
BEYAN 

 

SERMAYE PİYASASI LİSANSLAMA SİCİL VE EĞİTİM KURULUŞU A.Ş.’YE 

 

Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) III-62.3 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak 

Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ’inin 

 

7’nci maddesi çerçevesinde; 

– Müflis olmadığımı, konkordato ilan etmediğimi ya da hakkımda iflasın ertelenmesi kararı 

verilmiş olmadığını, 

– Faaliyet izinlerinden biri Kurulca iptal edilmiş sermaye piyasası kurumlarında, bu müeyyideyi 

gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmadığımı, 

– Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkumiyetimin bulunmadığını, 

– 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendim veya ortağı olduğum kuruluşlar 

hakkında tasfiye kararı verilmemiş olduğunu, 

– 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler 

geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına 

ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 

zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli 

iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, 

bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, 

suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi 

kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmadığımı, 

– Mesleğin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip bulunduğumu, 

– Emlak komisyonculuğu alanında faaliyet gösteren herhangi bir şirkete ortak olmadığımı veya 

herhangi bir unvanla görev almadığımı, 

 

12’nci maddesi çerçevesinde; 

– Aynı anda birden fazla gayrimenkul değerleme kuruluşunda istihdam edilemeyeceğimi, ortak 

olamayacağımı, başka sermaye piyasası kurumlarında ortak veya yönetici olamayacağımı 

bildiğimi, 

– Meslekle ve meslek onuruyla bağdaşmayan davranışlarda bulunmayacağımı, 

– Mesleki uzmanlıklarımın dışında yer alan ve özel ihtisas ve tecrübe gerektiren varlıkların 

değerleme faaliyetlerini üstlenmeyeceğimi, 

– Değerleme hizmeti verdiğim, müşterisi konumunda olan ortaklıklarda ve iştiraklerinde her ne 

unvanla olursa olsun aradan 2 yıl geçmedikçe görev almayacağımı, 

– Mesleki özen ve titizlik kuralları kapsamında gerekli zamanı ayıramayacağım değerleme 

hizmetlerini kabul etmeyeceğimi, 

– Birlik Statüsüne ve Birlik tarafından alınacak kararlara uymakla yükümlü olduğumu, 

 

15’inci maddesi çerçevesinde; 

– Lisansım askıya alındığında değerleme faaliyetlerinde bulunmayacağımı,  

 

beyan ve kabul ederim. 

……./……/..….. 
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