İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
PRO BONO HUKUKİ DESTEK AĞI

STKLAR İÇİN
HUKUKİ SAĞLIK KONTROLÜ BELGESİ

STK ismi

:

________________________

Cevaplayan STK yetkilisinin ismi

:

________________________

I.

1)

Tüzel Kişilik

Kuruluşunuzun tüzel kişiliği var mı?
☐ Tüzel kişiliği var (Dernek, vakıf, sendika, kooperatif vb.)
Hangisi yazınız: ____________________
☐ Tüzel kişiliği yok (Topluluk, grup, platform, forum vb.)
Hangisi yazınız: ____________________
☐ Diğer
Yazınız: ___________________
☐ Bilmiyorum

2)

Yönetim kurulu toplantıları düzenli aralıklarla yapılıyor mu (en az üç ayda bir)?
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum

3) Tüzüğünüz/Vakıf senediniz/Ana sözleşmeniz, yönetim kuruluna, yetkilerini başka
kişilere devretme olanağı veriyor mu?
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
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4)

Genel kurul tüzükte belirlenen aralıklarla toplanıyor mu (en az üç yılda bir)?
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum

5)

Yönetime ve denetime ilişkin belgeler son üç yıl içinde alanında uzman bir
hukukçunun incelemesinden geçirildi mi?
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum

6)

Kuruluşunuza ait belgeleri, kayıtlı olduğunuz Dernekler Masası, Vakıflar Genel
Müdürlüğü veya ticaret siciline (vb. ilgili resmi makamlar) gerekli süreler içinde
sundunuz mu?
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum

7)

Kuruluşunuzun kayıtlı adresinde bir değişiklik yapıldıysa, ilgili il/ilçenin dernekler
masasına bildirim yapıldı mı?
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Değişiklik yapılmadı
☐ Bilmiyorum

8)

Yönetim kurulu üyelerinizin dernekler/vakıflar kanununa dair yeterli bilgisi var mı?
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum

9)

Kuruluşunuzun hukuki niteliğini değiştirmeyi düşünüyor musunuz? (Örneğin;
dernekleşmek, vakıf kurmak, iktisadi işletme açmak, kulüp kurmak gibi)
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
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10) Kuruluşunuz dernekse dernekler masasına, vakıfsa Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne karşı
tüm bildirim yükümlülüklerini yerine getirdiğinizden emin misiniz? (Örneğin; genel kurul
sonuçları, beyannameler, adres değişiklikleri, tapu sicil kayıtları vb.)
☐ Hayır
☐ Evet
☐ Bilmiyorum
11) Yukarıdaki çoktan seçmeli sorular tüzel kişiliğe
karşılamıyorsa, bu alana serbestçe yazabilirsiniz.

dair

hukuki

sorunlarınızı

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

II.

Borçlar ve Kaynaklar

12) Kuruluşunuza mali kaynak sağlamak için yönetim kurulu onayıyla oluşturulmuş bir
plan veya yönerge var mı?
☐ Var
☐ Yok
☐ Var ama her zaman uygulanmıyor
☐ Bilmiyorum
13) Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılmak için yönetim kurulu kararıyla bastırılmış
“alındı belgeleri” var mı?
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
14) Dernek adına gelir tahsil eden kişilere yönetim kurulunca verilmiş bir “yetki belgesi”
var mı?
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
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15) Ticari faaliyet yoluyla mali kaynak toplamak isterseniz, bu faaliyeti yerine getirmenizi
sağlayacak hukuki bilginiz var mı? (Örneğin: Kurs veren bir eğitim merkezi kurmak,
lokal işletmek, satış mağazası kurmak gibi iktisadi işletme niteliğinde işler yoluyla)
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
☐ Bizi ilgilendiren bir konu değil (Ticari faaliyette bulunmayı düşünmüyoruz)
16) Hibe ve bağış toplama konusunda bir politikanız mevcut mu? (Örneğin: Devletten
mali proje desteği, AB hibesi veya uluslararası fon yardımı)
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bizi ilgilendiren bir konu değil (Kurumsal bağış ve hibe kabul etmiyoruz)
17) Bir fon kuruluşuyla bağış veya hibe sözleşmesi imzalamanız durumunda sözleşmedeki
yükümlülükler tarafınızca tespit edilebilir mi?
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
18) Kuruluşunuz daha önce kredi almak amacıyla herhangi bir teminat gösterdi mi?
(Örneğin, ödeme güçlüğü çekilmesi durumunda borcu üstlenecek bir kefiliniz var mı?
Veya kuruluşunuza ait bir taşınmaz teminat olarak gösterildi mi?)
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
19) Mali kaynak toplamaya dair yeni yollar hakkında bilgi edinmek ister misiniz? (Örneğin;
bağış koşusu, bağış amaçlı açık artırma, yardım kampanyası gibi yeni yöntemler veya
iktisadi işletme kurmak gibi ticari yöntemler)
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Belki
20) Gelir sağlamak amacıyla mal satıyor veya hizmet sağlıyor musunuz? (Örneğin: Kitap,
tişört, organik/doğal ürünler satmak; çeviri hizmeti, danışmanlık hizmeti, eğitim hizmeti
sağlamak vb. her türlü mal/hizmet sağlama)
☐ Mal satıyoruz
☐ Hizmet sağlıyoruz
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☐ Mal ve hizmet sağlıyoruz
☐ Bizimle ilgili bir konu değil (Politikamız gereği mal veya hizmet sağlamıyoruz)
21) Banka kredileri dışında kuruluşunuzun herhangi bir borcu bulunuyor mu? (Örneğin;
çek, senet, kredi kartı gibi)
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
22) Herhangi bir kurumsal ortaktan (şirket, holding vb.) sponsorluk alıyor musunuz?
☐ Evet
☐ Hayır, ancak sponsor desteği almayı düşünüyoruz
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
23) Yukarıdaki çoktan seçmeli sorular borçlara ve mali kaynaklara dair hukuki sorunlarınızı
karşılamıyorsa, bu alana serbestçe yazabilirsiniz.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

III.

Gayrimenkul ve Kira

24) Faaliyetlerinizi nerede sürdürüyorsunuz?
☐ Kuruluşa ait bir ofiste
☐ Kiralık bir ofiste
☐ Diğer (Örneğin; dernek yöneticisinin veya başkasının konutu gibi)
Açıklayınız: ___________________
25) Faaliyetlerinizi sürdürdüğünüz yeri paylaşımlı mı kullanıyorsunuz? Veya alt kiracı
konumunda mısınız? (Örneğin; iki dernek bir ofiste veya başka derneğin ofisinin bir
odasında gibi)
☐ Evet
☐ Hayır
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26) Eğer yazılı kira sözleşmeniz varsa, bu sözleşme kim tarafından hazırlandı?
☐ Kuruluşumuz adına çalışan bir hukukçu veya gayrimenkul uzmanı tarafından
hazırlandı
☐ Kiraya veren tarafından hazırlandı ya da piyasada satılan kalıp sözleşmelerden
kullanıldı
☐ Bilmiyorum
27) Kira sözleşmeniz ne zaman bitiyor?
☐ Sözleşmenin bitmesine beş yıldan fazla süre var
☐ Sözleşmenin bitmesine bir yıldan fazla beş yıldan az süre var
☐ Sözleşmenin bitmesine bir yıldan az süre kaldı
☐ Yazılı bir kira sözleşmesi yok
☐ Kira ilişkisi yok (Kuruluşumuz kendine ait bir yerde faaliyet gösteriyor)
28) Kira sözleşmeniz yapılırken bir tahliye taahhüdü imzaladınız mı?
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
29) Kuruluşunuza adına tescilli bir taşınmaz/taşınmazlar varsa, gerekli sürede “Taşınmaz
Mal Bildirimi” yapıldı mı (valilik/kaymakamlık)?
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
30) Yukarıdaki çoktan seçmeli sorular kira hukukuna dair sorunlarınızı karşılamıyorsa, bu
alana serbestçe yazabilirsiniz.
(Bu alanı doldururken özellikle bunları göz önünde bulundurabilirsiniz: Mal sahibiyle
aranızda onarım, bakım konularında anlaşmazlık yaşandı mı? Kira ücretinin artış
miktarında anlaşmazlık yaşandı mı? Mal sahibi, sizi ofisten çıkartmak istedi mi?)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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IV.

Uyuşmazlıklar

31) Hâlihazırda mahkemeye yansımış veya yansımamış bir uyuşmazlığa taraf mısınız?
☐ Evet
☐ Hayır
32) Mahkemeye yansıdıysa, hangi mahkemede olduğunu yazabilirsiniz: _____________
33) Mahkemeye yansıyan uyuşmazlığınızda kuruluşunuzu temsil eden bir avukat var
mıydı?
☐ Evet
☐ Hayır
34) Daha önce kuruluşunuzun başka bir uyuşmazlığı olduysa bunlar nasıl sonuçlandı?
☐ Doğrudan görüşme veya alternatif uyuşmazlık çözümü yollarıyla (Örneğin;
arabuluculuk, uzlaşma) çözüldü.
☐ Mahkeme veya tahkim yoluyla çözümlendi.
Yukarıda belirttiğiniz uyuşmazlığın konusunu ve sizin lehinize sonuçlanıp
sonuçlanmadığını birkaç kelimeyle burada açıklayabilirsiniz:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
35) Tercih ettiğiniz bir uyuşmazlık çözüm yolu var mı?
☐ Evet
☐ Hayır
36) Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları hakkında bilgi edinmek ister misiniz?
☐ Evet
☐ Hayır
37) Sizin veya kuruluşunuzun yakın/uzak gelecekte bir dava ile karşı karşıya
kalabileceğini düşünüyor musunuz?
☐ Evet
☐ Hayır
38) Yukarıdaki çoktan seçmeli sorular hukuki uyuşmazlıklara dair sorunlarınızı
karşılamıyorsa, bu alana serbestçe yazabilirsiniz.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

V.

İş Hukuku

39) Kuruluşunuz için çalışanların yazılı iş sözleşmeleri var mı?
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
40) Yukarıdaki sorunun cevabı evetse, yazılı iş sözleşmenizi en son ne zaman bir
hukukçunun incelemesinden geçirdiniz?
☐ En çok bir yıl önce
☐ Bir yılla beş yıl arası bir zamanda
☐ Beş yıldan daha önce
☐ Hiç incelenmedi
☐ Bilmiyorum
41) Kuruluşunuzda nasıl bir çalışma şekli bulunuyor?
☐ Bütün çalışanlarımız sürekli ve sadece bize bağlı biçimde çalışırlar
☐ Geçici çalışan statüsünde ve/veya danışman/uzman statüsünde bağımsız
çalışanlar var (serbest meslek sahibi, serbest muhasebeci, serbest avukat gibi)
☐ Alt işverene (taşeron) bağlı çalışanlar var
☐ Yukarıdakilerin hepsi
☐ Bilmiyorum
42) Yabancı ülke vatandaşı çalışanınız var mı? Varsa, çalışma izinleri mevcut mu?
☐ Evet, yabancı çalışan var ve izinleri var
☐ Evet, yabancı çalışan var ama izinleri yok
☐ Hayır, yabancı çalışan yok
☐ Bilmiyorum
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43) Kuruluşunuz çalışmalarında gönüllülerden faydalanıyor mu?
☐ Evet
☐ Hayır
44) Çalışmalarınıza katılan gönüllülerle bir sözleşme yapıyor musunuz?
☐ Evet
☐ Hayır
45) Yukarıdaki sorunun cevabı evetse, gönüllülere sunduğunuz metni en son ne zaman
bir hukukçunun incelemesinden geçirdiniz?
☐ En çok bir yıl önce
☐ Bir yılla beş yıl arası bir zamanda
☐ Beş yıldan daha önce
☐ Hiç incelenmedi
☐ Bilmiyorum
46) Çalışanlarınız için bir el kitabı (hak ve sorumluluklarını bildiren bir kılavuz) veya işyeri
yönergesi (iş yeri kurallarını bildiren) mevcut mu?
☐ Evet, çalışan el kitabı ve işyeri yönergemiz var
☐ Evet, çalışan el kitabımız var ama işyeri yönergemiz yok
☐ Evet, işyeri yönergemiz var ama çalışan el kitabımız yok
☐ Hayır, ikisi de mevcut değil
47) Son beş yılda çalışanlarınız ve kuruluşunuz arasında (mahkemeye yansıyan veya
yansımayan) bir uyuşmazlık çıktı mı?
☐ Evet, çıktı ve halen sürmekte olanlar var
☐ Evet, ama tümü uzlaşma veya mahkeme yoluyla sonuçlandı
☐ Hayır
48) İş yerinizde, iş güvenliği ve sağlığı yönergeniz veya risk değerlendirme yönergeniz
mevcut mu?
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
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49) Kuruluşunuzun çalışanlarına, danışmanlarına ve gönüllülerine karşı olan
yükümlülükleriyle ilgili hukuki tavsiye aldınız mı? (Örneğin: Sosyal güvenlik sistemine
kayıt ve prim ödemeleri, diğer sosyal hakların sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği
önlemlerini almak, özlük dosyasını düzenlemek ve kayıt altına almak gibi)
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
50) Çalışanlarınız için maaş bordrosu düzenliyor musunuz?
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
51) Yukarıdaki çoktan seçmeli sorular çalışanlarla olan ilişkilerinize dair hukuki
sorunlarınızı karşılamıyorsa, bu alana serbestçe yazabilirsiniz.
(Özellikle, kuruluşunuz ve çalışanlarınız arasında çıkmış olan uyuşmazlıkların nasıl
sonuçlandığını ve iş güvenliği konusundaki hususları göz önünde tutabilirsiniz.)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

VI.

Fikri Mülkiyet

52) Kuruluşunuzun logosu/amblemi/markası var mı? Bu logo/amblem/marka tescilli mi?
☐ Var ama tescilli değil
☐ Var ve tescilli
☐ Yok
☐ Bilmiyorum
53) Kuruluşunuza ait logo/amblem/markayı kullanmaya yetkili başka bir kişi/kurum var
mı?
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
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54) Kuruluşunuzda logo/amblem/markanızın yetkisiz kişilerce kullanılıp kullanılmadığını
kontrol eden bir mekanizma var mı?
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
55) Kuruluşunuz yazılı eserler üretiyor mu?
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
56) Bu yayınların içeriğine kim katkıda bulunuyor?
☐ Çalışanlar
☐ Üçüncü kişiler (ör: sözleşmeyle iş alanlar, yayınevleri, reklam/tasarım ajansları,
gönüllüler, geçici çalışanlar)
☐ İkisi de
☐ Bilmiyorum
57) Yayınlar elektronik ortamda erişime açılıyor mu (internet sitesi, online dergi, mobil
uygulama gibi)?
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
58) Yukarıdaki çoktan seçmeli sorular fikri mülkiyet hukukuna dair sorunlarınızı
karşılamıyorsa, bu alana serbestçe yazabilirsiniz.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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VII.

Veri Koruma

59) Gizlilik ve verilerin korunmasıyla ilgili bir politikanız var mı? Varsa, en son ne zaman
bir hukukçunun incelemesinden geçirildi? (Verilere örnek olarak: Çalışanlar, üyeler,
projelere ait kayıtlar, başvurucu mülakatları, savunuculuğu yapılan davalara ait
kayıtlar vb.)
☐ Evet, var (son bir yılda incelendi)
☐ Evet, var (son bir yıl içinde incelenmedi)
☐ Hayır, yok
☐ Bilmiyorum
60) Verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, aktarılması ve silinmesine dair mevzuat ve
yükümlülükler hakkında bilginiz var mı?
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
61) Sakladığınız veriler arasında “hassas veri” var mı?
(Hassas veriler: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer
inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir)
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
62) Kişisel verilerini aldığınız/sakladığınız üyelerle veya üçüncü kişilerle (dernek
başvuranı, vakıf bursiyeri, yardım alan kişiler vb. gibi) yazılı bir sözleşme yapıyor ve
onları verileri saklayacağınıza veya kullanacağınıza dair aydınlatıyor musunuz?
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
63) Elde ettiğiniz verileri ne kadar süreyle saklıyorsunuz?
☐ Beş yıldan daha fazla
☐ Beş yıldan az
☐ Bilmiyorum
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64) Doğrudan pazarlamaya yönelik kişisel veri topluyor musunuz?
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
65) Sahip olduğunuz verileri işlerken/saklarken/silerken üçüncü kişilerden yardım alıyor
musunuz?
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
66) Bir internet siteniz varsa; site çerez (cookies) niteliğindeki verileri topluyor mu?
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
67) Cevap evetse, kullanıcılar çerezler konusunda aydınlatılıyor mu?
☐ Evet, kullanıcılar çerezler konusunda aydınlatılıyor
☐ Hayır, kullanıcılar aydınlatılmadan çerezler kullanılıyor
☐ Bilmiyorum
68) Yukarıdaki çoktan seçmeli sorular gizliliğe ve veri koruması hukukuna dair
sorunlarınızı karşılamıyorsa, bu alana serbestçe yazabilirsiniz.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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VIII.

Sözleşmeler ve Malvarlıkları

69) Kuruluşunuz tüketici; tedarik; hizmet veya sigorta vb. herhangi bir sözleşme imzaladı
mı?
 Önemli not ! – Bazı belgelerin başlığında sözleşme yazmasa dahi, bunlar
hukuken sözleşme sayılırlar ve mutabakat, protokol, anlaşma, bildiri gibi isimler
taşıyabilirler. Bir kamu kuruluşuyla yapılan protokol; şirket, sponsor ve iş
ortaklarıyla yapılan anlaşma; hibe/bağış/yardım anlaşmaları gibi.
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
70) Cevap evetse; hangi sözleşmeler olduğunuz lütfen yazınız (Örneğin: Tüketici;
tedarik; hizmet; sigorta; bağış; alım-satım gibi):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
71) Yapılan sözleşmenin karşı tarafını belirtiniz:
☐ Kamu kurumu
☐ Özel şirket
☐ Sivil toplum kuruluşu
☐ Diğer (Belirtiniz: ________________ )
72) İnternet sitenizde, “sitenin kullanım şart ve koşulları” bölümüne yer veriyor musunuz?
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
73) Kuruluşunuza ait malvarlıklarından size uygun olanları aşağıda işaretleyiniz:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Gayrimenkul
Taşınır eşyalar (ör: bilgisayar, ofis mobilyası)
Banka hesabı
Nakit para
Hisse senedi
Fikri mülkiyet (ör: marka, logo, amblem)
Diğer: _____________________________
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74) Yukarıdaki çoktan seçmeli sorular sözleşmeler ve malvarlıklarına dair hukuki
sorunlarınızı karşılamıyorsa, bu alana serbestçe yazabilirsiniz.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

IX.

Risk Yönetimi

75) Kuruluşunuza ait bir taşınmaz varsa; zorunlu afet sigortanız (DASK) var mı?
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
76) Herhangi bir riske karşı bir sigortanız var mı?
(Hırsızlık, yangın, deprem, iş kazası vb.)
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
77) Faaliyetlerinizin çalışan güvenliğine yönelik bir risk içerdiğini düşünüyor musunuz?
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
78) Faaliyetlerinizin siyasi bir suçlamaya uğrama riski taşıdığını düşünüyor musunuz?
(Örneğin: Adil yargılanma hakkı alanında çalışmalar yapıyorken savunuculuğunu
yaptığınız bir vaka üzerinden hakkınızda soruşturma açılması; ya da usulüne uygun
kiraladığınız bir kamu arazisini izinsiz kullandığınıza dair bir haber yayınlanması)
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
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79) Yürürlükte olan bir risk yönetim politikanız var mı?
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
80) Yukarıdaki çoktan seçmeli sorular risk yönetimine dair hukuki sorunlarınızı
karşılamıyorsa, bu alana serbestçe yazabilirsiniz.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

X.

Vergi

81) Dolaylı (KDV, ÖTV gibi) veya doğrudan vergi türlerinde,
faydalanabileceği muafiyetler konusunda bilginiz var mı?

kuruluşunuzun

☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
82) Ödemekle yükümlü olduğunuz vergiler hakkında bilginiz var mı?
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
83) Yukarıdaki çoktan seçmeli sorular vergi hukukuna dair sorunlarınızı karşılamıyorsa, bu
alana serbestçe yazabilirsiniz.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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XI.

Mevzuata Uyum

84) Kuruluşunuzun politika ve uygulamalarının, resmi mali denetim kurallarına ve sivil
toplum kuruluşlarını düzenleyen mevzuata uygun olduğundan emin misiniz?
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
85) Faaliyet gösterdiğiniz farklı ülkelerde, özel bir ekonomik kısıtlama veya yaptırım
olmadığından emin misiniz?
(Yurtdışında bir faaliyetse ambargo vb. - Türkiye veya yurtdışında: sokağa çıkma
yasağı, OHAL önlemleri nedeniyle kısıtlama gibi)
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
86) Mevzuata uyum politikanız veya uygulamanız mevcut mu? (Bir başka deyişle, gündelik
faaliyetlerinizi mevzuata göre güncelliyor musunuz?)
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum
87) Faaliyet gösterdiğiniz alandaki tüm mevzuatı bildiğinizden ve kuruluşunuzu buna
uyumlu hale getirdiğinizden emin misiniz?
☐ Evet
☐ Hayır
☐ Bilmiyorum

Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.
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