düzeyinde öğretim veren mühendislik veya fen fakültelerinden
mezun ve en az 2 yıl tersane veya gemide çalışmış veya en az 1 yıl bakım, onarım veya gemi
söküm tesisinde çalışmış olan kimya mühendisleri, kimyagerler, makine mühendisleri.

b) Gemi Mühendisleri Odasına kayıt şartlarını taşıyan mühendisler.
c) Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odasına kayıt şartlarını taşıyan mühendis-

ler.
ç) A veya B sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak en az 2 yıl tesiste çalışmış olanlar. 
(5) Gaz ölçüm destek personeli adaylarına yönelik seminere aşağıda belirtilen yeterli-

likteki kişiler katılabilir:
a) İş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip olanlar.
b) Gemi inşa, gemi makinaları işletme, deniz ulaştırma işletme, deniz ve liman işlet-

meciliği, iş sağlığı ve güvenliği ile yangın veya kimya alanlarında eğitim veren meslek yüksek
okulundan mezun ve tesiste veya gemide en az 2 yıl süreyle çalışmış olanlar.

(6) Semineri düzenleyen kuruluşlar, İdarece görevlendirilmesi halinde ve Bakanlıkta
görevli olup bu maddenin dördüncü veya beşinci fıkrasındaki şartları taşıyan 3 personele se-
minere ücretsiz katılım hakkı verir ve devam şartını yerine getirmesi halinde katılımcı sertifikası
düzenler.

Seminer içeriği ve seminer verecek eğitimcilerin yeterlilikleri
MADDE 26 – (1) Gaz ölçüm uzmanlığı semineri en az aşağıdaki konu başlıkları hak-

kında uzmanlık düzeyinde bilgi içerir:
a) İlgili mevzuat ve uygulama genel bilgileri.
b) Gemiyle ilgili tanımlar.
c) Gaz çeşitleri, yanma ve patlama ile ilgili genel bilgiler.
ç) Örnek alma, gaz ölçüm cihazlarının tanıtımı, gaz ölçümü ve sertifikalandırma.
d) Kapalı yerlerin sınıflandırılması ve kapalı yerlerde çalışma şartları.
e) Kapalı alanlara giriş ve çalışma izinleri ile tehlikeler.
f) Tankların yıkanması ve inertleme.
g) Denizde güvenlik, can kurtarma araçlarının bakımı ve kullanılması.
ğ) Yangın güvenliği.
h) İlk yardım.
ı) Temel iş sağlığı ve güvenliği kuralları.
i) Kapalı ortamlar, acil durumlar, parlayıcı veya patlayıcı gaz ve kimyasallarla alakalı

iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve uygulamaları.
j) Uygulama örnekleri.
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(2) Gaz ölçüm destek personeli adaylarına yönelik olarak düzenlenecek seminer, asgari
olarak aşağıdaki konu başlıkları hakkında temel düzeyde bilgi içerir:

a) İlgili mevzuat ve uygulama genel bilgileri.
b) Gemiyle ilgili tanımlar.
c) Gaz çeşitleri, yanma ve patlama ile ilgili genel bilgiler.
ç) Örnek alma, gaz ölçüm cihazlarının tanıtımı, gaz ölçümü ve sertifikalandırma işlem-

leri.
d) Kapalı alanlara giriş ve çalışma izinleri ile tehlikeler.
e) Denizde güvenlik, can kurtarma araçlarının bakımı ve kullanılması.
f) Yangın güvenliği.
g) İlk yardım.
ğ) Temel iş sağlığı ve güvenliği kuralları.
h) Kapalı ortamlar, acil durumlar, parlayıcı veya patlayıcı gaz ve kimyasallarla alakalı

iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı.
ı) Uygulama örnekleri.
(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen konu başlıkları hakkında seminer

verecek kişilerin, üniversitelerin kimya, gemi inşa ve denizcilik ile ilgili fakültelerinden en az
lisans düzeyinde belgeleri ile eğitim vereceği konularla ilgili faaliyet alanında iş tecrübesi hak-
kındaki belgeler 25 inci madde kapsamında seminer düzenleme yetki talebi dosyasına eklenir.

Gaz ölçüm uzmanı ve gaz ölçüm destek personeli sınavı müracaat, genel şartları,
sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 27 – (1) Sınav ücreti ve sınavla ilgili diğer bilgiler, sınav tarihinden en az 30
gün önce İdarenin internet sitesinden (www.tkygm.gov.tr) ilan edilir.

(2) Sınavlar İdare tarafından, belirlenen tarihlerde yapılır. Gaz ölçüm uzmanı ve gaz
ölçüm destek personeli adaylarına yönelik sınavlar bir arada yapılamaz.

(3) Gaz ölçüm uzmanı semineri veya gaz ölçüm destek personeli semineri katılım ser-
tifikasına sahip kişiler sınav gününden en az 15 gün önce İdareye ulaşmış olacak şekilde aşa-
ğıdaki belgelerle şahsen, kargo veya iadeli taahhütlü posta ile sınav müracaatlarını yaparlar:

a) Şekli, İdarenin internet sitesinden yayımlanan başvuru formu.
b) Sınav tarihinden önceki 1 yıl içinde seminere katıldığını belirtir gaz ölçüm uzmanlığı

semineri veya gaz ölçüm destek personeli semineri katılım sertifikasının kopyası.
c) Mezuniyet belgesinin ve 25 inci maddede sayılan şartları taşıdığını gösteren belge-

lerin kopyası.
ç) İlk defa gaz ölçüm uzmanı olarak yetkilendirilecek kimya mühendisleri, kimyagerler,

makine mühendisleri veya gaz ölçüm destek personeli olarak yetkilendirilecek kişiler için iş
tecrübesini gösterir ilgili firmadan alınmış yazı veya çalışma süresini gösteren resmî belge.

d) e-Devlet Kapısı üzerinde e-denizcilik ödeme sisteminden sınav ücretinin yatırıldığına
dair makbuz.

(4) Sınava katılımı uygun görülen adayların isim listesi sınav tarihinden en az 5 gün
önce İdarenin internet sitesinden ilan edilir.

(5) Adaylar, ilan edilen sınav günü başlama saatinden en az 30 dakika önce sınav ye-
rinde resmî kimlik belgeleri ile hazır bulunmak zorundadırlar.

(6) Müracaat ettiği halde sınava girmeyenlerin sınav ücreti iade edilmez.
(7) Sınav, 26 ncı maddenin birinci veya ikinci fıkrası kapsamındaki konuları içerir.
(8) Sınav çoktan seçmeli test usulüyle yapılır, sınav sonucunda yüz üzerinden en az

yetmiş puan alan kişiler başarılı sayılır.
(9) Sınav sonucunda başarılı olan adayların listesi sınav tarihinden itibaren 15 gün içe-

risinde İdarenin internet sitesinden ilan edilir.
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(10) Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının yayımlanmasını müteakip 10 iş günü
içinde İdareye yazılı olarak yapılır. İtirazlar, İdare tarafından en az üç kişiden oluşturulan ko-
misyon tarafından incelenerek sonuçlandırılır.

(11) Sınava katılmayanların ve sınavlarında başarısız olan adayların, sonraki 2 sınav
başvurusunda önceki başvuruda sunduğu seminer katılım sertifikası geçerli kabul edilir. Başa-
rısız olduğu sınavdan itibaren 2 yıl süreyle İdare tarafından düzenlenecek bir sınava katılım
sağlamayan adaylar ile sonraki iki sınavda başarılı olamayan adayların tekrar gaz ölçüm uzmanı
veya gaz ölçüm destek personeli seminerine katılımı gereklidir.

Gaz ölçüm uzmanlarının ve gaz ölçüm destek personelinin yetkilendirilmesi
MADDE 28 – (1) 27 nci maddede belirtilen sınavda başarılı olan adayların yetki belgesi

ücretinin e-Devlet Kapısı üzerinde e-denizcilik ödeme sisteminden yatırıldığına dair makbuzu
şahsen, kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla İdareye iletilmesini müteakip gaz ölçüm uz-
manı yetki belgesi veya gaz ölçüm destek personeli yetki belgesi düzenlenir.

(2) Gaz ölçüm uzmanı yetki belgesinin geçerlilik süresi belge düzenleme tarihinden iti-
baren 5 yıldır. Belge geçerlilik süresi içerisinde yılda 20’den az olmamak üzere en az 100 adet
gazdan arındırma belgesi düzenleyen gaz ölçüm uzmanlarına sınavsız şekilde yeniden beş yıllık
yetki belgesi düzenlenir. Bu şekilde yapılacak başvurular belge geçerlilik süresinin bitiminden
itibaren en geç 3 ay içinde yapılmak zorundadır. Bu şartları tamamlamadığı halde belgesini
yenilemek isteyen gaz ölçüm uzmanlarının yeniden sınava girmesi mecburidir. 

(3) Geçerli yetki belgesi bulunan veya belge geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 3
ay içerisinde gaz ölçüm uzmanı sınavına başvuran gaz ölçüm uzmanlarının seminer katılım
belgesi sunmalarına gerek bulunmamaktadır. Sınava giriş için başvuru formu ve sınav ücretinin
yatırıldığına dair makbuzun sunulması gerekir.

(4) Sınavda başarılı olan gaz ölçüm uzmanları ile bu maddenin ikinci fıkrasında belir-
tilen şekilde gazdan arındırma belgelerini sunarak yetkisinin yenilenmesini isteyen gaz ölçüm
uzmanlarına, yetki belgesi ücretinin e-Devlet Kapısı üzerinde e-denizcilik ödeme sisteminden
yatırıldığına dair makbuz ile İdareye şahsen, kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla müra-
caatları sonucu, İdare tarafından yeniden beş yıllık yetki belgesi düzenlenir.

(5) Gaz ölçüm destek personeli yetki belgesinin geçerlilik süresi belge düzenleme ta-
rihinden itibaren 5 yıldır. Belge geçerlilik süresi içerisinde yılda 20’den az olmamak üzere en
az 100 adet periyodik gaz ölçüm takip ve kontrol formu düzenleyen gaz ölçüm destek perso-
neline, sınavsız şekilde yeniden 5 yıllık yetki belgesi düzenlenir. Bu şekilde yapılacak başvu-
rular belge geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en geç 3 ay içinde yapılmak zorundadır. Bu
şartları tamamlamadığı halde belgesini yenilemek isteyen gaz ölçüm destek personelinin ye-
niden sınava girmesi mecburidir.

(6) Geçerli yetki belgesi bulunan veya belge geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 3
ay içerisinde gaz ölçüm destek personeli sınavına başvuran gaz ölçüm destek personelinin se-
miner katılım belgesi sunmalarına gerek bulunmamaktadır. Sınava giriş için başvuru formu ve
sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuzun İdareye sunulması gerekir.

(7) Sınavda başarılı olan gaz ölçüm destek personeli ile bu maddenin beşinci fıkrasında
belirtilen şekilde periyodik gaz ölçüm takip ve kontrol formlarını sunarak yetkisinin yenilen-
mesini isteyen gaz ölçüm destek personeline, yetki belgesi ücretinin e-Devlet Kapısı üzerinde
e-denizcilik ödeme sisteminden yatırıldığına dair makbuz ile İdareye şahsen, kargo veya iadeli
taahhütlü posta yoluyla müracaatları sonucu, İdare tarafından yeniden 5 yıllık yetki belgesi dü-
zenlenir.

(8) Düzenlenen yetki belgeleri gaz ölçüm uzmanının veya gaz ölçüm destek persone-
linin başvuru dokümanındaki adresine gönderilir veya şahsen teslim alınabilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İdari para cezaları ve yaptırımlar
MADDE 29 – (1) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı şekilde hareket

ettiği liman başkanlığı tarafından tespit edilen gaz ölçüm uzmanının gaz ölçüm uzmanı yetki
belgesi, İdare tarafından iptal edilir. Bu bent uyarınca yetki belgesi iptal edilen kişiler tekrar
gaz ölçüm uzmanı yetki belgesi alamazlar ve gaz ölçüm uzmanı seminerlerinde seminer vere-
mezler.

(2) 18 inci maddenin birinci fıkrasının;
a) (b), (c) ve (ç) bentlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen gaz ölçüm uzmanı liman

başkanlığı tarafından yazılı olarak uyarılır ve kendisine 10.000,00TL idari para cezası liman
başkanlığınca uygulanır.

b) (d), (e) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen gaz ölçüm uzmanı liman
başkanlığı tarafından yazılı olarak uyarılır ve kendisine 5.000,00TL idari para cezası liman
başkanlığınca uygulanır.

c) (g), (ğ), (h) ve (ı) bentlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen gaz ölçüm uzmanı
liman başkanlığı tarafından yazılı olarak uyarılır ve kendisine 3.000,00TL idari para cezası li-
man başkanlığınca uygulanır.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında uyarılan gaz ölçüm uzmanının, uyarılma
tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde 18 inci madde hükümlerinden birine aykırı hareket ettiğinin
tekrar tespit edilmesi halinde kendisine liman başkanlığı tarafından yapmış olduğu aykırılıktan
dolayı 20.000,00TL idari para cezası uygulanır ve gaz ölçüm uzmanlığı yetki belgesi İdare ta-
rafından 1 yıl süreyle askıya alınır. Bu süre içerisinde herhangi bir sebeple gaz ölçüm uzmanı
sınavına başvurusu alınmaz. Askıya alma süresinin bitiminden itibaren, askıya alınan belgesini
varsa geçerlilik tarihi sonuna kadar kullanabilir.

(4) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı şekilde hareket ettiği liman
başkanlığı tarafından tespit edilen gaz ölçüm destek personelinin yetki belgesi, İdare tarafından
iptal edilir. Bu bent uyarınca yetki belgesi iptal edilen kişiler tekrar gaz ölçüm destek personeli
yetki belgesi alamazlar.

(5) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının;
a) (b) bendine aykırı hareket ettiği tespit edilen gaz ölçüm destek personeli liman baş-

kanlığı tarafından yazılı olarak uyarılır ve kendisine 5.000,00TL idari para cezası uygulanır.
b) (c) ve (ç) bentlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen gaz ölçüm destek personeli li-

man başkanlığı tarafından yazılı olarak uyarılır ve kendisine 2.000,00TL idari para cezası uy-
gulanır.

c) (d) ve (e) bentlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen gaz ölçüm destek personeli li-
man başkanlığı tarafından yazılı olarak uyarılır ve kendisine 1.000,00TL idari para cezası uy-
gulanır.

(6) Bu maddenin beşinci fıkrası kapsamında uyarılan gaz ölçüm destek personelinin,
uyarılma tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde 19 uncu madde hükümlerinden birine aykırı hareket
ettiğinin tekrar tespit edilmesi halinde kendisine liman başkanlığı tarafından yapmış olduğu
aykırılıktan dolayı 10.000,00TL idari para cezası uygulanır ve gaz ölçüm destek personeli yetki
belgesi İdare tarafından 1 yıl süreyle askıya alınır. Bu süre içerisinde herhangi bir sebeple gaz
ölçüm destek personeli sınavına başvurusu alınmaz. Askıya alma süresinin bitiminden itibaren,
askıya alınan belgesini varsa geçerlilik tarihi sonuna kadar kullanabilir. 

(7) 20 nci maddeye aykırı şekilde hareket ettiği liman başkanlığı tarafından tespit edilen
tesise idari sahasında bulunduğu liman başkanlığı tarafından işlemiş olduğu kusurdan dolayı
5.000,00TL idari para cezası uygulanır. Aykırılığın aynı yıl içerisinde tekrarlanması halinde li-
man başkanlığınca verilen idari para cezası, her bir tekrarı halinde bir önceki idari para ceza-
sının iki katı olarak uygulanır.
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(8) Bu Yönetmelikte belirtilen idari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak
üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi
hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu
suretle idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

(9) Birden fazla kabahatin bir arada işlenmesi halinde her kabahat için ayrı ayrı idari
para cezası uygulanır. Ancak, bir eylem ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde, kabahatlere
öngörülen cezalardan ağır olanı uygulanır.

(10) Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir.
(11) İdari yaptırımların uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda 30/3/2005 tarihli ve

5326 sayılı Kabahatler Kanununda yer alan esaslar dikkate alınır.
İstisna
MADDE 30 – (1) 25 inci maddenin altıncı fıkrası kapsamında katılım sertifikası alan

Bakanlık personelinden ücret alınmaz.
(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında yetki belgesi düzenlenmiş personele

28 inci maddenin ikinci fıkrasına ilişkin hükümler uygulanmaz. Düzenlenmiş yetki belgelerinin
süresinin dolması durumunda belge geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en geç 3 ay içeri-
sinde ilgili personelce İdareye başvurularak 5 yıl süreli gaz ölçüm uzmanı yetki belgesi ücret
alınmadan düzenlenir.

Tesis ve demir sahası dışında gazdan arındırma işlemi
MADDE 31 – (1) Tesis ve demir sahası dışında bulunan gemi ve su araçlarının tehlikeli

mahallerine emniyetli giriş ve bu mahallerde soğuk veya sıcak çalışma yapılması faaliyetlerinde
bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 32 – (1) 17/1/2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi

ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut gazdan arındırma uzmanı eğitim başarı belgeleri ve sertifikaları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 17/1/2020 tarihinden önce düzenlenmiş gazdan arındırma

uzmanı sertifikaları 17/1/2023 tarihine kadar geçerlidir. Bu sertifikalara sahip kişiler bu Yö-
netmelik ile gaz ölçüm uzmanı için tanımlanan yetki ve sorumluluklara haizdir. Bu kişilerin
bu süre içerisinde yeni gaz ölçüm uzmanı yetki belgesi alabilmeleri için başvuru tarihinden
geriye dönük, yılda yirmiden az olmamak üzere, 5 yıl içinde düzenlediği en az 100 adet gazdan
arındırma belgesinin kopyalarını ve mevcut gazdan arındırma uzmanı sertifikalarını sunmaları
veya gaz ölçüm uzmanı sınavına başvurmaları ve girdikleri sınavda başarılı olmaları gerek-
mektedir. Sınava başvuruda seminer katılım belgesi sunmalarına gerek bulunmamaktadır. Sı-
nava giriş için başvuru formu ve sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuzun sunulması gerek-
mektedir. 17/1/2020 tarihinden önce düzenlenmiş gazdan arındırma uzmanı sertifikasına sahip
kişilerin 17/1/2023 tarihine kadar başvuruda bulunmaması durumunda, bu süre sonrasında ya-
pacakları başvurularda ilk kez gaz ölçüm uzmanı sınavına başvurulmuş gibi işlem yapılır.

(2) Bu madde kapsamında gaz ölçüm uzmanı yetki belgesi alacak kişilere yetki belgesi
ücretinin e-Devlet Kapısı üzerinde e-denizcilik ödeme sisteminden yatırıldığına dair makbuz
ile İdareye şahsen, kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla müracaatları sonucu, İdare tara-
fından yeniden 5 yıllık yetki belgesi düzenlenir.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce alınmış ve gazdan arındırma uzmanı ser-
tifikasına dönüştürülmemiş eğitim başarı belgeleri geçersizdir.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Gaz ölçüm destek personeline İdare tarafından yetki verile-

ceği ve konu hakkında uygulama talimatı yayımlanacağı zamana kadar geçen sürede, bu Yö-
netmelik çerçevesinde gaz ölçüm destek personelinin yetki ve sorumluluğunda olan işler gaz
ölçüm uzmanı tarafından gerçekleştirebilecektir.

Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN

DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2021/14)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2022/5)

MADDE 1 – 21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
(Sayı: 2021/14)’in 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Merkez Bankası, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını be-
lirlemeye yetkilidir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ALTIN HESAPLARINDAN TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA
DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2021/16)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SAYI: 2022/6)

MADDE 1 – 29/12/2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altın
Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hak-
kında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’in 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Merkez Bankası, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını be-
lirlemeye yetkilidir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/12/2021 31696 (Mükerrer)

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 31/12/2021 31706
2- 11/1/2022 31716

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/12/2021 31704

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 31/12/2021 31706
2- 11/1/2022 31716
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
YURT DIŞINDA YERLEŞİK VATANDAŞLAR MEVDUAT VE KATILIM SİSTEMİ

(YUVAM) HESAPLARI HAKKINDA TEBLİĞ

(SAYI: 2022/7)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yurt dışında yerleşik vatandaşların yurt dışı ban-
kalardan transfer ettikleri döviz tutarları karşılığında bankalarda açtıracakları döviz tevdiat he-
sapları ile döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası cinsinden Yurt Dışında Yerleşik Va-
tandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesaplarına dönüştürülmesine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Mer-
kez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (b) ve (g)
alt bentleri ile 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 144 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde

tanımlanan mevduat ve katılım bankalarını,
b) Dönüşüm kuru: Döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında

bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara
göre ilan edilen döviz alış kurunu,

c) Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını,
ç) Vade sonu kuru: YUVAM hesabının vadesinde Merkez Bankasınca belirlenecek usul

ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kurunu,
d) Yurt dışında yerleşik vatandaş: Yurt dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı

bulunan veya adres kayıt sisteminde yerleşim yeri bilgisi olarak yurt dışı adresi kayıtlı olan 18
yaşından büyük Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile 29/5/2009 tarihli ve 5901 sa-
yılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi uyarınca Mavi Kart verilenleri,

e) Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesabı:
(d) bendinde tanımlanan kişilerin yurt dışı bankalardan transfer ettikleri döviz tutarları karşı-
lığında bankalarda açtıracakları döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarının
Türk lirasına dönüştürülmesi suretiyle açılan ve Merkez Bankasınca belirlenen usule göre ilave
getiri sağlanan vadeli mevduat ve katılma hesaplarını,

ifade eder.
YUVAM hesabı genel hükümleri

MADDE 4 – (1) YUVAM hesaplarının vadeleri Merkez Bankasınca yayımlanacak usul
ve esaslarda belirlenir.

(2) YUVAM hesaplarına dönüştürülen döviz tutarları üzerinden anaparasına vade grup-
larına göre sağlanacak ilave getirinin oranları ve usulü Merkez Bankasınca yayımlanacak usul
ve esaslarda belirlenir. İlave getiri döviz bazında anaparanın Türk lirası karşılığı üzerinden he-
saplanır ve Türk lirası olarak ödenir.
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YUVAM hesabı açılması

MADDE 5 – (1) Yurt dışında yerleşik vatandaşların ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini

cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri hesap sahibinin

talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek YUVAM hesabı açılır.

(2) Banka tarafından Merkez Bankasının hesabına aktarılan dövizler, Merkez Banka-

sınca dönüşüm kuru üzerinden satın alınır ve karşılığı Türk lirası ilgili bankaya aktarılır.

(3) Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı Merkez Bankasınca belirlenen

bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamaz. Katılma hesabına sağlanacak getirinin

Merkez Bankasının katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta va-

deli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı

katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankası karşılayabilir, karşılanmayan kısım

için Merkez Bankasınca ödeme yapılmaz.

Vade sonu işlemleri

MADDE 6 – (1) Vade sonunda YUVAM hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı

sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenir.

(2) Vade sonunda hesap sahibinin vade sonu kuru üzerinden hesaplanan döviz bazında

anaparası ile Merkez Bankasınca sağlanacak ilave getiri tutarı toplamını elde etmesi esastır.

Katılma hesaplarında katılım bankacılığı esasları geçerlidir.

(3) Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden he-

saplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz/kâr payından yüksek olması durumunda, kur

farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan tutar ile Merkez

Bankasınca sağlanacak ilave getiri tutarı Merkez Bankasınca mevduat veya katılma hesabı sa-

hibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılır.

(4) Vadeden önce çekim yapılması durumunda Merkez Bankasınca kur farkı ve ilave

getiri tutarı ödenmez.

İstisnalar

MADDE 7 – (1) 16/10/2006 tarihli ve 2006/11188 sayılı Mevduat ve Kredi Faiz Oran-

ları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İş-

lemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin

birinci fıkrası ile 10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve

Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları Hakkında Tebliğ

(Sayı: 2020/3)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ve dördüncü fıkrası hü-

kümleri bu Tebliğ kapsamında açılacak Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına uygulan-

maz.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı

yürütür.
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KURUL KARARLARI

—— • ——

Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                   1 Şubat 2022 – Sayı : 31737



1 Şubat 2022 – Sayı : 31737                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                   1 Şubat 2022 – Sayı : 31737



1 Şubat 2022 – Sayı : 31737                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                                   1 Şubat 2022 – Sayı : 31737



1 Şubat 2022 – Sayı : 31737                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                   1 Şubat 2022 – Sayı : 31737



1 Şubat 2022 – Sayı : 31737                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                                   1 Şubat 2022 – Sayı : 31737



1 Şubat 2022 – Sayı : 31737                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                                   1 Şubat 2022 – Sayı : 31737



1 Şubat 2022 – Sayı : 31737                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                                   1 Şubat 2022 – Sayı : 31737



1 Şubat 2022 – Sayı : 31737                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                                   1 Şubat 2022 – Sayı : 31737



1 Şubat 2022 – Sayı : 31737                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                                   1 Şubat 2022 – Sayı : 31737



1 Şubat 2022 – Sayı : 31737                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                                   1 Şubat 2022 – Sayı : 31737



1 Şubat 2022 – Sayı : 31737                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                                   1 Şubat 2022 – Sayı : 31737



1 Şubat 2022 – Sayı : 31737                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                                   1 Şubat 2022 – Sayı : 31737



1 Şubat 2022 – Sayı : 31737                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE                                   1 Şubat 2022 – Sayı : 31737



1 Şubat 2022 – Sayı : 31737                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                                   1 Şubat 2022 – Sayı : 31737



1 Şubat 2022 – Sayı : 31737 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1184 

—— • —— 
Edirne 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1215 

—— • —— 
Edirne 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1245 

 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 1 Şubat 2022 – Sayı : 31737 

Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1216 

—— • —— 
Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1217 

—— • —— 
Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1218 

 



1 Şubat 2022 – Sayı : 31737 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

Akhisar 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 1 Şubat 2022 – Sayı : 31737 

 
 1248 

—— • —— 
Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1074 

 



1 Şubat 2022 – Sayı : 31737 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

Menemen 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1051 

—— • —— 
Menemen 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1055 

—— • —— 
İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1077 

 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 1 Şubat 2022 – Sayı : 31737 
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Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1148 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Balıkesir İli Bandırma Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi 1650 ada 2 no.lu, 1/1000 ölçekli 

Bandırma uygulama İmar Planında E: 1.50, H: 15.50 m, ticaret adası içerisinde kalan 13.013,62 m2 
arsa vasıflı parsel, 19.01.2022 tarih ve 38 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale ile 13.013.620,00-TL 
muhammen satış bedeliyle satılacaktır. 

Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 
390.408,60- TL dir. 

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli 
ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir. 

Taşınmazın ilk ihalesi 16/02/2022 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen 
salonunda şartnamesi gereği yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale 
komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 23/02/2022 Çarşamba günü aynı 
yer ve aynı saatte yapılacaktır. 

Şartnamesi ve muameleli dosyası Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 
görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir. 

Taliplilerin; 
Geçici teminat makbuzlarını, ikametgâh ilmühaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza 

sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekâleten iştirak 
edeceklerin vekâletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair 
taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair 
belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. 

İlan olunur. 1159/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1208/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1209/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1209/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1209/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1209/4/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1209/5/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1209/6/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1209/7/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1209/8/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1210/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1211/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1212/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1213/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1214/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1214/2/1-1 
  

 



1 Şubat 2022 – Sayı : 31737 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1236/1/1-1 

 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 1 Şubat 2022 – Sayı : 31737 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1236/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1236/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1236/4/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1236/5/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1236/6/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1264/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1264/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1237/1-1 
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Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1253/1-1 
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Hazine ve Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1250/1-1 
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İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1227/1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1261/1-1 
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Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 
Hakkınızda, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 01/11/2021 tarih ve 2021/4193 sayılı kararıyla 

Türk Ceza Kanunu'nun 191. inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği  " tedavi ve denetimli serbestlik " 
kararı verilmiş olup bu tebligatın size tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 (On) gün içerisinde aşağıda  
açık adresi yazılı bulunan  Müdürlüğümüze resmi kimlik belgeniz ile  müracaat etmeniz gerektiği  
ilanen tebliğ olunur. 

S.No Dosya No Savcılık No Adı Soyadı Cezası 

1 2021/108 ÇDS 2021/70725 KEMAL SÜTEMEN 
11305429588 

Tedavi ve denetimli 
serbestlik tedbiri 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kayalıbağ Mah. 
İnönü Cad. No:4 Seyhan/Adana Telefon: 0 (322) 352 23 20 

 1179/1-1 
—— • —— 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Eliz Yapı Laboratuvar Proje İnşaat Mühendislik Ticaret Limited Şirketi’nin laboratuvar 

kuruluşuna üç ayrı değerlendirme raporu kapsamında üç adet idari para cezası uygulanmasına sebebiyet 
vererek kayıtları tutulan denetçi mühendisi, Sami COŞAR’ın (Kimya Mühendisi, Laboratuvar 
Denetçisi, Denetçi No: 8904 Oda Sicil No: 9031 T.C. No: 10928955436) 

Eliz Yapı Laboratuvar Proje İnşaat Mühendislik Ticaret Limited Şirketi’nin laboratuvar 
kuruluşuna üç ayrı değerlendirme raporu kapsamında üç adet idari para cezası uygulanmasına sebebiyet 
vererek kayıtları tutulan deney yapan elemanı Gürkan KONCA’nın (Teknisyen, Deney Yapan Eleman, 
T.C. No: 12370048308)  

Ayberk Yapı Laboratuvarı İnşaat Mühendislik Hizmetleri Zemin Etüdleri Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi’nin laboratuvar kuruluşuna üç ayrı değerlendirme raporu kapsamında üç adet idari para 
cezası uygulanmasına sebebiyet vererek kayıtları tutulan denetçi mühendisi, Mustafa ACARTÜRK’ün 
(İnşaat Mühendisi, Laboratuvar Denetçisi, Denetçi No: 17093 Oda Sicil No: 7589 T.C. No: 
18146827894) 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin on üçüncü fıkrası uyarınca üç 
yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka 
bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim 
Komisyonunun (MYDK) 12.01.2022 tarih ve 603/12 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından 
alınan 26.01.2022 tarihli ve 2801514 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.  

İlgililere duyurulur. 1178/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Ersoy Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı 
VAKFEDENLER: Burhan Ersoy, Ayşe Ersoy, Eyüp Cendel Ersoy, Sidre Dilara Ersoy, 

Rumeysa Nur Ersoy  
VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Gölbaşı (Ankara) 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11.01.2022 tarihli ve E:2022/32, K:2022/10 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Eğitim, kültür, sanat, sosyal hizmetler, çevre, sağlık, iklim, bilimsel 
araştırma ve geliştirme alanında ülkemizin kalkınmasını sağlamaya yardımcı olmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 90.000-TL (DoksanBinTürkLirası) Nakit 
YÖNETİM KURULU: Ayşe Ersoy, Eyüp Cendel Ersoy, Sidre Dilara Ersoy, Rumeysa Nur 

Ersoy  
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilir.  
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 1104/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 
Beştepe Mahallesi 7638 ada 18 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur. 1228/1-1 
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İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 

ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacaktır. 

İstenilen Belgeler: 

Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim 

bilgileri; adres, telefon numarası e-posta vs. açıkça belirtilecektir.)  

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

YÖK Formatlı Özgeçmiş, 

Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,  

Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti, 

Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Noter Tasdikli 

Sureti),  

Lisans Not Döküm Belgesi/Transkript (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti), 

ALES Sonuç Belgesi, 

Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Lisans Programlarına başvuru yapacak adaylardan 

istenilmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en 

az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak 

gerekir.) 

Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi  

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve 

eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla 

yapılacaktır. 

Öğretim elemanı başvurularının yapılacağı birim, adres: 

T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi; İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakülte Sekreterliği 

Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İSTANBUL 

T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sekreterliği Bostancı 

Yerleşkesi İçerenköy, 3, Mezarlık Sok., 34752 İçerenköy, Ataşehir/İSTANBUL 

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 01.02.2022 

İLAN BİTİŞ TARİHİ : 15.02.2022  

ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ : 16.02.2022  

SINAV GİRİŞ TARİHİ : 18.02.2022 

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 21.02.2022 
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Fakülte/ 

Yüksekokul 

Bölüm/ 

Program 
Unvan 

Kadro 

Sayısı 
İlan Özel Şartı Ales Dil 

SPOR 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

SPOR 

YÖNETİCİLİĞİ 

ARAŞTIRMA 

GÖREVLİSİ 
1 

Lisans ya da yüksek lisans eğitimini 

Beden Eğitimi ve Spor alanında 

tamamlamış olmak. Beden Eğitimi ve 

Spor alanında tezli yüksek lisansını 

yapmış veya yapıyor olmak. 

70- SÖZ- 

SAY-EA 
50 

İKTİSADİ, İDARİ 

VE SOSYAL 

BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

HAVACILIK 

YÖNETİMİ 

ARAŞTIRMA 

GÖREVLİSİ 
1 

Havacılık Yönetimi veya İşletme lisans 

bölümü mezunu olmak. Havacılık 

Yönetimi, Havacılık Bilimleri, Hava 

Taşımacılığı Yönetimi, Havacılık 

Psikolojisi, Havacılık Bilimi ve 

Teknolojileri, Uluslararası Ticaret ve 

İşletmecilik veya İşletme alanlarından 

birinde tezli yüksek lisans yapıyor veya 

yapmış olmak. 

70-EA 50 

    1153/1/1-1 
—— • —— 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre 
Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

İstenilen Belgeler 
Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim 

bilgileri adres, telefon numarası, e-posta vs. açıkça belirtilecektir.)  
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
YÖK Formatlı Özgeçmiş, 
Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,  
Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti  
Doktora Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti 
Doçentlik Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Profesör ve Doçent kadrosuna 

yapılacak başvuruları için) 
Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi 
Yayınları içeren bilimsel dosya (Bilimsel yayın ve çalışmalar, Profesör kadrosuna başvuru 

için 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru için 4 takım CD veya flaş 
bellek ortamında iletilebilir.) 

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı,) 
Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 
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e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve 
eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın 
Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür. 

Profesör ve Doçent kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres: 
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Mehmet Balcı Yerleşkesi 

Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres: 
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sekreterliği, 

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sekreterliği Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet 
Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İSTANBUL 

T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sekreterliği Bostancı 
Yerleşkesi İçerenköy, 3, Mezarlık Sok., 34752 İçerenköy, Ataşehir/İSTANBUL 

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 01.02.2022 
İLAN BİTİŞ TARİHİ : 15.02.2022 

Fakülte Bölüm Unvan 
Kadro 

Sayısı 
İlan Özel Şartı 

SPOR BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 
Spor Yönetimi alanında doktorasını yapmış 

olmak. 

ANTRENÖRLÜK 

EĞİTİMİ 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 
Beden Eğitimi ve Spor alanında doktorasını 

yapmış olmak. 

REKREASYON 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

3 
Beden Eğitimi ve Spor alanında doktorasını 

yapmış olmak. 

İKTİSADİ, İDARİ VE 

SOSYAL BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

PSİKOLOJİ 

(İNGİLİZCE) 
DOÇENT 1 

Klinik Psikoloji alanında Doçentliğini almış 

olmak. 

HAVACILIK YÖNETİMİ 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 
İşletme Yönetimi Anabilim Dalında Doktorasını 

yapmış olmak. 

SANAT, TASARIM VE 

MİMARLIK 

FAKÜLTESİ 

GASTRONOMİ VE 

MUTFAK SANATLARI 

PROFESÖR 1 

Gıda Bilimleri, Turizm, Besin Hijyeni ve 

Teknolojisi alanlarından birinde Doçentliğini 

almış olmak. 

DOÇENT 1 

Gıda Bilimleri, Turizm, Besin Hijyeni ve 

Teknolojisi alanlarından birinde Doçentliğini 

almış olmak. 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 

Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, 

Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojileri, Turizm 

İşletmeciliği alanlarından birinde Doktorasını 

yapmış olmak. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik

–– Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

–– Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında

Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/5)

–– Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (Sayı: 2022/6)

–– Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM)

Hesapları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/7)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/01/2022 Tarihli ve 10756, 10757

Sayılı Kararları

KARAR

–– Malvarlığının Dondurulması Kararının Kaldırılmasına İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/11/2021 Tarihli ve 2014/1474 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/11/2021 Tarihli ve 2019/791 Başvuru Numaralı

Kararı

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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