
BEYAN 
 
 

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

 “Seri: VIII, No: 35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme 
Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ”in (Tebliğ) 7’nci maddesi çerçevesinde; 

- Bankacılık mevzuatı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine dair mevzuat ile ödünç 
para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan dolayı hüküm giymemiş olduğumu ve/veya 
taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi 2 yıl veya daha uzun süreli hapis 
gerektiren veya zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan 
kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa 
vurma, vergi kaçakçılığı veya bu suçlara iştirakten hüküm giymemiş olduğumu, 

- Kendim veya sınırsız sorumlu ortak oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı 
verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olduğunu, 

- Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut borsa üyeliği 
iptal edilmiş kuruluşlarda iptalde veya bu Tebliğ uyarınca listeden çıkarılan şirketlerde listeden 
çıkarmada sorumluluğu bulunan kişilerden olmadığımı, 

- Sermaye Piyasası Kanununa (Kanun) muhalefetten dolayı mahkumiyetimin 
bulunmadığını, 

- Kanun uyarınca işlem yasaklı olmadığımı, 
- Emlak komisyonculuğu alanında faaliyet gösteren herhangi bir şirkete ortak 

olmadığımı veya herhangi bir unvanla görev almadığımı, 
- Tebliğ uyarınca listeden çıkarılan şirketlerde listeden çıkarmada sorumluluğum tespit 

edilip, lisansı süresiz iptal edilmiş kişilerden olmadığımı ve lisansımın süreli olarak iptal 
edilmediğini, 

- Süreli olarak iptal edilen lisansımın iptal kararının, süresi sonunda Kurulca 
kaldırıldığını (Bu husus lisansın süreli olarak iptal edilmiş olması halinde beyan edilecektir.) 

 
Aynı Tebliğ’in 15’inci maddesi çerçevesinde; 

- Aynı anda birden fazla gayrimenkul değerleme şirketinde istihdam edilmediğimi ve 
ortak olmadığımı, 

-Başka sermaye piyasası kurumlarında ortak veya yönetici olmadığımı, 
-Gayrimenkul değerleme faaliyetinin yanı sıra Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde 

Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye 
Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de belirtilen faaliyetler dışında herhangi bir 
faaliyette bulunmadığımı, 

- Değerleme hizmeti verdiğim ortaklıklarda ve iştiraklerinde her ne unvanla olursa olsun 
aradan 2 yıl geçmedikçe görev almayacağımı, 

beyan ve kabul ederim. 
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