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YÖNETMELİK

İç�şler� Bakanlığından:

DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/3/2005 tar�hl� ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmel�ğ�ne 15 �nc�
maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.

“Genel kurul ve yönet�m kurulu toplantılarının elektron�k ortamda yapılması
Madde 15/A – Kanunun ek 2 nc� maddes� uyarınca dernekler, genel kurul ve yönet�m kurulu toplantılarını

elektron�k ortamda da yapab�l�rler.
Dernekler elektron�k ortamda yapılacak genel kurul ve yönet�m kurulu toplantılarını Bakanlık B�lg�

Teknoloj�ler� Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülüp onaylanan elektron�k s�stemler üzer�nden yapab�l�rler. Söz
konusu s�stemlere �şlenecek ver�ler, 24/3/2016 tar�hl� ve 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanununun �lg�l�
hükümler�ne uygun olarak �şlen�r ve muhafaza ed�l�r.

Genel kurul yapılmasına �l�şk�n alınan yönet�m kurulu kararında ve genel kurul �lanında genel kurulun hang�
yöntemle yapılacağı bel�rt�l�r. Elektron�k ortamda alınacak yönet�m kurulu kararları f�z�ksel ortamda tutulan yönet�m
kurulu karar defter�nden ayrı olarak tar�h ve sıra sayısı �le elektron�k ortamda saklanır.

Kanunda, Türk Meden� Kanununda, bu Yönetmel�kte ve dernekler�n kend� tüzükler�nde yer alan genel kurul
ve yönet�m kurulu toplantılarının f�z�k� ortamda gerçekleşt�r�lmes�ne yönel�k bütün usul ve esaslar elektron�k ortamda
yapılan toplantılar �ç�n de geçerl�d�r. Elektron�k ortamda gerçekleşt�r�len toplantılara �l�şk�n her türlü b�lg�, belge ve
kayıt dernek tarafından muhafaza ed�l�r.

Elektron�k ortamda yapılacak dernek genel kurul veya yönet�m kurulu toplantılarına katılacak üyeler s�steme,
güvenl� elektron�k �mza veya �k� faktörlü k�ml�k doğrulama s�stem� kullanarak g�r�ş yaparlar. Kullanılacak elektron�k
s�stemler�n, f�z�k� ortamda yapılan toplantılardak� d�van oluşturma, oylama, söz alma, önerge vereb�lme ve benzer�
tüm �şlemler�n elektron�k ortamda da yapılab�lmes�n� sağlayan tasarım, yedekleme ve mevzuata uygun arş�vleme
kapas�tes�ne; yetk�s�z er�ş�mlere ve saldırılara karşı gerekl� ağ ve s�stem güvenl�ğ�ne sah�p olması gerekmekted�r.

F�z�k� ortamda gerçekleşt�r�len toplantıların mevzuata aykırı yapılması durumunda uygulanan yaptırımlar
elektron�k ortamda yapılan toplantılar �ç�n de geçerl�d�r.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 16 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “otuz” �bares� “kırk beş”
şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 17 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “otuz” �bares� “kırk beş”
şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n dördüncü bölümünün başlığı “Yurt Dışı Yardımlar” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n 18 �nc� maddes�ne aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.
“Yurt dışına yapılacak yardımlar �se, yardım yapılmadan önce dernekler tarafından mülk� �dare am�rl�ğ�ne

b�ld�r�l�r. Yabancı dernekler �le yabancı vakıfların ve kar amacı gütmeyen kuruluşların şube ve tems�lc�l�kler�n�n genel
merkez�ne ve yurt dışına gönderd�ğ� para ve yardımlar da aynı usulle b�ld�r�me tab�d�r. Bu b�ld�r�mler Dernekler B�lg�
S�stem� (DERBİS) üzer�nden Dış�şler� Bakanlığı �le paylaşılır. Ancak afet veya ac�l durumlarda bu b�ld�r�m afet veya
ac�l durumun gerçekleşt�ğ� tar�hten �t�baren otuz gün �ç�nde yapılab�l�r. Bel�rl� b�r proje kapsamında farklı tar�hlerde
yapılan yardımlara �l�şk�n yurt dışı b�ld�r�m� tek seferde yapılab�l�r.

Yurt dışına yapılacak yüz b�n Türk L�rasını veya on b�n Avro veya eş�t� döv�z� aşan nakd� yardımların,
bankalar ve d�ğer f�nans kuruluşları veya Posta ve Telgraf Teşk�latı Anon�m Ş�rket� aracılığıyla yapılması esastır.
Ancak, f�nansal er�ş�m�n güç olduğu ülkelere yapılacak yardımlar f�nans kuruluşları kullanılmaksızın �lg�l� mevzuata
göre nak�t beyan formu �le gümrük �dares�ne beyan ed�lmek suret�yle yapılab�l�r. Gümrükte beyan ed�lme suret�yle
yurt dışına para çıkışı yapılan durumlarda �lg�l� beyan, ver�l�ş tar�h�nden �t�baren en geç otuz gün �ç�nde dernek
tarafından mülk� �dare am�rl�ğ�ne b�ld�r�l�r.

Yardım gerçekleşt�r�ld�kten sonra faal�yet sonuç b�ld�r�m� doksan gün �çer�s�nde mülk� �dare am�rl�ğ�ne ver�l�r.
Bu b�ld�r�me, yapılan yardımların gerçekleşt�ğ�ne �l�şk�n form ve görsel materyaller ve benzer� kanıtlayıcı belgeler
eklen�r.

Dördüncü fıkrada bel�rt�len Türk L�rası c�ns�nden parasal tutarlar, her yıl b�r öncek� yıla �l�şk�n olarak 213
sayılı Verg� Usul Kanunu uyarınca tesp�t ve �lan ed�len yen�den değerleme oranında, takv�m yılı başından geçerl�
olmak üzere arttırılarak uygulanır. Ancak, güncellemede b�r Türk L�rasının altındak� tutarlar d�kkate alınmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n 19 uncu maddes�n�n başlığı “B�ld�r�m�n şekl�” şekl�nde ve aynı madden�n
b�r�nc� fıkrasında yer alan “Ek-4’te” �bares� “Ek-4/A’da” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddeye aşağıdak� fıkra
eklenm�şt�r.

“Yurt dışına yardım yapacak dernekler ve Kanunun 5 �nc� maddes� kapsamında faal�yet �zn� ver�len yabancı
dernekler �le yabancı vakıflar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, yardım yapılmadan önce Ek-4/B’de bel�rt�len Yurt
Dışına Yapılacak Yardım B�ld�r�m�n�, yardım gerçekleşt�r�ld�kten sonra �se Ek-4/C’de bel�rt�len Yurt Dışına Yapılan
Yardım Faal�yet Sonuç B�ld�r�m�n� merkez�n�n bulunduğu s�v�l toplumla �l�şk�ler b�r�m�ne ver�rler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğ�n 22 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Bu vakıflar, Türk�ye’dek� faal�yetler�nde dernekler�n tab� olduğu mevzuat hükümler�ne tab�d�r.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmel�ğ�n 31 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “beş yüz b�n” �bares� “b�r
m�lyon beş yüz b�n” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 9 – Aynı Yönetmel�ğ�n 46 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “Yönet�m kurulu asıl üyeler�”
�bares�nden sonra gelmek üzere “�le Kanunun 24 üncü maddes�ne göre tems�lc� olarak görevlend�r�lenler” �bares�
eklenm�şt�r.

MADDE 10 – Aynı Yönetmel�ğ�n 53 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “Mustafa Kemal”
�bares�nden sonra gelmek üzere “, Şeh�t, Gaz�” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 11 – Aynı Yönetmel�ğ�n 75 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “otuz” �bares� “kırk beş”
şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 12 – Aynı Yönetmel�ğ�n 85 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “�l dernekler müdürlüğünde”
�bares� “�l müdürlüğünde” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 13 – Aynı Yönetmel�ğ�n 92 nc� maddes�n�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarında yer alan “otuz” �bareler�
“kırk beş” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“Kanunun 23 üncü maddes�nde yer alan dernek üyel�kler�nde meydana gelen değ�ş�kl�kler�n kırk beş gün
�ç�nde b�ld�r�lmes�ne yönel�k yükümlülük, Üye Değ�ş�kl�k B�ld�r�m�n�n (Ek-27) doldurulup derneğ�n merkez�n�n
bulunduğu s�v�l toplumla �l�şk�ler b�r�m�ne b�ld�r�lmes� �le yer�ne get�r�l�r.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmel�ğ�n 96 ncı maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“Genel Müdürlük, dernek geç�c� yönet�m kurulu başkanına veya dernek başkanına ver�lmek üzere s�stemden

üret�len kullanıcı kodu, parola ve ş�fren�n kısa mesaj veya d�ğer elektron�k yollarla �let�lmes�n� sağlayab�l�r. Dernek
başkanı, yönet�m kurulu kararıyla görev alanlarıyla sınırlı olmak üzere derneğ�n �dar� ve mal� �şlemler�nden sorumlu
k�ş�ler�ne Dernekler B�lg� S�stem�ne (DERBİS) g�r�ş yetk�s� vereb�l�r. Yetk� ver�lmes� durumunda dernek başkanının
sorumluluğu ortadan kalkmaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmel�ğ�n 97 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “Yurtdışından Yardım Alma
B�ld�r�m� (EK-4)” �bares� “Yurt Dışından Yardım Alma B�ld�r�m� (EK-4/A), Yurt Dışına Yapılacak Yardım B�ld�r�m�
(EK-4/B), Yurt Dışına Yapılan Yardım Faal�yet Sonuç B�ld�r�m� (EK-4/C)” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 16 – Aynı Yönetmel�ğe aşağıdak� ek maddeler eklenm�şt�r.
“R�sk anal�z� ve denet�m
Ek Madde 1 – Denet�mler�n r�sk anal�zler�ne göre yapılması esastır. Genel Müdürlükçe derneklere yönel�k

suçtan kaynaklanan mal varlığı değerler�n�n aklanması ve terör�zm�n f�nansmanı �le mücadele kapsamında r�sk anal�z�
yapılır. Dernekler�n r�sk grupları yüksek, orta ve düşük olarak bel�rlen�r. R�sk anal�z� �ç�n bel�rlenen kr�terler elde
ed�len yen� b�lg�ler doğrultusunda her yıl gözden geç�r�l�r ve değerlend�r�l�r. Yüksek ve orta r�sk grubunda yer alan
dernekler �ç�n denet�m programları hazırlanır ve bu dernekler İç�şler� Bakanı veya mülkî �dare am�r� tarafından kamu
görevl�ler�ne denetlet�l�r. R�sk anal�z� yapılmasına ve dernekler�n denetlenmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar Genel
Müdürlükçe bel�rlen�r.

Düşük r�sk grubunda yer alan dernekler�n mülk� �dare am�rler�nce denetlet�lmes� �se adl� ve �dar� merc�lerden
gelen talepler veya d�ğer ş�kâyetler veya beyanname, b�ld�r�mler ve benzer� hususlar üzer�nden yapılan
değerlend�rmeler sonucunda gerekl� görülmes� hal�nde yapılır.

Yüksek, orta ve düşük r�sk grubuna g�ren dernekler�n denet�m� Bakan tarafından İç�şler� Bakanlığı mülk�ye
müfett�şler� veya dernekler denetç�ler� vasıtasıyla gerçekleşt�r�l�r.

Mülk� �dare am�rler� tarafından yaptırılan denet�mlerde, öncel�kle s�v�l toplumla �l�şk�ler b�r�mler�nde görevl�
olanlar olmak üzere, mülk� �dare am�rl�kler�nde �st�hdam ed�len kamu görevl�ler�n�n görevlend�r�lmes� esastır. Ancak
mülk� �dare am�r�nce gerekl� görülmes� hal�nde, d�ğer kurum ve kuruluşlardak� kamu görevl�ler� de dernekler�n
denet�mler�nde görevlend�r�leb�l�r.

Mülk� �dare am�rler�nce yaptırılan denet�mlere �l�şk�n d�ğer hususlar
Ek Madde 2 – Dernekler�n denet�mler�n�n, mülk� �dare am�rl�kler�nce düzenlenen eğ�t�m programı sonunda

sert�f�ka ver�len kamu görevl�ler� tarafından yapılması esastır. Eğ�t�m programında yer ver�lecek konulara ve d�ğer
hususlara �l�şk�n usul ve esaslar Genel Müdürlükçe bel�rlen�r.

Ancak s�v�l toplumla �l�şk�ler b�r�mler�nde görev yapanlar �le zorunlu hallerde d�ğer kamu görevl�ler�ne
yaptırılacak denet�mler �ç�n sert�f�ka şartı aranmaz.

Mülk� �dare am�rl�kler�n�n �lg�l� mevzuatında öngörülen hususlar saklı kalmak üzere, s�v�l toplumla �l�şk�ler
b�r�mler�nde görev yapan kamu görevl�ler�n�n katılacağı denet�m konusu dâh�l olmak üzere görev alanına g�ren
hususlarda h�zmet �ç� eğ�t�m programları Genel Müdürlük tarafından bel�rlen�r veya düzenlen�r.

Mülk� �dare am�rler� tarafından denet�m �le görevlend�r�lenler, kamu kurum ve kuruluşlarından, bankalar dâh�l
gerçek ve tüzel k�ş�lerden denet�m görev� kapsamına g�ren hususla sınırlı olarak �lg�l� b�lg� ve belgeler� �stemeye
yönel�k yazışmaları val�l�kler ve kaymakamlıklar aracılığıyla yapar.

Mülk� �dare am�rler�nce yaptırılan denet�m sonucunda düzenlenen denet�m raporlarında, �lg�l� mevzuata göre
yapılan tesp�t ve değerlend�rmelere, yapılması gereken �şlemlere ve gerekl� görülen d�ğer hususlara yer ver�l�r. İlg�l�
mevzuata ve usulüne göre düzenlenen raporlara �l�şk�n gerekl� �şlemler mülk� �dare am�rl�kler� tarafından yürütülür.

Rehberl�k ve ger� b�ld�r�m
Ek Madde 3 – Genel Müdürlük tarafından dernekler�n, dernekler mevzuatı çerçeves�nde tab� oldukları

yükümlülüklere uymaları ve terör�zm�n f�nansmanı r�skler�ne karşı farkındalıklarının artırılması, �y� uygulamaların
paylaşılması, tavs�ye ve ger� b�ld�r�mler�n alınması amacıyla derneklere bulundukları r�sk düzeyler� �le orantılı b�r
şek�lde eğ�t�m programları ve çalıştaylar düzenlenmes� sağlanır.

B�l�rk�ş�l�k temel �lkeler�
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Ek Madde 4 – Dernekler�n denet�m� sırasında ortaya çıkan ve çözümü uzmanlığı, özel veya tekn�k b�lg�y�
gerekt�ren hallerde b�l�rk�ş�n�n görüşüne başvurulab�l�r. Kanunlarda b�l�rk�ş�l�k h�zmet� vereb�leceğ� öngörülen
kurumlar �le Bakanlığın, mülk� �dare am�rl�kler�n�n ve Dernekler Kanununa göre denet�m �le görevlend�r�lenler�n
taleb� üzer�ne b�l�msel ve tekn�k görüş b�ld�ren kamu kurum ve kuruluşları bu Yönetmel�ğ�n b�l�rk�ş�l�k �le �lg�l�
hükümler� kapsamı dışındadır.

B�l�rk�ş�ler; 3/11/2016 tar�hl� ve 6754 sayılı B�l�rk�ş�l�k Kanununa ve anılan Kanuna dayanılarak çıkarılan
yönetmel�klere veya d�ğer mevzuata �st�naden bel�rlenen ya da meslek odalarınca oluşturulan b�l�rk�ş� l�steler�nden
tesp�t ed�l�r. Ün�vers�teler�n �lg�l� bölümler�ndek� öğret�m üyeler� �le öğret�m görevl�ler� de b�l�rk�ş� olarak
görevlend�r�leb�l�r.

B�l�rk�ş� �ncelemes�ne �ht�yaç duyulan konularda b�l�rk�ş� bulunamaması ya da b�lg�s�ne �ht�yaç duyulan k�ş�n�n
bu n�tel�kler� taşımaması hal�nde, �nceleme yapılması �sten�len konunun özell�kler� d�kkate alınarak, b�l�rk�ş�
l�steler�nde kayıtlı olmayan uzmanlığa, özel veya tekn�k b�lg�ye sah�p başka k�ş�ler de b�l�rk�ş� olarak
görevlend�r�leb�l�r.

Çözümü uzmanlığı, özel veya tekn�k b�lg�y� gerekt�ren sorun açıkça bel�rt�lmeden ve �nceleme yaptırılacak
konunun kapsamı �le sınırları açıkça göster�lmeden b�l�rk�ş� görevlend�r�lemez.

B�l�rk�ş�; kend�s�n�n ve evl�l�k bağı kalksa dah� eş�n�n altsoy ya da üstsoyunun, kend�s� �le arasında evlatlık
bağı bulunanın, üçüncü derece de dâh�l olmak üzere kan veya kend�s�n� oluşturan evl�l�k bağı kalksa dah� kayın
hısımlığı bulunanların, n�şanlısının üyes� olduğu dernekler veya �ş �l�şk�s�n�n bulunduğu veya vek�l�, vas�s�, kayyımı
ya da yasal danışmanı sıfatıyla hareket ett�ğ� dernekler �le �lg�l� konularda görevlend�r�lemez.

B�l�rk�ş�, görev� sebeb�yle kend�s�ne tevd� ed�len b�lg� ve belgeler �le öğrend�ğ� sırların g�zl�l�ğ�n� sağlamakla
ve korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, b�l�rk�ş�l�k görev� sona erd�kten sonra da devam eder.

B�l�rk�ş�n�n görevlend�r�lmes�, raporu ve ücret�
Ek Madde 5 – B�l�rk�ş� görevlend�r�lmes�ne �l�şk�n talepler; Bakanlıkça yapılan görevlend�rmelerde Genel

Müdürlüğe, mülk� �dare am�rler�nce yapılan görevlend�rmelerde �se val�l�k ve kaymakamlıklara b�ld�r�l�r. Bu
taleplerde, b�l�rk�ş�n�n �ncelemes�ne �ht�yaç duyulan konu ve gerekl� görülen d�ğer hususlar bel�rt�l�r. Mülk�ye
müfett�şler�n�n b�l�rk�ş� görevlend�rmes�ne �l�şk�n kend� mevzuatlarında yer alan hükümler saklıdır.

Genel Müdürlük tarafından yetk� ver�lmes� durumunda dernekler denetç�ler�, mülk� �dare am�rler�nce yetk�
ver�lmes� durumunda �se val�l�k veya kaymakamlıklardak� s�v�l toplumla �l�şk�ler b�r�m am�r� tarafından b�l�rk�ş�
görevlend�r�l�r.

B�l�rk�ş�ye yem�n verd�r�lerek bu hususa �l�şk�n yem�n tutanağı düzenlen�r. Bu tutanak, b�l�rk�ş� ve b�l�rk�ş�y�
görevlend�ren k�ş�ler tarafından �mzalanır. B�l�rk�ş�ye �ncelemen�n konusu, sınırları, b�l�rk�ş�n�n cevaplaması gereken
sorular, raporun ver�lme süres� ve gerekl� görülen d�ğer hususlar yazılı olarak b�ld�r�l�r. Ayrıca �nceleme konusuna
�l�şk�n belgeler�n aslı veya onaylı b�r suret� d�z� pusulasına bağlanarak b�r tutanak �le b�l�rk�ş�ye tesl�m ed�l�r.

B�l�rk�ş� raporunda; �lg�l� derneğ�n adı, b�l�rk�ş�y� görevlend�renler�n adı soyadı, �ncelemen�n konusu, gerekçel�
sonuç, varsa dernek zararının neden� ve m�ktarı, raporun düzenlenme tar�h� �le b�l�rk�ş�n�n adı ve soyadı, unvanı ve
�mzasının bulunması zorunludur. B�rden fazla b�l�rk�ş� görevlend�r�lmes� durumunda; varsa farklı görüşler raporda ayrı
ayrı açıklanır.

B�l�rk�ş� raporunun değerlend�r�lmes� sonucu b�l�rk�ş� raporundak� eks�kl�k veya bel�rs�zl�ğ�n g�der�lmes� �ç�n
b�l�rk�ş�den ek rapor düzenlemes� veya yazılı ve sözlü açıklama yapması �steneb�l�r, ancak açıklama veya ek rapor �ç�n
b�l�rk�ş�ye ücret ödenmez.

B�l�rk�ş� ücret� İç�şler� Bakanlığı Bütçes�ne konulacak ödenekten karşılanır. B�l�rk�ş�lere, Kanunun 19 uncu
maddes�n�n altıncı fıkrası uyarınca Bakanlık �le Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca b�rl�kte tesp�t olunan esaslara göre
ücret öden�r. Mülk� �dare am�rler�nce yapılan b�l�rk�ş� görevlend�rmeler�ne �l�şk�n ödenek Bakanlıkça �l müdürlüğüne
gönder�l�r.

B�l�rk�ş� görevlend�r�lmes�ne �l�şk�n olarak Ek-28, Ek-29, Ek-30, Ek-31, Ek-32 ve Ek-33’te yer alan örnek
formlar kullanılır.

Bu Yönetmel�kte b�l�rk�ş�l�ğe �l�şk�n düzenleme bulunmayan hâllerde 3/11/2016 tar�hl� ve 6754 sayılı
B�l�rk�ş�l�k Kanununun ve 3/8/2017 tar�hl� ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan B�l�rk�ş�l�k Yönetmel�ğ�n�n
�lg�l� hükümler� kıyasen uygulanır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmel�ğ�n Ek-4’ü yürürlükten kaldırılmış ve aynı Yönetmel�ğe Ek-3’ten sonra gelmek
üzere ektek� Ek-4/A, Ek-4/B ve Ek-4/C eklenm�şt�r.

MADDE 18 – Aynı Yönetmel�ğ�n Ek-6’sının 12.1 �nc� bölümünde yer alan “sadece amaç ve faal�yet alanlarını
tanımlayan bölümün” �bares� “tamamının noter” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 19 – Aynı Yönetmel�ğ�n Ek-8’�n�n “Mal� B�lg�ler” başlıklı VI. Bölümünde yer alan “6. GELİRLER
[TL]” ve “7. GİDERLER [TL]” başlıklı kısımları ektek� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 20 – Aynı Yönetmel�ğ�n Ek-9/A’sı, Ek-9/B’s� ve Ek-15’� ektek� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 21 – Aynı Yönetmel�ğe ektek� Ek-27, Ek-28, Ek-29, Ek-30, Ek-31, Ek-32 ve Ek-33 eklenm�şt�r.
MADDE 22 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 23 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� İç�şler� Bakanı yürütür.
 

Ekler� �ç�n tıklayınız
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