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SERMAYE PİYASASI KURULU DUYURU  
VE 

İLKE KARARLARI  
 

1/1/2013 tarihinden itibaren SPK Haftalık Bültenlerinde yayımlanan 
İlke Kararları 

 

 
(2013/1 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
 
1. Kurul Karar Organı’nın 04.01.2013 tarih ve 1/1 sayılı Kararı;  

İhraççılar veya halka arz edenler tarafından satışı yapılacak sermaye piyasası 
araçlarının varsa nominal değerinden aşağı olmamak üzere ihraç değerleri üzerinden 
Kurul'a yatırılacak ücretin hesaplanmasına esas teşkil eden oranların 6362 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanunu’na (Kanun) uyum amacıyla yapılacak alt düzenlemeler yürürlüğe 
girinceye kadar uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmesine:  

I) a) Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem gören ve görecek olan paylar için on 
binde bir,  

b) Borsada ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görüp görmediğine 
bakılmaksızın diğer paylar için binde iki,  

c) Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ihraç edilecek (borçlanma araçları ibaresi 
24.05.2013 tarihli ve 18/573 sayılı Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.), menkul 

kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları (ipotek/varlık teminatlı menkul 
kıymetler, ipoteğe/varlığa dayalı menkul kıymetler vb. dahil), kira sertifikaları ve ortaklık 
varantlarından;  

1) Vadesi 180 güne kadar olanlar için on binde beş,  
2) Vadesi 181 gün ile 365 gün arasında olanlar için on binde yedi,  
3) Vadesi 366 gün ile 730 gün arasında olanlar için binde bir,  
4) Vadesi 730 günden daha uzun olanlar için binde iki,  
ç) Yukarıda sayılmayan sermaye piyasası araçları için binde iki,  
d) Kanun’un 16’ncı maddesi gereğince payları halka arz olunmuş sayılan ve payları 

borsada işlem görmeyen ortaklıkların, payları borsada işlem görmeye başladığı tarih 
itibariyle paylarının nominal değeri ile ihraç değeri arasındaki fark üzerinden binde sıfır,  

II) (Bu bend; 24.05.2013 tarihli ve 18/573 sayılı Kararı ile yürürlüklten 
kaldırılmıştır.)  

III) Yatırım fonları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının üçer aylık 
dönemlerin son iş gününde hesaplanan net varlık değerleri üzerinden yüz binde beş,  

oranında ücret alınmasına,  
IV) Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce Kurul Karar Organı’nca karara 

bağlanmış fakat Kanun’un yürürlük tarihi itibariyle satışı yapılmamış sermaye piyasası 
araçlarının ihraç değerleri üzerinden Kurul'a yatıracakları ücretin hesaplanmasında ilgili 
Kurul Kararı tarihinde yürürlükte olan mevzuatın esas alınmasına  

karar verilmiştir.  
 
1. (Kurul Karar Organı’nın 04.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı; Kurulumuzun 

24.05.2013 tarihli ve 18/573 sayılı Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 
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3. Kurul Karar Organı’nın 04.01.2013 tarih ve 1/3 sayılı Kararı; 
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (Kanun) 11’inci maddesinin 

ikinci fıkrası çerçevesinde hazırlanan “İhraç Belgelerinin” Kurulumuzun internet 

sitesinde (www.spk.gov.tr) ilan edilmesine ve Kanun’a uyum kapsamında hazırlanma 
çalışmalarına devam edilen yeni izahname formatlarının hazırlanıp kamuya 
duyurulmasına kadar geçecek olan sürede yapılacak halka arzlarda kayda alma 
ifadeleri çıkarılarak yeni sisteme uyarlanmış mevcut izahname ve sirküler formatlarının 
kullanılmasına karar verilmiştir. 

 
(2013/3 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 

 

1. Kurul Karar Organı’nın 22.01.2013 tarih ve 3/58 sayılı Kararı; 
Kurulumuzun III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım 
Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 09.10.2013 tarih ve 28790 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, anılan 
Tebliğ’in yürürlüğe girmesi ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
2. SERMAYE PİYASASINDA DEĞERLEME YAPMAYA YETKİLİ 

KURULUŞLAR İLE KAMUOYUNA DUYURULUR 
Kurulumuzun 22.01.2013 tarih ve 3/67 sayılı Kararı uyarınca, değerleme 

kuruluşları, Seri:VIII, No:35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde 
Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bunların Listeye Alınmalarına 
İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” (Tebliğ) çerçevesinde yapmakla yükümlü bulundukları 
bildirimleri, ıslak imza ile yazılı olarak yapmanın yanı sıra, 11.02.2013 tarihinden 

itibaren, elektronik imza ile elektronik ortamda da gerçekleştirmekle yükümlüdürler. 
Buna ilişkin olarak, UVAP-DK (Uzaktan Veri Alım Projesi-Değerleme Kuruluşları) 
uygulaması 11.02.2013 tarihi itibariyle kullanıma açılacaktır.  

Söz konusu uygulamanın kullanıma alınmasına ilişkin süreçte;  
Nitelikli elektronik sertifika temin edilmesi planlanan sorumlu değerleme 

uzman(lar)ının isim-soyisim, e-posta ve TC Kimlik numarası bilgisinin, UVAP-DK 
erişim yetkisi verilebilmesi amacıyla, uvapdk@spk.gov.tr adresine 28.01.2013 tarihine 

kadar iletilmesi,  
Her bir değerleme kuruluşu için, yönetim kurulu kararı ile belirlenmiş en az iki 

sorumlu değerleme uzmanı adına 04.02.2013 tarihine kadar nitelikli elektronik sertifika 

temin edilmesi,  
En güncel haliyle değerleme kuruluşlarına ait ilgili tüm bilgi ve belgelerin UVAP-

DK uygulamasına 11.02.2013 tarihine kadar kaydedilmiş olması, gerekmektedir.  
Kurulumuzun yukarıda yer verilen Kararı uyarınca, 11.02.2013 tarihinden 

itibaren, değerleme kuruluşların Tebliğ kapsamında yapılması zorunlu bildirimleri 
elektronik ortamda gerçekleştirmemeleri ve yukarıda belirtilen süreler içinde mevcut 
durumlarını yansıtır bilgi ve belgelerin uygulamaya girişini tamamlamamaları halinde, 
ilgili mevzuat uyarınca sorumlulukları doğacağından, haklarında idari işlem tesis 
edilebilecektir.  

UVAP-DK hakkında soru ve önerilerin aşağıdaki e-posta adreslerine iletilmesi 
mümkündür. 

 

Konu  İgili E-Posta  

Teknik Yardım  uvapdkit@spk.gov.tr  

Mevzuat ve Bildirimlerle İlgili Hususlar  uvapdk@spk.gov.tr  

 
(2013/4 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
1. Kurulumuzun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı: 

Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve 
Uygulanmasına ilişkin Tebliğ" (Seri: IV, No:56 sayılı Tebliğ) kapsamında, payları 
iMKB'de işlem gören ve Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Raporu hazırlamakla 
yükümlü şirketlerin esas alacakları format yeniden belirlenmiştir. 

mailto:uvapdk@spk.gov.tr
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2013 yılında yayımlanacak 2012 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak 
üzere, faaliyet raporlarında yer verilecek Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum 
Raporunun aşağıda yer verilen formata uygun olarak hazırlanması zorunludur. 

 
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU FORMATI 

1. Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Beyanı 
Bu bölümde söz konusu faaliyet döneminde Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal 

Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ ekinde yer alan 
Kurumsal Yönetim ilkelerinden şirket açısından uygulanması zorunlu olmayanların 
şirket tarafından uygulanıp uygulanmadığına ilişkin bir beyana yer verilecektir. 
Uygulanmayan hususlar hakkında aşağıdaki başlıklar altında gerekçelerin ve bundan 
kaynaklanan çıkar çatışmalarının açıklanması gerekmektedir.Ayrıca bu bölümde, 
dönem içinde uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin uygulanıp uygulanmadığı bilgisi ile 
uygulanmaması durumunda gerekçesine ilke bazında yer verilir. 

Tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum konusunda yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi de bu bölümde yer alacaktır. 

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 

2. Pay Sahipleri ile ilişkiler Birimi 
Bu bölümde pay sahipleri ile ilişkiler biriminin yöneticisinin ve birim personelinin 

adı soyadı ve iletişim bilgileri, dönem içinde birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler, dönem 
içinde birime yapılan başvuru ve pay sahiplerine verilen yanıt sayısı açıklanacaktır. 

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 
Bu bölümde, pay sahiplerinin bilgi taleplerinin nasıl değerlendirildiği şirketin 

internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki 
herhangi bir bilgi ve açıklamaya yer verilip verilmediği açıklanacaktır. Ayrıca, ana 
sözleşm ede özel denetçi atanması talebinin düzenlenip düzenlenmediği, dönem 
içinde özel denetçi tayini talebinin olup olmadığı ve bunun ne şekilde sonuçlandığı 
belirtilecektir. 

4. Genel Kurul Toplantıları 
Bu bölümde, dönem içinde gerçekleştirilen genel kurul toplantılarına, 

toplantılara katılıma (toplantı nisapları, menfaat sahipleri ile medyanın toplantılara 
katılıp katılmadığı), toplantılara davetin ne şekilde yapıldığına, genel kurul öncesi ne 
tür bilgilerin hangi yollarla pay sahiplerine duyurulduğuna, genel kurulda pay 
sahiplerinin soru sorma haklarını kullanıp kullanmadığına, kullanılmış ise, bu sorulara 
cevap verilip verilemediğine, genel kurul toplantısında cevaplandırılamaması 
sebebiyle Pay Sahipleri ile ilişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanan sorular ve 
cevaplara, pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilip verilmediğine, verilmiş ise 
bu önerilerin nasıl sonuçlandırıldığına, genel kurula katılımın kolaylaştırılması 
amacıyla neler yapıldığına, genel kurul tutanaklarının erişim yerlerine ilişkin bilgiye yer 
verilecektir. Ayrıca, dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları 
ile bu konudaki politika değişiklikleri (varsa) hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir 
gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilip verilmediği de bu bölümde açıklanacaktır. 

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları 
Bu bölümde oy hakkında imtiyaz olup olmadığının, varsa içeriğinin ve ne şekilde 

kullanıldığının belirtilmesi; şirketle hâkimiyet ilişkisini de getirmesi kaydıyla, karşılıklı 
iştirak içinde olan şirketlerin genel kurulda oy kullanıp kullanmadığının ve azlığın 
yönetimde temsil edilip edilmediğinin açıklanması gerekmektedir. 

6. Kar Payı Hakkı 
Bu bölümde, şirketin karına katılım konusunda imtiyaz olup olmadığı ve varsa 

imtiyazın içeriğinin belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca, şirketin kar dağıtım politikası 
olup olmadığı, varsa buna ilişkin bilgi ile bu politikanın genel kurulda pay sahiplerinin 
bilgisine sunulup sunulmadığı, faaliyet raporunda yer alıp almadığı ve şirketin internet 
sitesinde kamuya açıkla nıp açıklanmadığı, şirketin kar dağıtıp dağıtmadığı, 
dağıtmaması durumunda gerekçesi hakkında bilgiye yer verilir. 

7. Payların Devri 
Bu bölümde şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler olup 

olmadığı, varsa bunlara ilişkin bilgi yer alacaktır. 
 
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 

8. Bilgilendirme Politikası 
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Bu bölümde, şirketin bilgilendirme politikası bulunup bulunmadığında, söz 
konusu politikanın hangi yolla kamuya açıklandığına, bilgilendirme politikasının 
yürütülmesi ile sorumlu olan kişilerin isimleri ve görevlerine ilişkin bilgiye yer verilir. 
Ayrıca, geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmış olması durumunda, varsayımlar 
ve varsayımların dayandığı veriler ile daha önce kamuya açıklanan geleceğe yönelik 
bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya 
gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgilere yer verilir. 

9. Şirket internet Sitesi ve içeriği 
Bu bölümde şirket internet sitesi bulunup bulunmadığı, internet sitesinin adresi, 

internet sitesinde yer alan bilgilerin ingilizce olarak hazırlanıp hazırlanmadığı, internet 
sitesinde Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirtilen hususlara yer verilip verilmediği ve 
yer verilmeyen hususların neler olduğu bilgisi yer alacaktır. 

10. Faaliyet Raporu 
Bu bölümde faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere 

yer verilip verilmediği ve bilgilere yer verilmiyorsa eksik bilgilerin neler olduğu 
açıklanacaktır. 

 
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 
Bu bölümde şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren 

hususlarda bilgilendirilip bilgilendirilmedikleri, bilgilendiriliyorlarsa yöntemleri 
(toplantılara katılım vb.), bilgilendirilmiyorlarsa nedenleri hakkında açıklamaya ve 
menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini 
Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesi için 
gerekli mekanizmaların şirket tarafından oluşturulup oluşturulmadığına ilişkin 
açıklamaya yer verilecektir. 

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 
Bu bölümde menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ne gibi 

çalışmaların yapıldığı ve nasıl bir katılım sağlandığı hakkında açıklamalara ve menfaat 
sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin 
görüşlerinin alınıp alınmadığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir. 

13. insan Kaynakları Politikası 
Bu bölümde, şirketin insan kaynakları politikasının ana esaslarına; çalışanlar ile 

ilişkileri yürütmek üzere temsilci atandı ise adı, görevleri ve yetkilerine, atanmadı ise 
nedenlerine; çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda gelen şikâyetler ol up olm 
adığı, oldu ise çözümü konusunda neler yapıldığı konusundaki açıklamalara, şirket 
çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin 
çalışanlara duyurulup duyurulmadığı hususuna yer verilecektir. 

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 
Bu bölümde; şirket etik kurallarının internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanıp 

açıklanmadığı hususu ile çevreye, bulunulan bölgeye ve genel olarak kamuya yönelik 
faaliyetler (desteklenen/öncülük edilen sosyal çalışmalar, bölge insanların a yönelik 
sosyal çalışmalar v.b.) hakkında bilgiler açıklanacaktır. 

 
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU 

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu 
Bu bölümde, icracı, icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı yapılması suretiyle 

yönetim kurulu üyelerinin ve icra kurulu başkanı/genel müdürün adı soyadı ile 
özgeçmişlerine, görev sürelerine ve görev dağılımlarına (varsa) yer verilecektir.    
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Yönetim kurulu başkanı ve icra kurulu başkanı/genel müdürün aynı kişi olması 
halinde bu durum gerekçesi açıklanacaktır. Aday gösterme komitesine kaç bağımsız 
üye adayı gösterildiği ve adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin 
raporun tarihi ve yönetim kuruluna ne zaman sunulduğu açıklanacaktır. Bu bölümde 
bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanlarına ve ilgili faaliyet dönemi 
itibariyle bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıkması halinde bu 
kapsamda yapılan işlemlere de yer verilecektir. Yönetim kurulu üyelerinin şirket 
dışında başka görevler almasının belirli kurallara bağlanıp bağlanmadığı ve yönetim 
kurulu üyelerinin şirket dışındaki görevleri (grup içi grup dışı ayrımı verilmek suretiyle) 
de ayrıca açıklanacaktır. 

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 
Bu bölümde yönetim kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi yöntemi, 

yönetim kurulunun dönem içindeki toplantı sayısı, toplantıya katılım, toplantı katılım ve 
karar nisapları ve toplantıya çağrı yöntemleri ve süreçleri, toplantıda yönetim kurulu 
üyeleri tarafından yöneltilen soruların ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul 
ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilip geçirilmediği, yönetim kurulu 
üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkının tanınıp tanınmadığı, 
yukarıdaki yer alan ilkelere uyulmaması halinde gerekçesi açıklanacaktır. Ayrıca bu 
bölümde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile 
önemli nitelikte işlemler ile bu işlemlerden onaylanmayarak genel kurul onayına 
sunulanlar hakkında bilgiye de yer verilir. 

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 
Bu bölümde oluşturulan komiteler, komitelerin başkan ve üyeleri ve nitelikleri 

(icracı/icracı olmayan/bağımsız), toplanma sıklığı ve ilgili dönem deki faaliyetleri ile bu 
faaliyetleri yerine getirirken takip ettikleri prosedürler belirtilecektir. Ayrıca, bir yönetim 
kurulu üyesinin birden fazla komitede görev alması durumunda bunun gerekçesi 
açıklanacaktır. 

18. Risk Yönetim ve iç Kontrol Mekanizması 
Bu bölümde yönetim kurulunca risk yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturu lu 

p oluşturulmadığı, oluşturulmuşsa sistemin işleyişi, etkinliğinin gözetimi ve etkinliği 
hakkında bilgi açıklanacaktır. 

19. Şirketin Stratejik Hedefleri 
Bu bölümde, yönetim kurulu tarafından şirketin stratejik hedeflerinin 

oluşturulması, onaylanması ve uygulanması süreci hakkındaki bilgi ile yönetim 
kurulunun şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş 
performansını gözden geçirip geçirmediği, geçirmekteyse hangi sıklıkta geçirdiği ve 
nasıl bir yöntem izlendiği hususları açıklanacaktır. 

20. Mali Haklar 
Bu bölümde yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her 

türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve 
ücretlendirme esaslarının kamuya açıklanıp açıklanmadığı, açıklamanın yapıldığı 
yerler (faaliyet raporu, internet sitesi vb) ile açıklamaların hangi bazda (kişi bazında 
veya yönetim kurulu ve üst düzey yönetici bazında) yapıldığı bilgisine yer verilecektir. 
Bu bölümde ayrıca şirketin, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey 
yöneticisine borç verip vermediği, kredi kullandırıp kullandırmadığı, verilmiş olan 
borçların ve kredilerin süresini uzatıp uzatmadığı, şartlarını iyileştirip iyileştirmediği, 
üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırıp kullandırmadığı veya 
lehine kefalet gibi teminatlar verip vermediği, eğer bu hususlardan birisi ya da birden 
fazlası uygulanmış ise bundan doğ an çıkar çatışmaları açıklanacaktır. 
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2. Kurulumuzun 01.02.2013 tarihli 4/89 sayılı kararı: 
Elektronik Genel Kurul Sisteminin Uygulanmasına İlişkin Duyuru 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) yürürlüğe girmesi 
sonrasında Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ. (MKK) tarafından payları kayden izlenen 
ortaklıkların elektronik genel kurul yapmalarına ilişkin olarak: 

a) Payları borsaya kote şirketler (Ulusal Pazar ve Kurumsal Ürünler Pazarı) 
için: 

i) Fiziki genel kurul yanında zorunlu olan elektronik genel kurul uygulamasına 
devam edilmesi ve SPKn'nun 30 uncu maddesi kapsamında payları borsaya kote 
şirketlerin elektronik genel kurullarının MKK tarafından sağlanan elektronik ortam 
üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

ii) 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığının "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel 
Kurullara ilişkin Yönetmelik"inin Geçici 1'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
hüküm kapsamında; konuya ilişkin esas sözleşme değişikliklerinin ilk genel kurulda 
yapılacak olması, hak sahiplerinin genel kurul toplantısına elektronik ortamda 
katılmaları için gerekli olan sistemin kurulması ve hak sahiplerine elektronik ortamda 
katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. 

b) Payları MKK'da kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler 
(İMKB ikinci Ulusal Pazarı, Serbest işlem Platformu, Gözaltı Pazarı, Gelişen işletmeler 
Piyasası) için 

i) Bu aşamada elektronik genel kurul zorunluluğu bulunmamaktadır. 
ii) isteğe bağlı olarak elektronik genel kurul yapmak isteyen şirketler MKK 

sistemi aracılığı ile MKK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlenmelerine 
ve duyurularına uymak suretiyle genel kurullarını elektronik ortamda 
yapabileceklerdir. 

 
3. Kurulumuzun 01.02.2013 tarihli 4/91 sayılı kararı: 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda ve Kurulumuzun çeşitli tebliğleri ile 
ilke kararlarında yer alan yeniden değerlendirmeye tabi tutarlar 2013 yılı için aşağıdaki 
şekilde tespit edilmiştir. 
 

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU (SPKn) İLE İLGİLİ TEBLİĞLERDE YER ALAN  
VE YENİDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN RAKAMLAR  

 
İlgili 

Düzenle
me 

Maddedeki 
Rakam 

(¨) 

1.1.2011-
31.12.2011 

Yeniden 
Değerleme 
Oranı: %7,7 

(2010)(¨) 

1.1.2012-
31.12.2012 
Yeniden 

Değerleme 
Oranı: 
%10,26 
(2011)(¨) 

1.1.2013-31.12.2013 
Yeniden Değerleme Oranı: 

%7,8 
(2012)(¨) 

Yatırımcıları 
Koruma 
Fonu’ndan Hak 
Sahiplerine 
Tasfiye Sonucu 
Beklemeksizin 
Yapılabilecek 
Azami Ödeme 
Tutarı 

SPKn 

md.84/5 
100.000  63.701  70.237  100.0001 

Özel Fon’dan 
Hak Sahiplerine 
Yapılabilecek 
Azami Ödeme 
Tutarı 

SPKn 
Geçici 
md. 3 

18.729 16.986  18.729  20.190  

                                                           
1 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 8’inci maddesi uyarınca, Kanunun 84’üncü maddesinin 
beşinci fıkrasında düzenlenen yeniden değerleme katsayısı oranı uygulaması 01/01/2014 tarihinden itibaren 
başlayacaktır. 
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İdari Para 
Cezası Asgari-
Azami Tutarları 

SPKn 
md.103/1 
ve 103/6 

SPKn md. 
103/5 

SPKn md. 
104 

20.000-
250.000  
5.000-
50.000  
20.000-
500.000  

18.492-123.278 
2 
 

20.389-
135.926 3 

21.560 TL-269.500 4 
 5.390 TL-53.900 5 
21.560 -539.5006 

HALKA AÇIK ORTAKLIKLAR 

 
İlgili 

Düzenleme 

Maddedeki 
Rakam 

(¨) 

1.1.2011-
31.12.2011 

Yeniden 
Değerleme 
Oranı: %7,7 

(2010) 
(¨) 

1.1.2012-
31.12.2012 
Yeniden 

Değerleme 
Oranı: 
%10,26 
(2011) 

(¨) 

1.1.2013-31.12.2013 
Yeniden Değerleme Oranı: 

%7,8 
(2012) 

(¨) 

Tasarruf 
Sahipleri 
Sirküleri 
İlanında 
Muafiyet 

Seri:I, No:40 
Tebliği md. 
197 

100.000 TL 108.000  120.000  130.000  

Kayıtlı 
Sermayeye 
Geçiş 
Rakamları 

Seri:IV, No:38 
Tebliği  md. 48 

100.000  4.300.000  
4.750.000  
27.500.000  

100.000  

Bağımsız 
Denetim 
Muafiyetine 
İlişkin 
Rakamlar 

Seri:IV, No:39 
Tebliği md.4 

6.000.000  
350.000  

7.430.000  
430.000  

8.150.000  
475.000  

8.800.000  
510.000  

Kar Dağıtım 
Muafiyetine 
İlişkin 
Rakamlar 

Seri:IV, No:39 
Tebliği md.5 

50.000  60.000  68.000  73.000  

                                                           
2 2499 sayılı SPKn’nun 47/A maddesinde yer alan 15.000-100.000 TL tutarındaki para cezalarının yeniden 
değerlemesi sonucu ulaşılmıştır. 
3 2499 sayılı SPKn’nun 47/A  maddesinde yer alan 15.000-100.000 TL tutarındaki para cezalarının yeniden 
değerlemesi sonucu ulaşılmıştır. 
4 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca yeniden değerleme 
oranında artırılmıştır. 
5 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca yeniden değerleme 
oranında artırılmıştır. 
6 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca yeniden değerleme 
oranında artırılmıştır. 
7 03/04/2010 tarihli ve 27541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:I, No:40 sayılı 
“Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği” ile Seri:I, No:26 sayılı eski Tebliğ 
yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili maddedeki rakam 100.000 TL olarak değiştirilmiştir. 
8 29/02/2012 tarihli ve 28219 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:59 sayılı 
“Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile 3.500.0000 TL 
ve 25.000.000 TL olan tutarlar 100.000 TL olarak değiştirilmiştir. 
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İzahname Düzenleme 
Muafiyetine İlişkin 
Rakamlar 

Seri:IV, No:39 Tebliği md.6 

3.0
00.
00
0 9 

210.000  
3.300.0
00  

3.550.000  

SPKn Kapsamından 
Çıkmaya İlişkin Rakamlar 

Seri:IV, No:39 Tebliği md.7 

3.0
00.
00
0  
25
0.0
00  

3.700.000 
310.000  

4.100.0
00  
340.00
0  

4.400.000  
365.000  

Nitelikli Yatırımcı Seri:IV, No:39 Tebliği md.3 

1.0
00.
00
0  

1.000.000  
1.000.0
00  

1.000.000  

İdari Sorumluluğu 
Bulunan Kişilerin 
Sermaye Piyasası 
Araçlarına İlişkin 
İşlemlerinin 
Açıklanmasına İlişkin 
Rakam 

Seri:VIII, No:54 Tebliği md. 19 
10.
00
0  

- 11.000  12.000  

Nitelikleri Belirlenmiş 
Halka Açık Ortaklıklara 
İlişkin Rakam 

Seri:VIII, No:66 Tebliği  md. 1210 

10.
00
0.0
00  

10.770.000  
11.875.
000  

12.800.000 

YATIRIM FONLARI 

 
İlgili 

Düzenleme 
Maddedeki 
Rakam(¨) 

1.1.201
1-

31.12.2
011 

Yenide
n 

Değerl
eme 

Oranı: 
%7,7 

(2010)(
¨) 

1.1.2012-
31.12.2012 
Yeniden 

Değerleme 
Oranı: 
%10,26 
(2011)(¨) 

1.1.2013-31.12.2013 
Yeniden Değerleme 

Oranı: %7,8 
(2012)(¨) 

Yatırım Fonu Asgari 
Başlangıç Tutarı 

Seri:VII, No:10 
Tebliği  md. 20 

100.000 
4.360.0

00  
4.807.000 5.181.000 

Yabancı Yatırım Fonu 
Paylarının Tahsisli 
Satılabileceği 
Gerçek/Tüzel Kişilerin 
Sahip Olması Gereken 
Asgari Sermaye Piyasası 
Aracı Tutarı 

Seri:VII, No:14 
Tebliği   md. 

15 
250.000 

2.530.0
00 

2.790.000  3.007.000 

YATIRIM ORTAKLIKLARI 

Menkul Kıymet Yatırım 
Ortaklıkları Başlangıç 
Sermayesi 

Seri:VI, No:30 
Tebliği  md. 5 

20.000.000  
20.000.
000 11 

20.000.000  20.000.000 

Menkul Kıymet Yatırım 
Ortaklığının Ortaklarından 
Lider Sermayedar Olacak 
Gerçek Kişinin Toplam 
Menkul Ve Gayrimenkul 
Varlıklarının Rayiç Değeri 

Seri:VI, No:30 
Tebliği  md. 8 

10.000.000  
10.000.
000 12 

10.000.000 10.000.000 

                                                           
9 16/03/2011 tarihli ve 27876 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:50 sayılı 
“İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ” ile 170.000 TL olan tutar 3.000.000 TL’ye yükseltilmiştir. 
10 03/04/2010 tarihli ve 27541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:VIII, No: 66 sayılı Tebliğ ile Seri:VIII, 
No:22 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili rakam 10.000.000 TL olarak değiştirilmiştir. 
11 05/08/2011 tarihli ve 28016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:VI, No:30 sayılı 
“Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği” ile eski Tebliğ olan Seri:VI, No:4 sayılı Tebliğ 
yürürlükten kaldırılmıştır. Eski Tebliğ’de geçen tutar 20.000.000 TL olarak değiştirilmiştir. 
12 05/08/2011 tarihli ve 28016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:VI, No:30 sayılı 
“Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği” ile uygulanmaya başlanmıştır. 
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Menkul Kıymet Yatırım 
Ortaklığının Ortaklarından 
Birden Fazla Gerçek Kişinin 
Lider Sermayedar Olması 
Halinde Gerçek Kişi Lider 
Sermayedarların Toplam 
Menkul ve Gayrimenkul 
Varlıklarının Rayiç Değeri 

Seri:VI, No:30 
Tebliği  md. 8 

20.000.000  
20.000.000  

13 
20.000.000 20.000.000  

Menkul Kıymet Yatırım 
Ortaklığında Lider 
Sermayedar Olacak Tüzel 
Kişiyle İlgili Olarak, Tebliğ’in 
8. Maddesinin (B) Bendinin 
(C) Alt Bendi Kapsamında 
Yapılacak Hesaplamalardaki 
Özsermaye ve Aktif Toplamı 
Tutarı (En Az) 

Seri:VI, No:30 
Tebliği  md. 8 

100.000.00
0  

200.000.00
0  

100.000.00
0 14 

200.000.00
0  15 

100.000.000  
200.000.000  

100.000.000  
200.000.000  

Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığının Kuruluşunda 
Başlangıç, Dönüşümünde 
ise Mevcut Ödenmiş 
Sermayesi ile 
Özsermayesinin Tutarı 

Seri:VI, No:11 
Tebliği  md. 6 

20.000.000  21.540.000  23.750.000  25.600.000  

Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığının Kuruluşunda 
Başlangıç, Dönüşümünde 
İse Mevcut Ödenmiş 
Sermayesinin Asgari Nakit 
Kısmının Hesaplanmasında 
Dikkate Alınacak Tutar İle 
Sermayenin Asgari Nakit 
Tutarı 

Seri:VI, No:11 
Tebliği  md. 6 

50.000.000  
5.000.000  

50.000.000  
5.000.000  

50.000.000  
5.000.000  

50.000.000  
5.000.000  

Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığının Ortaklarından 
Lider Sermayedar Olacak 
Gerçek Kişinin Toplam 
Menkul ve Gayrimenkul 
Varlıklarının Rayiç Değeri 

Seri:VI, No:11 
Tebliği  md. 8 

10.000.000  12.330.000  13.595.000  14.655.000  

Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığının Ortaklarından 
Birden Fazla Gerçek Kişinin 
Lider Sermayedar Olması 
Halinde Gerçek Kişi Lider 
Sermayedarların Toplam 
Menkul ve Gayrimenkul 
Varlıklarının Rayiç Değeri 

Seri:VI, No:11 
Tebliği  md. 8 

20.000.000  21.540.000  23.750.000  25.600.000  

Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığında Lider 
Sermayedar Olacak Tüzel 
Kişiyle İlgili Olarak, Tebliğ’in 
8. Maddesinin (B) Bendinin 
(C) Alt Bendi Kapsamında 
Yapılacak Hesaplamalardaki 
Özsermaye ve Aktif Toplamı 
Tutarı (En Az) 

Seri:VI, No:11 
Tebliği  md. 8 

100.000.00
0 
200.000.00
0  

125.000.00
0  
250.000.00
0  

137.825.000 
275.650.000  

148.575.000  
297.150.000  

                                                           
13 05/08/2011 tarihli ve 28016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:VI, No:30 sayılı 
“Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği” ile uygulanmaya başlanmıştır. 
14 05/08/2011 tarihli ve 28016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:VI, No:30 sayılı 
“Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği” ile uygulanmaya başlanmıştır. 
15 05/08/2011 tarihli ve 28016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:VI, No:30 sayılı 
“Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği” ile uygulanmaya başlanmıştır. 
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Altyapı Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığının Kuruluşunda 
Başlangıç Sermayesinin 
Tutarı ve Tebliğ’in 4. 
Maddesinin 5. Fıkrası 
Gereğince Ortaklardan En 
Az Birinin Kamu Kurum ve 
Kuruluşu Niteliğinde Tüzel 
Kişi Olması ve Ortaklık 
Sermayesine, En Az Yüzde 
80 Oranında İştirak Etmesi 
Halinde Sermayesinin Tutarı 

Seri:VI, No:24 
Tebliği  md. 4 

100.000.00
0  
5.000.000  

100.000.00
0 5.000.000  

100.000.000  
5.000.000  

100.000.000  
5.000.000  

Altyapı Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığının Ortaklarından 
Lider Sermayedar Olacak 
Gerçek Kişinin Toplam 
Menkul ve Gayrimenkul 
Varlıklarının Rayiç Değeri 

Seri:VI, No:24 
Tebliği  md. 6 

100.000.00
0 

100.000.00
0 

100.000.000 100.000.000  

Altyapı Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığının Ortaklarından 
Birden Fazla Gerçek Kişinin 
Lider Sermayedar Olması 
Halinde Gerçek Kişi Lider 
Sermayedarların Toplam 
Menkul ve Gayrimenkul 
Varlıklarının Rayiç Değeri 

Seri:VI, No:24 
Tebliği  md. 6 

150.000.00
0  

150.000.00
0 

150.000.000  150.000.000 

Altyapı Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığında Lider 
Sermayedar Olacak Tüzel 
Kişiyle İlgili Olarak, Tebliğ’in 
6. Maddesinin (B) Bendinin 
(3) Alt Bendi Kapsamında 
Yapılacak Hesaplamalardaki 
Özsermaye Ve Aktif Toplamı 
Tutarı (En Az) 

Seri:VI, No:24 
Tebliği  md. 6 

200.000.00
0  
400.000.00
0  

200.000.00
0 
400.000.00
0  

200.000.000  
400.000.000  

200.000.000  
400.000.000 

Altyapı Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığının Halka Açılması 
İçin Tanınan Sürenin 

Hesaplanmasında Kullanılan 
Çıkarılmış Sermaye Tutarı 

Seri:VI, No:24 
Tebliği  md. 10 

200.000.00
0  

200.000.00
0  

200.000.000  200.000.000  

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ 

Portföy Yönetim 
Şirketlerinin Asgari 

Ödenmiş Sermaye Tutarı 

Seri:V, No:59 
Tebliği md. 5 

250.000  360.000  397.000  427.000  

Portföy Yönetim Şirketinin 
Yatırım Fonu Katılma 
Paylarının Alım Satımına 
Aracılık Etmesi Halinde 
Sahip Olması Gereken 
Asgari Ödenmiş Sermaye 
Tutarı İle Asgari Özsermaye 
Tutarı 

Seri:V, No:59 
Tebliği  md. 

5/E 
1.250.000  1.250.000 16 1.250.000  1.250.000  

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ŞİRKETLERİ 

Kurulca Listeye Alınmaya 
İlişkin Asgari Sermaye 
Tutarı 

Seri:VIII, 
No:35 Tebliği  

md. 4 
200.000  270.000  297.702 320.923  

                                                           
16 27/08/2011 tarihli ve 28008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:V, No:22 sayılı Tebliğ ile söz konusu 
tutar Seri:V, No:59 sayılı Tebliğ’e ilave edilmiştir. 
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4. Kurulumuzun 01.02.2013 tarihli 4/130 sayılı Kararı; Kurulumuzun 

2013/25 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan 07.06.2013 tarih ve 20/632 sayılı 
Karar ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
5. Kurulumuzun 01.02.2013 tarihli 4/131 sayılı kararı:  
Borsa şirketlerinin Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin 

Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Hükümleri Uyarınca 2013 Yılı 
İçin Dahil Oldukları Gruplar Hakkında Duyuru  

A) Kurulumuzun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin 

Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğinin (Tebliğ/ Seri:IV, No:56 sayılı 
Tebliğ) uygulanmasına yönelik olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Tebliğ 
kapsamında, kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak olanların 
belirlenmesi ve gözetiminde, payları İMKB’de işlem gören ortaklıkların (Borsa 
Şirketleri), sistemik önemlerine göre piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki payların 
piyasa değerleri dikkate alınarak 2013 yılı için dahil oldukları gruplar aşağıdaki şekilde 
belirlenmiştir.  

1. Grup Borsa şirketleri  

1) ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.  
2) AKBANK T.A.Ş.  
3) ARÇELİK A.Ş.  
4) BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.  
5) COCA COLA İÇECEK A.Ş.  

                                                           
17 2013 yılı için belirlenen rakamlar, 2012 yılı asgari öz sermaye rakamlarına, 2012 yılı için belirlenen yeniden 
değerleme oranının (%7,8) %20’sinin (%1,56) uygulanması sonucu bulunan rakamların, tama iblağ edilmiş 
tutarlarıdır. 
18 2013 yılı için belirlenen rakamlar, 2012 yılı asgari öz sermaye rakamlarına, 2012 yılı için belirlenen yeniden 
değerleme oranının (%7,8) uygulanması sonucu bulunan rakamların, tama iblağ edilmiş tutarlarıdır. 

ARACI KURUMLAR 

 İlgili Düzenleme 
Maddedeki 
Rakam(¨) 

1.1.2011-
31.12.2011 

Yeniden 
Değerleme Oranı: 

%7,7 
(2010) 

(¨) 

1.1.2012-
31.12.2012 

Yeniden 
Değerleme Oranı: 

%10,26 
(2011)(¨) 

1.1.2013-
31.12.2013 

Yeniden 
Değerleme 
Oranı: %7,8 

(2012) 
(¨) 

Aracı 
Kurumların 
Asgari Öz 
Sermaye 
Yeterliliğine 
İlişkin 
Rakamlar17 

Seri:V, No:34 
Tebliği md. 7 
 
ASA 
HAA 
Repo-Ters Repo 
PY 
YD 
 
TOPLAM 
 
KAS 
Piyasa yapıcılığı 
İşlem Aracılığı 

 
 
 
90 milyar  
45 milyar  
45 milyar  
36 milyar  
9 milyar  
 
225 milyar  
 
Ek olarak;  
10 katı 
sermaye 
3 katı 
sermaye 

815.000 
409.000 
409.000 
327.000 
85.000 
 
2.045.000 
 
8.150.000 
2.445.000 

 
 
832.000  
417.000 
417.000  
334.000  
87.000  
 
2.087.000  
 
8.320.000  
2.496.000  

 
 
 
845.000  
424.000 
424.000 
339.000  
88.000 
 
2.120.000  
 
8.450.000  
2.535.000  

Seri:V, No:65 
Sayılı Tebliğ’in 
35. Maddesi 
Çerçevesinde 
Yeniden 
Değerleme 18 

Seri:V, No:65 
Tebliği md. 35 

10.000 16.000 18.000 19.500 
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6) EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
7) ENKA İNŞAAT VE SANAİİ A.Ş.  
8) EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.  
9) FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.  
10) T. GARANTİ BANKASI A.Ş.  
11) TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.  
12) T. İŞ BANKASI A.Ş.  
13) KOÇ HOLDİNG A.Ş.  
14) KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.  
15) HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.  
16) TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.  
17) TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.*  
18) TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.  
19) TÜRK HAVA YOLLARI A.O.  
20) TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.  
21) TÜRK TELEKOMÜNŞKASYON A.Ş.  
22) TÜRKİYE PETROL RAFİNERŞLERİ A.Ş.  
23) T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  
24) YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.  
*2012 yılında 2’nci grupta yer alan Şirket, 2013 yılı itibariyle 1’inci grupta yer 

alacaktır.  
2. Grup Borsa Şirketleri  

1) AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
2) AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.*  
3) AKFEN HOLDİNG A.Ş.  
4) ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.**  
5) ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
6) ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.  
7) AYGAZ A.Ş.  
8) BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.**  
9) ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
10) DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.**  
11) DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.  
12) DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.  
13) EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIM SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş.  
14) FİNANSBANK A.Ş.*  
15) KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERŞ A.Ş.**  
16) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
17) MİGROS TİCARET A.Ş.  
18) PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.  
19) TEKFEN HOLDİNG A.Ş. 
20) TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.  
21) TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş  
22) TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERŞ A.Ş.  
23) ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.  
24) YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.  
* Bu Şirketler, 2012 yılı verilerli dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre 

2’nci grup Şartlarını sağlamamakla birlikte, Seri: IV, No:56 sayılı Tebliğ'in 5 inci 
maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, 2013 yılında da 2’nci grupta yer almaya devam 
edecektir.  

** 2013 yılı içerisinde, 2’nci gruba dahil olmuşlardır.  
3. Grup Borsa şirketleri  
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Gelişen İşletmeler Piyasası, Gözaltı Pazarı ve Serbest İşlem Platformu’nda 
işlem gören ortaklıklar ile birinci ve ikinci gruba dahil olan ortaklıklar hariç olmak üzere, 
Borsa şirketlerinin tamamı.  
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B) Birinci grupta yer alan Şirketlerin yönetim kurullarının, bağımsız üye aday 

listesini hazırlayarak genel kurul toplantısından en az 60 gün önce Kurulumuza 
göndermesi gerekmektedir. Geçtiğimiz yıl bir yıl görev yapmak üzere seçilen bağımsız 
yönetim kurulu üyelerinin tekrar aday olması halinde de, bu süreç aynı şekilde 
işletilecektir.  

C) 2013 yılı itibariyle Aday Gösterme Komitesinin sorumlulukları, varsa bu 

komite tarafından, yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme 
Komitesinin oluşturulamamış olması halinde ise, 4.5.1. numaralı ilke uyarınca 
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilecektir. 

D) 2012 yılına ilişkin veriler dikkate alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda, 

2013 yılı için üst gruplara yükselen şirketlerin, dahil oldukları yeni gruba ilişkin ilkelere 
yapacakları ilk olağan genel kurul toplantısı ile uyum sağlamaları gerekmektedir. 

 
(2013/5 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 

 
1) Kurul Karar Organı'nın 12.02.2013 tarih ve 5/143 sayılı kararı; 

Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların paylarının İMKB 
Serbest işlem Platformunda işlem görmesine yönelik Kurulumuzun 03.06.2011 tarih 
17/519 sayılı ve 25.11.2011 tarih 39/1066 sayılı Kararlarının 6362 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanunu (SPKn) çerçevesinde yeniden değerlendirildiği Kurulumuzun 
12.02.2013 tarih ve 5/143 sayılı toplantısında SPKn'nun 16/2, 33/4 ve Geçici 8/3 
maddelerindeki hükümler dikkate alınarak; 

a) Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların paylarının İMKB 
Serbest İşlem Platformunda işlem görmesine yönelik Kurulumuzun 03.06.2011 tarih 
17/519 sayılı ve 25.11.2011 tarih 39/1066 sayılı Kararlarının yürürlükten 
kaldırılmasına, 

b) Kurulumuzun 25.11.2011 tarih ve 39/1066 sayılı Kararı kapsamında yer alan 
şirketlerin SPKn'nun ilgili hükümleri hakkında bilgilendirilmesine, 

c) Anılan Kurul Kararları kapsamında Kurulumuza başvuruda bulunmuş olan 
ancak başvuruları Kurulumuzca henüz karara bağlanmamış ortaklıklardan; 

i. Borsada işlem görme başvurusu olanlara, mevcut başvurularının bu 
aşamada işlemden kaldırılması ya da başvuru sürecinin devam ettirilmesi 
seçeneklerinin taraflarının inisiyatifinde olduğunun bildirilmesine, 

ii. Çağrıda bulunma başvurusu olanlara, Kanun kapsamından çıkma 
koşulunun karşılanması halinde, çağrıda bulunmaksızın Kanun kapsamından çıkma 
başvurusunda bulunabileceklerinin ve çağrıdan vazgeçilebileceğinin bildirilmesine, 

iii. Esas sözleşme değişikliği ve birleşme başvurusu olanlara, borsada işlem 
görme taleplerinin olması durumunda 2 yıl süreleri olduğu ve ön hazırlık niteliğindeki 
bu başvuruların işlemden kaldırılması ya da devamının sağlanması hususunda 
seçenekleri olduğunun bildirilmesine, 

karar verilmiştir. 
2) Kurul Karar Organı'nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı Kararı; 

Kurulumuzun II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay 
Tebliği 22.06.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olması sebebi ile Kurulumuzun 2013/25 
sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan 07.06.2013 tarih ve 20/632 sayılı Kararı 
gereği yürürlükten kaldırılmıştır. 
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(9/3/2013 tarihli ve 28582 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) 

 
Kurulumuzun 22/2/2013 tarihli ve 6/203 sayılı kararı: 

Kurul Karar Organı’nın 22/2/2013 tarihli ve 6 sayılı toplantısında, 6362 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76’ncı maddesi hükmü uyarınca, Türkiye Değerleme 
Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin olarak, 2013 yılı 
Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarının aşağıdaki 
şekilde belirlenmesine karar verilmiştir. 

 
GAYRİMENKUL DEĞERLEME ASGARİ ÜCRET UYGULAMA ESASLARI 
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76. Maddesinin Altıncı Fıkrası 

Uyarınca Belirlenen; Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyelerinin Vereceği 
Değerleme Hizmetlerine İlişkin Ücretlerin Tutarlarına ve Sınırlarına İlişkin Esaslar 

1) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (Birlik) üyelerinin müşterilerine vereceği 

değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücretlerde işbu esaslar ile ekte yer 
alan asgari ücret tarifesi uygulanır. İşbu esasların ekinde yer alan ücretlerin  tutarları 
asgari nitelikte olup taraflarca işin özelliğine göre daha yüksek bir ücret belirlenebilir. 

2) Ekli tarife ile belirlenen asgari ücret ve masraf tutarları sadece verilecek 

değerleme hizmetine ilişkin olup, hizmetin verilmesi için gereken ulaşım masrafları ile 
bu hizmetin verilebilmesi için zorunlu olan bilgi ve belgelerin temininde resmi kurumlara 
yapılan harç ve benzeri ödemeler ile KDV ve diğer vergiler gibi ek ücret ve masraflar 
tahsil edilecek asgari ücrete dâhil edilemez, ayrıca ödenir. Değerleme hizmeti 
verilmesine ilişkin asgari ücret dışındaki her türlü masraf ve bunların ödenmesine ilişkin 
hususlar taraflarca yapılacak yazılı bir sözleşme ile belirlenir. 

3) Birlik üyelerinin verecekleri değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek 

ücret ve masraflar, verilecek hizmet sonucunda takdir edilecek olan değerler veya 
değerleme raporunun teslim süresiyle ilişkilendirilemez. 

4) Birlik üyelerince verilecek değerleme hizmetleri için işbu esaslarla belirlenen 

ücretlerin ödenmesi; değerleme hizmetine konu varlığın alım satımının gerçekleşmesi, 
bu varlıkla ilgili bir kredi alım işleminin tamamlanması da dâhil olmak üzere hizmetin 
verilmesi dışında herhangi bir şarta bağlanamaz. 

5) Ekli tarifede belirtilen brüt metre kare büyüklüklerinin belirlenmesinde 

Belediye İmar Yönetmelikleri dikkate alınır. 
6) Birlik üyelerinin, değerleme hizmetini tümüyle başka bir Birlik üyesine 

devretmeleri ancak müşterileriyle yapacakları değerleme hizmeti sözleşmesinde buna 
izin veren bir hüküm bulunması şartıyla mümkündür. Bu halde, ekli tarifede belirlenen 
asgari ücretin en az %50’sinin hizmet alınan diğer Birlik üyesine ödenmesi şarttır. Bu 
kapsamda ödenecek ücret ve masraflar ile bunların ödenmesine ilişkin esaslar 
değerleme hizmeti veren Birlik üyesi ile hizmeti devralan Birlik üyesi arasında 
yapılacak yazılı sözleşmede önceden belirlenir. 

7) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 57. maddesinde belirtilen konut ve varlık 

finansmanı da dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatı ve bankacılık mevzuatı 
kapsamında sunulan değerleme hizmetlerinde toplu hizmet alımı, ihale veya benzer 
yöntemlerle işbu Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları ekinde yer 
alan Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenen ücretlerde indirim 
uygulanamaz. 

8) Değerleme hizmetlerine dayanak olan yazılı sözleşmeler işbu esaslara aykırı 

olamaz. 
9) İşbu esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye 

Sermaye Piyasası Kurulu yetkilidir. 
10) İşbu Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları ve eki 

Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi, Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte olan/geçerli olan tüm değerleme hizmeti 
sözleşmelerine uygulanır. Bu tarihten önce akdedilmiş olup da yürürlükte olan 
değerleme hizmeti sözleşmelerinin, işbu Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret 
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Uygulama Esasları ve eki Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi’ne aykırı 
hükümler ihtiva etmesi halinde, işbu esaslardaki ve ekli tarifedeki hükümler uygulanır. 
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(2013/9 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)  
 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
 
1. Kurulumuzun 14.03.2013 tarih ve 9/304 sayılı kararı:  

İMKB Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) işlem yapabilecek 
kuruluşlara ilişkin olarak Kurulumuzun 21.11.2012 tarih ve 40 sayılı toplantısında 
alınan karara ilaveten; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, bankalar 
tarafından yatırım hizmetleri ve faaliyetleri kapsamında,  

1) İMKB’de ve Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde işlem gören pay senetlerine ve 
pay senedi endekslerine dayalı türev araçların kendi hesabına alım satımı ile müşteri 
adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına alım satımının 
yapılamayacağı, ancak bankaların imzalamış oldukları acentelik sözleşmesi 
kapsamında söz konusu işlemlerde acentelik hizmeti verebilecekleri,  

 
2. Kurulumuzun 14.03.2013 tarih ve 9/319 sayılı ilke kararı:  

Halka açık ortaklıkların konsolide finansal tablolarının özkaynakları arasında 
yer alan “Satın Almaya İlişkin Özsermaye Etkisi” hesap kaleminin, Kurulumuzun kar 
dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde net dağıtılabilir kara ulaşılırken, bir 
indirim veya ekleme kalemi olarak dikkate alınmamasına karar verilmiştir. 

 
 
(2013/10 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)  
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
Kurulumuzun 26.03.2013 tarih ve 10/327 sayılı Kararı; Kurulumuzun 

24.05.2013 tarih ve 18/576 sayılı Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
(2013/15 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)  
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  

 
1) Kurulumuzun 08.05.2013 tarih ve 16/535 sayılı Kararı; 

Kurulumuzun 08.05.2013 tarih ve 16/535 sayılı toplantısında; kaldıraçlı alım 
satım işlemleri için kullanılmakta olan aktif/pasif mimari yapılı işlem platformlarında 
ortaya çıkabilecek risklerin bertaraf edilebilmesi amacıyla,  

a. Kurulumuza yapılacak kaldıraçlı alım satım işlemleri faaliyet izni 

başvurularında; Kurulumuzun 03.11.2011 tarih ve 37/989 sayılı ilke kararının ilk 
maddesindeki “Aracı kurum tarafından belirlenecek çalışma saatlerinde, bilgi işlem 
altyapısının kesintisiz çalışmasına ilişkin gerekli tedbirler alınır…” hükmünde yer alan 
“kesintisizlik” şartının sağlanması için aktif/aktif mimari yapılı işlem platformları 
kullanılması zorunluluğu getirilmesine,  

b. Mevcut durumda aktif/pasif mimari yapılı işlem platformu kullanmak suretiyle 

faaliyette bulunan aracı kurumlara da faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için (a) nolu 
maddede belirtilen şartı sağlamak üzere, yazılım ve donanım değişikleri yapılması 
gerekebileceği de dikkate alınarak, 31.12.2013 tarihine kadar süre verilmesine,  

c. Kurul karar tarihi itibariyle yetki belgesi başvurusunda bulunmuş olmakla 

birlikte, Kurulumuzca henüz sonuçlandırılmamış olan başvuruların mevcut esaslar 
(aktif/pasif mimari yapılı işlem platformları) çerçevesinde sonuçlandırılmasına, ancak 
31.12.2013 tarihine kadar aktif/aktif mimari yapılı kesintisizlik şartının sağlanması 
gerektiğinin başvuru sahibi aracı kurumlara bildirilmesine,  

d. Verilen süre sonunda kesintisizlik şartını sağlayamayan aracı kurumların 

sahip olduğu kaldıraçlı alım satım işlemleri faaliyet izninin, faaliyet koşulunun yerine 
getirilmemesi nedeniyle iptal edileceği hakkında aracı kurumların bilgilendirilmesine  

karar verilmiştir. 
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(2013/17 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)  
 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI 

Kurulumuzun 24.05.2013 tarih ve 18 no.lu toplantısında alınan İ-SPK.24.1 
(24.05.2013 tarih ve 18/602 s.k.) sayılı İlke Kararı; Kurulumuzun II-23.1. sayılı 
Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 
yürürlüğe girmesiyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
(2013/18 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)  
 

Kurulumuzun 30.04.2013 tarih ve 15 no.lu toplantısında alınan İ-SPK.48.1 
(30.04.2013 tarih ve 15/497 s.k.) sayılı İlke Kararı, Kurulumuzun III-48.3 sayılı Girişim 
Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, anılan Tebliğ’in yürürlüğe girmesi ile 
birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
(2013/19 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)  
 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI 
(Kurulumuzun 24.05.2013 tarih ve 18/576 sayılı kararı) 
1.) III-61.1. sayılı Kira Sertifikaları Tebliği’nin yürürlüğe girmesi nedeniyle,  

1. 14.10.2011 tarihli ve 34/948 sayılı Kurul Kararının Tebliğ değişiklik çalışmaları 
sonuçlandırılana kadar leasing ve murabaha alacaklarının maddi olmayan varlık tanımı 
kapsamında değerlendirilmesine ilişkin kısmı,  

2. 26.03.2013 tarihli ve 10/327 sayılı Kurul Kararının, Kurulumuza bundan sonra 
yapılacak varlık kiralama şirketi pay devirlerine izin verilmesine yönelik başvuruların 
değerlendirilmesinde uygulamanın yönlendirilmesinin teminine ilişkin ikinci fıkrası,  

Kurulumuzun 24.05.2013 tarih ve 18/576 sayılı kararı uyarınca yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

 
2.) FİNANSAL TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU  
 
(Kurulumuzun 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı kararı) 
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu(KGK), 5411 sayılı 
Bankacılık Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu 
ve 4683 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet 
gösteren banka, sigorta şirketleri, sermaye piyasası kurumları gibi finansal kuruluşlar dışında 
TMS/TFRS’yi uygulamakla yükümlü şirketlerin, TMS/TFRS kapsamında hazırlayacakları 
finansal tablolara ilişkin “Finansal Tablo Örnekleri ve Kulanım Rehberi”ni, 20.05.2013 tarih 
ve 28652 sayılı Resmi Gazete’de yayımlamıştır.  

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, ihraç 
ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören ortaklıklar ile yatırım fonları, konut 
finansmanı ve varlık finansmanı fonları hariç sermaye piyasası kurumları, finansal tablolarını 
Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları(TMS/TFRS)’na uygun olarak 
hazırlamak zorundadırlar. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya 
açıklanan finansal raporların karşılaştırılabilirliğini temin etmek amacıyla piyasa katılımcıları 
ve Borsa İstanbul A.Ş.’nin talebi üzerine, Kurulumuzca 2008 yılından bu yana finansal 
raporlarda yer alması gerekli asgari unsurlar belirlenmekte, zaman içerisinde standartlardaki 
değişikliklere paralel güncellemeler yapılarak kamuya açıklanmaktadır.  

Bu çerçevede, TMS/TFRS lerde ortaya çıkan değişiklikler kapsamında, KGK 
tarafından yayımlanan “Finansal Tablo Örnekleri ve Kulanım Rehberi” esas alınarak, 
kendine özgü ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, KAP aracılığıyla kamuya ilan edilecek 
finansal rapor formatlarında yer alması gerekli asgari unsurlar yeniden belirlenmiştir.  

Kurulumuzun 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan Karar 
uyarınca Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına 

giren sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören anonim ortaklıklar ile yatırım fonları, 
konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları hariç sermaye piyasası kurumları için 
31.03.2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren ekteki formatlar 

yürürlüğe konulmuştur.  
Kamuoyuna duyurulur. 
 
(2013/24 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 

 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
(Kurulumuzun 24.05.2013 tarih ve 18/573 sayılı kararı) 

 
1) II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği’nin 07.07.2013 tarihinde yürürlüğe girmesi 

nedeniyle;  
a) Borçlanma araçlarının borsa dışında alım satıma konu olması durumunda yetkili 

kuruluşların verecekleri alım satım tekliflerinin ne şekilde kamuya duyurulacağına ilişkin 
hususları içeren ve Kurulumuzun 2006/35 sayılı Bülteni ile de kamuya duyurulmuş olan 
11.08.2006 tarih ve 35/1009 sayılı kararının üçüncü maddesi (ilan edilen 2 nci madde) ile 
Kurulumuzun 2006/29 sayılı Bülteni ile kamuya duyurulmuş olan Kurulumuzun 29.06.2006 
tarih ve 29/819 sayılı kararının birinci maddesi (ilan edilen 1A maddesi),  

b) Kurulumuzun 2013/1 sayılı Bülteni ile kamuya duyurulan Kurul ücretlerine ilişkin i-
SPK. 130.1 (04.01.2013 tarih ve 1/1 s.k.)’nın borçlanma araçlarına ilişkin hükümleri,  

c) Kurulumuzun 2013/1 sayılı Bülteni ile kamuya duyurulan ihraç limitlerine ilişkin i-
SPK. 31.1 (04.01.2013 tarih ve 1/2 s.k.)  

Kurulumuzun 24.05.2013 tarih ve 18/573 sayılı kararı uyarınca yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

 
(2013/28 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 

 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
1. 1. Kurulumuzun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliğinin yürürlüğe girmesi ile 

birlikte Kurulumuzun 23.08.2013 tarih ve 29/954 sayılı kararı; (Kurulumuzun 2011/32 
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sayılı Bülteni ile kamuya duyurulan, payları borsada işlem gören şirketlerin kendi paylarını 
satın almalarına ilişkin 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı kararının (c) bendini değiştirmiş olan 
ve (g) bendini yürürlükten kaldırmış olan) 2014/1 sayılı SPK Haftalık Bülteninde “B.DUYURU 
VE İLKE KARARLARI” başlığı altında yayımlanan karar ile yürürlükten kaldırılmıştır.  

 
2. Kurulumuzun 23.08.2013 tarih ve 29/955 sayılı kararı ile;  

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda 6327 sayılı 
Kanun ile yapılan değişiklikler çerçevesinde hazırlanan ve 13/3/2013 tarihli ve 28586 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve 
Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’te fon türleri ve unvanlarına ilişkin temel 
esaslar belirlenmiştir. Söz konusu esaslara ilişkin olarak aşağıdaki metin i-SPK 4632 
s.kn.17-1 (23.08.2013 tarih ve 29/955 s.k.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilmiş ve 
emeklilik şirketlerinin İlke Kararı’nda yer alan fon türlerine uyum sağlamaları için 31.12.2013 
tarihine kadar süre verilmiş olup; bireysel emeklilik fon türlerine ilişkin olarak Kurulumuzun 
2008/3 sayılı Bülteni ile kamuya duyurulan 13.12.2007 tarih ve 45/1228 sayılı Kurul Kararı 
yürürlükten kaldırılmıştır.  

 
BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARI TÜRLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında 
Yönetmelik’in 6. maddesine göre, fon türleri belirlenirken dikkat edilmesi gereken önemli bir 
nokta, fonun unvanında belirli bir varlık grubuna, sektöre veya sektörlere yatırım yaptığı 
izlenimini uyandıracak bir ibare kullanılıp kullanılmayacağıdır. Eğer böyle bir ibare 
kullanılacaksa, fon varlıklarının en az %80’i Fon unvanında yer alan söz konusu varlık grubu, 
sektör ya da sektörlere ait olan varlıklardan oluşmak zorundadır. Aksi taktirde, böyle bir ibare 
fon unvanında kullanılamamaktadır.  

Yukarıda bahsedilen sınırlamalara uymak, izahname ve diğer belgeler yoluyla 
kamuyu tam, doğru ve zamanında aydınlatmak ve Kurulca uygun görülmek koşullarıyla, 
yatırım yapılacak varlık türüne, yatırım stratejisine veya her ikisine göre olmak üzere farklı 
fon türleri belirlenebilir ve belirlenen türlerde fonlar kurulabilir. Bahsedilen şartlar dikkate 
alınarak, sınırlandırıcı nitelikte olmamak ve fakat uygulamalara yön vermek ve yol gösterici 
olmak üzere fon türleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. Ayrıca, Kurulca uygun görülmesi 
şartıyla yeni fon türlerinin belirlenmesi de her zaman mümkündür.  

EMEKLİLİK YATIRIM FONU TÜRLERİ  
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A. Gelir Amaçlı Fonlar: Yatırım yapılacak varlıkların, bunlardan elde edilecek 

temettü, faiz ve kira sertifikası gelirlerine ağırlık verilerek belirlendiği fonlardır.  
a. Hisse Senedi Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini düzenli temettü ödemesi 

yapan ve fiyat oynaklığı nispeten daha az olan ortaklık paylarına yatıran ve temettü geliri 
elde etmeyi hedefleyen fondur.  

b. Kamu Borçlanma Araçları Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini, kamu 

borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya ve devlet iç borçlanma senetlerine yatıran ve 
faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur.  

c. Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini özel 

sektör borçlanma araçlarına yatıran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur.  
ç. Kira Sertifikası Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini kira sertifikalarına yatıran 

ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefleyen fondur.  
d. Karma Borçlanma Araçları Fonu: Her birinin değeri fon portföyünün %20’sinden 

az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80’ini kamu borçlanma araçlarına ve özel 
sektör borçlanma araçlarına yatıran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur.  

e. Karma Fon: Her birinin değeri fon portföyünün %20’sinden az olmayacak şekilde, 

fon portföyünün en az %80’ini ortaklık paylarına ve borçlanma araçlarına veya kira 
sertifikalarına yatıran ve temettü, faiz ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefleyen fondur.  

f. Esnek Fon: Fon portföyünün tamamını, değişen piyasa koşullarına göre 

Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir 
kısmına yatıran ve temettü, faiz veya kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu 
tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez.  

B. Büyüme Amaçlı Fonlar: Yatırım yapılacak varlıkların, bunlardan elde edilecek 

sermaye kazancına ağırlık verilerek belirlendiği fonlardır.  
a. Hisse Senedi Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini borsada işlem gören 

ortaklıkların paylarına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur.  
b. Karma Fon: Her birinin değeri fon portföyünün %20’sinden az olmayacak şekilde, 

fon portföyünün en az %80’ini ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına 
yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur.  

c. Esnek Fon: Fon portföyünün tamamını, değişen piyasa koşullarına göre 

Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir 
kısmına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür fonların varlık 
dağılımı önceden belirlenmez.  

C. Para Piyasası Fonları: Devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 184 gün 

kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçları yer alan ve portföyünün ağırlıklı 
ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fonlardır.  

a. Likit Fon-Kamu: Fon portföyünün en az %80'ini, kamu borçlanma araçlarının konu 

olduğu ters repoya, devlet iç borçlanma senetlerine ve 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu 
Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kurulan 
varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına yatırmak kaydıyla, fon 
varlıklarını Takasbank para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan 
vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendiren fondur.  

b. Likit Fon-Özel Sektör: Fon portföyünün en az %80'ini özel sektör borçlanma 

araçlarına ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına yatırmak kaydıyla, fon 
varlıklarını ters repo ve Takasbank para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında 
yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendiren fondur.  

c. Likit Fon-Esnek: Fon portföyünün en az %80’ini borçlanma araçlarına, kira 

sertifikalarına ve ters repoya yatırmak kaydıyla, fon varlıklarını Takasbank para piyasası 
işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye 
piyasası araçlarında değerlendiren fondur.  

D. Kıymetli Madenler Fonları: Fon portföyünün en az %80’i altın ve diğer kıymetli 

madenler ile bunlara dayalı varlıklardan oluşturulan fonlardır.  
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a. Kıymetli Madenler Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini ulusal ve uluslararası 

borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı varlıklara yatıran 
fondur.  

b. Altın Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini ulusal ve uluslararası borsalarda işlem 

gören altın ve altına dayalı varlıklara yatıran fondur.  
E. İhtisaslaşmış Fonlar: Fon portföyüne belirli sektör ve endeksler bazında yatırım 

yapan fonlardır.  
a. Sektör Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini, belirli sektör ya da sektörlerde 

bulunan ortaklıkların paylarına yatıran fondur.  
b. Endeks Fon: Hisse Senedi Endeks Fonu, Tahvil Endeks Fonu, Sektör Endeks 

Fonu veya benzer fonlar olmak üzere, baz alınan ve Kurulca uygun görülen bir endeks 
kapsamındaki varlıklara, fon portföyünün en az %80’ini yatıran ve baz alınan endeks ile 
fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısının en az 0,9 olmasını ve endeksteki 
artış kadar bir getiri elde etmeyi hedefleyen fondur.  

F. Fon Sepeti Fonu: Portföyünün en az %80’ini yatırım fonlarının ve borsa yatırım 

fonlarının katılma paylarına yatıran fondur.  
G. Katkı Fonu: Katılımcılar adına ödenen devlet katkılarının yatırıma yönlendirilmesi 

amacıyla kurulan ve portföyünün;  
- en az yüzde 75’ini, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen 

Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine veya kira 
sertifikalarına,  

- en fazla yüzde onbeşini, Türk Lirası cinsinden mevduata, katılma hesabına, borsada 
işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına veya kaynak 
kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına,  

- en fazla yüzde onbeşini, BIST 100 endeksindeki veya BIST katılım endeksindeki 
paylara  

yatıran fondur.  
H. Diğer Fonlar: Yukarıdaki fon türlerine girmeyen fonlardır.  
a. Dengeli Fon: Fon portföyünün tamamını, ortaklık payı, borçlanma araçları ve kira 

sertifikalarının karmasından oluşturan ve hem sermaye kazancı hem de temettü, faiz ve kira 
sertifikası geliri elde etmeyi hedefleyen fondur.  

b. Esnek Fon: Fon portföyünün tamamını, değişen piyasa koşullarına göre 

Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir 
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kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü, faiz ve kira sertifikası geliri elde 
etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez.  

Öte yandan, Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar 
Hakkında Yönetmelik'in 22 ve 23'üncü maddelerinde sayılan sınırlamalar saklıdır.  

FON TÜRLERİNE İLİŞKİN NOTLAR:  
1. Büyüme Amaçlı ve Gelir Amaçlı Fonların ayırt edilebilmelerine ilişkin olarak 

aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.  
Gelir Amaçlı Fonlar, yatırım yapılacak varlıkların seçiminde, fiyat oynaklığı düşük, 

temettü, faiz ve kira sertifikası geliri elde etme potansiyeli ya da beklentisi olan varlıklara 
ağırlık verilen fonlardır. Büyüme Amaçlı Fonlar ise, yatırım yapılacak varlıkların seçiminde, 

yatırım döneminde değer artış kazancı elde edilmesi beklenen varlıklara ağırlık verilen 
fonlardır.  

Diğer taraftan fon kuruluş aşamasında, portföy yöneticisinin hangi varlık grubunun 
büyüme veya gelir amaçlı olabileceğini öngöremeyebileceği, bir diğer ifadeyle, portföy 
yönetiminde hem sermaye kazancı hem de temettü, faiz veya kira sertifikası geliri 
unsurlarına aynı oranda ağırlık vermek isteyebileceği dikkate alınarak, tamamı ortaklık 
paylarından veya borçlanma senetlerinden veya kira sertifikalarından veya bunların 
karmasından oluşan "Dengeli Fon" kurulabilmesine de imkan tanınmıştır.  

2. Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihraç edilen Eurobondlar, devlet dış borçlanma 

senedi olup, yabancı menkul kıymet kategorisine girmemektedir. Öte yandan eurobondlar 
devlet iç borçlanma senedi sayılmadığından, Kamu Borçlanma Araçları Fonları, portföylerine 
en az %80 oranında ters repo dahil devlet iç borçlanma senetleri aldıktan sonra, portföy 
sınırlamalarına uygun bir şekilde, söz konusu Eurobondları azami %20 oranında 
portföylerine dahil edebilirler.  

3. Yukarıda belirtilen fon türleri de dikkate alınarak, portföyünün tamamı; getirisi faize 

bağlı olmayan borçlanma araçları, kira sertifikaları, katılma hesapları, katılım bankacılığı 
esaslarına uygun paylar ve getirisi faize bağlı olmayan diğer yatırım araçlarından oluşan 
fonlar unvanlarında “Katılım” veya “Alternatif” ifadesini kullanabilirler.  

4. Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan 2013/3 sayılı Emeklilik Planı Hakkında 

Genelge’nin 2 nci maddesinde belirlenen portföy sınırlamalarına uyan fonlar unvanlarında 
“Standart” ifadesini kullanabilirler.  

 
3. Kurulumuzun 23.08.2013 tarih ve 29/959 sayılı kararı ile;  

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.’de (VOB) işlem gören tüm sözleşmelerin 
05.08.2013 tarihi itibariyle Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) işlem platformuna aktarıldığı göz 
önünde bulundurularak, yatırım kuruluşlarının duyuru tarihinden itibaren müşterilerine 
imzalatacakları Türev Araçlar Risk Bildirim Formlarının sadece BİAŞ Vadeli İşlem ve 
Opsiyon Piyasası’nı (VİOP) içerecek şekilde değiştirilmesine ve ayrıca işlemlerin esasında 
herhangi bir değişiklik olmadığı dikkate alınarak, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları 
Birliği’nin (TSPAKB) 686 sayılı Genel Mektubu ile duyurulan değişiklik öncesinde VOB 
müşterilerine imzalatılmış olan risk bildirim formlarının VİOP çatısı altında gerçekleştirilecek 
işlemlerde geçerli sayılmasına karar verilmiştir. 

 
(2013/29 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
Kurulumuzun 02.08.2013 tarih ve 27/884 sayılı kararı:  

Kurulumuzun 2001/4 sayılı Bülteni ile kamuya duyurulan, yatırım ortaklıklarının halka 
arzlarında ek süre tanınmasına ilişkin 25.01.2001 tarih ve 4/99 sayılı kararın, menkul kıymet 
yatırım ortaklıkları ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları için uygulanmamasına karar verilmiştir. 

 
(2013/30 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
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B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
Kurulumuzun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin yürürlüğe girmesi ile birlikte 

Kurulumuzun 13.09.2013 tarih ve i-SPK.128.5 (13.09.2013 tarih ve 31/1033s.k.) sayılı 
kararı; 2014/1 sayılı SPK Haftalık Büteninde yayımlanan karar ile yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
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(2013/34 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI 
 

Kurulumuzun III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar 
Tebliği 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş 
olup, anılan Tebliğ’in yürürlüğe girmesi ile birlikte aşağıda listesi verilen Kurul Kararları 
yürürlükten kaldırılmıştır.  

Sıra  Kurul Kararı veya Duyurusu  Yayımlandığı 
SPK Bülten 
Sayısı  

1  Kurulumuzun 22.01.2013 tarih ve 3/58 sayılı İlke Kararı  (2013/3 sayılı 
Bülten)  

2  Kurulumuzun 29.12.2005 tarih ve 56/1546 sayılı İlke 
Kararı  

(2005/56 sayılı 
Bülten)  

3  Kurulumuzun 23.09.2004 tarih ve 39/1206 sayılı İlke 
Kararı  

(2004/40 sayılı 
Bülten)  

4  Kurulumuzun İ-SPK.48.1 (30.04.2013 tarih ve 15/497 
s.k.) sayılı İlke Kararı  

(2013/18 sayılı 
Bülten)  

 
Kurulumuzun 25.10.2013 tarih ve i-SPK.24.2 (25.10.2013 tarih ve 1149 s.k.) sayılı 

kararı; Kurulumuzun II-23.1. sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin ortak Esaslar 
Ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Kurulumuzun 25.10.2013 tarih ve 1157 sayılı kararı:  

Aracı kurumlarda istihdam edilecek bireysel emeklilik aracısının Bireysel Emeklilik 
Sistemi mevzuatında bireysel emeklilik faaliyetinin sunumu için öngörülen gerekli şartları 
taşıması ve yetkili mercilerden izin ve lisansı almış olması koşuluyla, aracı kurumların 
bireysel emeklilik aracılığı faaliyeti yetki belgesine sahip personel ve bireysel emeklilik 
şirketleriyle tesis edilecek iş ilişkisi çerçevesinde Kurulumuzun uygun görüşünün alınması 
kaydıyla bireysel emeklilik faaliyetinde bulunulabilmelerine karar verilmiştir. 

 
 
(2013/41 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI 
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……………….. 

2. Kurul’un i-SPK.128.6 (06.12.2013 tarih ve 40/1331 s.k.) Sayılı 
İlke Kararı, 25/1/2018 tarih ve 4/100 sayılı Kurul kararı ile yürürlükten 
kaldırılmıştır.  
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(19/12/2013 tarihli ve 28856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) 
 
Kurulumuzun 13.12.2013 tarihli ve 41/1351 sayılı kararı: 

Kurul Karar Organı’nın 13/12/2013 tarihli ve 41/1351 sayılı toplantısında, 6362 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76’ncı maddesi hükmü uyarınca, Türkiye Değerleme 
Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin olarak, 2014 yılı 
Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarının aşağıdaki şekilde 
belirlenmesine karar verilmiştir. 

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ASGARİ ÜCRET UYGULAMA ESASLARI 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76. Maddesinin Altıncı Fıkrası Uyarınca 
Belirlenen; Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyelerinin Vereceği Değerleme 
Hizmetlerine İlişkin Ücretlerin Tutarlarına ve Sınırlarına İlişkin Esaslar 

1) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (Birlik) üyelerinin müşterilerine vereceği 

değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücretlerde işbu esaslar ile ekte yer alan 
asgari ücret tarifesi uygulanır. İşbu esasların ekinde yer alan ücretlerin tutarları asgari 
nitelikte olup taraflarca işin özelliğine göre daha yüksek bir ücret belirlenebilir. 

2) Ekli tarife ile belirlenen asgari ücret ve masraf tutarları sadece verilecek değerleme 

hizmetine ilişkin olup, hizmetin verilmesi için gereken ulaşım masrafları ile bu 
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hizmetin verilebilmesi için zorunlu olan bilgi ve belgelerin temininde resmi kurumlara yapılan 
harç ve benzeri ödemeler ile KDV ve diğer vergiler gibi ek ücret ve masraflar tahsil edilecek 
asgari ücrete dâhil edilemez, ayrıca ödenir. 

3) Birlik üyelerinin verecekleri değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücret 

ve masraflar, verilecek hizmet sonucunda takdir edilecek olan değerler veya değerleme 
raporunun teslim süresiyle ilişkilendirilemez. Değerleme ücretlerinin, değerleme işi 
başlamadan önce belirlenmesi gerekmektedir. 

4) Birlik üyelerince verilecek değerleme hizmetleri için işbu esaslarla belirlenen 

ücretlerin ödenmesi; değerleme hizmetine konu varlığın alım satımının gerçekleşmesi, bu 
varlıkla ilgili bir kredi alım işleminin tamamlanması da dâhil olmak üzere hizmetin verilmesi 
dışında herhangi bir şarta bağlanamaz.. 

5) Ekli tarifede belirtilen brüt metre kare büyüklüklerinin belirlenmesinde Belediye 

İmar Yönetmelikleri dikkate alınır. 
6) Değerleme konusu taşınmazın tapuda kayıtlı niteliği ile fiili kullanım niteliği 

arasında bir fark var ise ve bu fark nedeniyle ilgili taşınmaz iş bu asgari ücret uygulama 
esaslarının ekli tarifesindeki grupların birden fazlasının kapsamına giriyor ise ücretin 
belirlenmesinde yüksek olan ücret grubu dikkate alınır. 

7) Birlik üyelerinin, değerleme hizmetini tümüyle başka bir Birlik üyesinden dışardan 

hizmet alımı yoluyla gerçekleştirebilmeleri ancak müşterileriyle yapacakları değerleme 
hizmeti sözleşmesinde buna izin veren bir hüküm bulunması şartıyla mümkündür. Bu halde, 
ekli tarifede belirlenen asgari ücretin en az %50’sinin hizmet alınan diğer Birlik üyesine 
ödenmesi şarttır. Bu kapsamda ödenecek ücret ve masraflar ile bunların ödenmesine ilişkin 
esaslar değerleme hizmeti veren Birlik üyesi ile dışardan hizmet sağlayan Birlik üyesi 
arasında yapılacak yazılı sözleşmede önceden belirlenir. 

8) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 57. maddesinde belirtilen konut ve varlık 

finansmanı da dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatı ve bankacılık mevzuatı 
kapsamında sunulan değerleme hizmetlerinde toplu hizmet alımı, ihale veya benzer 
yöntemlerle işbu Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları ekinde yer alan 
Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenen ücretlerde indirim 
uygulanamaz. 

9) Değerleme hizmetlerine dayanak olan yazılı sözleşmeler işbu esaslara aykırı 

olamaz. 
10) İşbu esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye 

Sermaye Piyasası Kurulu yetkilidir. 
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11) İşbu Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları ve eki 

Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer 

 
 

2014 YILI GAYRİMENKUL DEĞERLEME ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 
 

1. GRUP ARSALAR (imarlı veya imarsız) BRÜT ALAN (m²) DEĞERLEME ÜCRETİ (TL) 

Arsa, bağ, bahçe, tarla, tarım alanı, sera, özel 
orman vb. 

1  -   10.000 485 

10.001  - 25.000 590 

25.001  -  50.000 700 

50.001 ve üzeri 805 

2. GRUP KONUTLAR VE İŞ YERLERİ  BRÜT ALAN (m²) DEĞERLEME ÜCRETİ (TL) 

Konut veya konut amaçlı müstakil bina, dükkân, 
ofis, plaza, iş merkezi, büro, alışveriş merkezi vb. 

1  - 500 325 

501 -2.000 375 

2.001 - 5.000 805 

5.001 - 20.000 1.185 

20.001 ve üzeri 1.345 

Yalı veya eski eser niteliğinde köşkler (Tescilli) Tamamı 1.500 
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3. GRUP 
ENERJİ ve AKARYAKIT 
TESİSLERİ  

BRÜT ALAN (m²) DEĞERLEME ÜCRETİ (TL) 

Benzin istasyonu Tamamı 975 

Rafineri, akaryakıt depolama tesisleri, diğer enerji 
tesisleri 

Tamamı 1.500 

4. GRUP 
ÜRETİM AMAÇLI ve SINAÎ 
NİTELİKLİ GAYRİMENKULLER 

BRÜT ALAN (m²) DEĞERLEME ÜCRETİ (TL) 

İmalathane, atölye, depo, hangar yapıları, fabrika, 
küçük ve büyükbaş hayvan çiftlikleri vb. 

1- 10.000 805  

10.001 - 25.000 1.130 

25.001 ve üzeri 1.615 

5. GRUP 
HİZMET AMAÇLI KULLANILAN 
GAYRİMENKULLER 

BRÜT ALAN (m²) DEĞERLEME ÜCRETİ (TL) 

Hastane, okul (otoparklar dâhil brüt alan), otel, 
motel, pansiyon, konaklama tesisi, spor kompleksi 
gibi. 

1- 5.000 805 

5.001 - 20.000 1.185 

20.001 - 30.000 1.345 

30.001 ve üzeri 1.500 

 
6. GRUP TOPLU DEĞERLEME TAŞINMAZ ADEDİ DEĞERLEME ÜCRETİ (TL) 

1. Grupta yer alan taşınmazlardan, birden 
fazlasının aynı değerleme raporuna konu olması ve 
aynı mahalle/köy sınırları içerisinde yer alması 
halinde yapılacak değerleme. 

Tamamı 
Değerlemeye konu, en büyük taşınmaz için 
tarifede yer alan ücret, diğerleri için bu ücretin 
%10’u. 

2. Grupta yer alan taşınmazlardan, aynı değerleme 
raporuna konu olan ve aynı tarihte ve tek seferde 
değerleme çalışması yapılan aynı parsel üzerindeki 
birden fazla bağımsız taşınmazın değerlemesi. 

2 - 100 
İlk bağımsız bölüm için 325 TL, sonraki her 
bir bağımsız bölüm için ilk rapor ücretinin 
ilave %5’i. 

101 ve üzeri 1.950 

7. GRUP 
GAYRİMENKUL PROJESİ, 
GAYRİMENKULE BAĞLI HAK VE 
FAYDA DEĞERLEMESİ 

 DEĞERLEME ÜCRETİ (TL) 

Gayrimenkul projesi, gayrimenkule bağlı hak ve 
fayda değerlemesi. 

Tamamı Taraflarca belirlenir. 
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8. GRUP 
DİĞER19 (İlgili mevzuatın izin 
verdiği ölçüde diğer varlıkların 
değerlemesi) 

 DEĞERLEME ÜCRETİ (TL) 

Karma yapılar (bütünleyici ve eklenti niteliğindeki 
makine, ekipman, liman, tersane gibi özellikli 
varlıklar), tek veya birden fazla parsel üzerine inşa 
edilmiş farkı nitelikteki yapılardan oluşan kompleks 
tesisler 

Tamamı Taraflarca belirlenir. 

9. GRUP 
DAHA ÖNCE DEĞERLEMESİ 
YAPILAN GAYRİMENKULÜN 
YENİDEN DEĞERLEMESİ 

 DEĞERLEME ÜCRETİ (TL) 

İnşa halindeki gayrimenkulün tamamlanma 
seviyesinin tespiti amacıyla yapılan değerlemeler. 

 

İlk rapor ücreti asgari ücret tarifesine göre, 
sonraki yenileme raporlarına ilişkin ücret, ilk 
rapor ücretinin %30’undan az olmamak 
kaydıyla taraflarca belirlenir. 

Daha önce hazırlanmış bir rapora ilişkin olarak, 
aynı değerleme kuruluşundan rapor tarihini takiben 
12 ay içerisinde talep edilecek revize raporlar. 

 
İlk rapor ücretinin %50’sinden az olmamak 
üzere taraflarca belirlenir. 

                                                           
19 İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde, içinde bütünleyici parça ve eklenti niteliğindeki varlıkların yer aldığı 
gayrimenkullerin değerlemesinde gayrimenkulün dışındaki varlıkların değerlemesinde uygulanacak 
değerleme ücretleri taraflarca belirlenir. 
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(2013/43 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI 
 
1. (Kurulumuzun 21.11.2013 tarih ve 38/1236 sayılı kararı) 

 
Kurulumuzun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğinin yürürlüğe girmesiyle 

birlikte;  
i. Kurulumuzun 1996/49 sayılı Bülteni ile kamuya duyurulan, kayıtlı sermaye 

tavanının yükseltilmesine ilişkin genel kurul kararlarının sermaye artırımı niteliğinde olmayıp 
sadece bir ana sözleşme değişikliği kararı olmalarına rağmen, her halükarda imtiyazlı pay 
sahiplerinin imtiyazlarını ihlal eder nitelikte olmaları nedeniyle, imtiyazlı pay sahipleri kurulu 
veya kurullarınca da onandığına ilişkin kararın esas sözleşme değişikliği kararı ile birlikte 
Kurula sunulmadıkça Şirketlerin sermaye artırım taleplerinin incelemeye alınmayacağına 
ilişkin hususları içeren 21.11.1996 tarih ve 50/1476 sayılı kararı,  

ii. Nakit artırım dışında tüm iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle kayıtlı sermaye 
tavanı aşılabileceğine ve bu durumda yapılacak ilk genel kurul toplantısında kayıtlı sermaye 
tavan artırım kararı alınmak üzere Kurulumuza başvurulması gerektiğine ilişkin hususları 
içeren 29.09.2002 tarih ve 44/1142 sayılı kararı,  

 
yürürlükten kaldırılmıştır.  
 
2. (Kurulumuzun 21.11.2013 tarih ve 38/1237 sayılı kararı) 

Kurulumuzun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve 
Ayrılma Hakkı Tebliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte;  

a) Payları borsada işlem gören ortaklıkların kendi istekleri ile borsa kotundan çıkma 
işlemlerinde uyacakları ilke ve esasların belirlendiği Kurulumuzun 30.07.2010 tarih ve 
22/675 sayılı kararı,  

b) Birleşme işlemlerinin gerçekleşmesinin, bu nitelikteki işlemlerin görüşüleceği genel 
kurul toplantısı sonucuna göre ayrılma hakkı kullanımları nedeniyle ortaklığın katlanmak 
zorunda kalacağı maliyetin belirli bir tutarı aşmaması şartına bağlanabileceğine ilişkin 
Kurulumuzun 24.05.2013 tarih ve 18/602 sayılı kararı,  

c) Ayrılma hakkı kullanım fiyatının hesaplanmasında baz alınacak tarihin 
belirlenmesine ilişkin Kurulumuzun 25.10.2013 tarih ve 35/1149 sayılı kararı,  
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yürürlükten kaldırılmıştır.  
 
3. (Kurulumuzun 29.11.2013 tarih ve 39/1276 sayılı kararı) 

Kurulumuzun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğinin yürürlüğe girmesiyle 
birlikte;  

a) Birleşme işlemlerinin birleşmeye esas finansal tablo tarihinden itibaren 6 ay 
içerisinde sonuçlandırılmasının zorunlu olmasına ilişkin Kurulumuzun 02.09.2004 tarihli ve 
37/1142 sayılı kararı  

 
b) Birleşme sözleşmesinin nisap yetersizliği dolayısıyla toplanacak ikinci genel 

kurulda onaylanmasına ilişkin hükümler içeren Kurulumuzun 20.03.2008 tarihli ve 8/322 
sayılı kararı,  

yürürlükten kaldırılmıştır.  
 
4. (Kurulumuzun 13.12.2013 tarih ve 41/1334 sayılı kararı) 

Kurulumuzun II-16.1 sayılı Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve 
Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliğinin yürürlüğe 
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girmesiyle birlikte, payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların paylarının 
Serbest İşlem Platformunda işlem görmesine yönelik (Kurulumuzun 03.06.2011 tarih 17/519 
sayılı ve 25.11.2011 tarih 39/1066 sayılı kararlarının 6362 sayılı Sermaye Piyasası  Kanunu 
çerçevesinde yeniden değerlendirildiği) 12.02.2013 tarih ve 5/143 sayılı Kurul kararı 
yürürlükten kaldırılmıştır.  
 

5. Kurulumuzun 06.12.2013 tarih ve 40/1328 sayılı kararı gereği yapılan 
duyurudur: 
 

KURULUMUZUN II-14.2 SAYILI “YATIRIM FONLARININ FİNANSAL 
RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ” UYARINCA DÜZENLENECEK 
FİNANSAL TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU 

 

30.12.2013 tarih ve 28867 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan II-14.2 sayılı 
“Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği” (II-14.2 Tebliği) uyarınca, 
yatırım fonları, 31.12.2013 tarihli finansal tablolarından itibaren Türkiye Muhasebe/Finansal 
Raporlama Standartlarını (TMS/TFRS) uygulayacaklardır. 

TMS/TFRS’de herhangi bir standart finansal tablo ve dipnot formatının 
öngörülmemesi ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 
açıklanan finansal tablo örnekleri için yatırım fonlarının kapsam dışı bırakılması nedenleriyle 
uygulamada oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi ve finansal verilerin finansal tablolarda 
gösteriminde tutarlılığın ve karşılaştırılabilirliğin sağlanmasını teminen yatırım fonları 
tarafından hazırlanan finansal tablolara ilişkin bir format hazırlama gerekliliği doğmuştur. 
Yatırım fonlarının finansal tablo hazırlama ihtiyaçları ve Kurulumuzun yatırım fonlarının 
finansal tablolarına ilişkin gözetim faaliyetleri gereksinimleri göz önünde bulundurularak, 
Kurulumuzun 06.12.2013 tarih ve 40/1328 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca 
31.12.2013 tarihli finansal tablolarla birlikte uygulamaya konulmak üzere ekteki finansal 

tablo formatları yürürlüğe konulmuştur. 
 Kamuoyuna duyurulur. 

 
Ek: Finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve toplam 
değer/net varlık değeri değişim tablosu ile bunlara ilişkin açıklamalar.
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… FONU  

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ  
… TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)  
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) 

 Dipnot  
Referansları 

Cari  
Dönem 

Geçmiş  
Dönem 

Varlıklar     

Nakit ve Nakit Benzerleri    

Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri    

Ters Repo Alacakları    

Takas Alacakları    

Diğer Alacaklar    

Finansal Varlıklar    

Teminata Verilen Finansal Varlıklar    

Diğer Varlıklar    

Toplam Varlıklar (A)    

Yükümlülükler    

Repo Borçları    

Takas Borçları    

Krediler    

Finansal Yükümlülükler    

Diğer Borçlar    

Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık 
Değeri Hariç) (B) 

   

Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)    

 
 
 
… FONU  

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ … - … DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE 
DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU  
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) 

 Dipnot  Cari  Geçmiş  
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Referansları Dönem Dönem 

KAR VEYA ZARAR KISMI     

Faiz Gelirleri    

Temettü Gelirleri    

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin 
Gerçekleşmiş Kar/Zarar 

   

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin 
Gerçekleşmemiş Kar/Zarar 

   

Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri    

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler    

Esas Faaliyet Gelirleri    

Yönetim Ücretleri    

Performans Ücretleri    

Saklama Ücretleri    

MKK Ücretleri    

Denetim Ücretleri    

Danışmanlık Ücretleri    

Kurul Ücretleri    
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Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri    

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler    

Esas Faaliyet Giderleri    

Esas Faaliyet Kar/Zararı     

Finansman Giderleri    

Net Dönem Karı/Zararı (A)    

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI    

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar    

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar    

Diğer Kapsamlı Gelir (B)    

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE 
ARTIŞ/AZALIŞ (A+B) 

   

 
 
… FONU  

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ … TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ DEĞİŞİM TABLOSU  
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) 

 Dipnot  
Referansları 

Cari  
Dönem 

Geçmiş  
Dönem 

….itibarıyla Toplam Değeri/Net Varlık Değeri 
(Dönem Başı) 

   

Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış/Azalış    

Katılma Payı İhraç Tutarı (+)    

Katılma Payı İade Tutarı (-)    

….itibarıyla Toplam Değeri/Net Varlık Değeri 
(Dönem Sonu) 

   

 
Alternatif 1: Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem) 
… FONU 

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ  … - … DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tüm tutarlar TL 
olarak gösterilmiştir.)  

 Dipnot  
Referansları 

Cari  
Dönem 

Geçmiş  
Dönem 
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A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları    

Finansal Varlık Alımı ve Finansal Yükümlülük İfası 
İçin Yapılan Ödemeler 

   

Finansal Varlık Satışından Elde Edilen Nakit    

Türev Araçların Alımına ve İfasına İlişkin Ödemeler    

Türev Araçlardan Elde Edilen Nakit    

Alınan Temettü    

Alınan Faiz    

Faiz Ödemeleri    

Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları    

İşletme Faaliyetlerinden Net Nakit Akışları    

B. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları    

Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit    

Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit    

Kredi Ödemeleri    
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Faiz Ödemeleri    

Alınan Krediler    

Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları    

Finansman Faaliyetlerden Net Nakit Akışları    

Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce 
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış 
(A+B) 

   

C. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit 
Benzerleri Üzerindeki Etkisi 

   

Nakit ve Nakit Benzerlerinde Net Artış/Azalış 
(A+B+C) 

   

D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri    

Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)    

 
 
 
 
Alternatif 2: Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) 
… FONU 

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ  … - … DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tüm tutarlar TL 
olarak gösterilmiştir.)  

 Dipnot  
Referansları 

Cari  
Dönem 

Geçmiş  
Dönem 

A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları    

Net Dönem Karı/Zararı    

Net Dönem Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili 
Düzeltmeler 

   

   Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler    

   Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler    

   Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler    

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları ile 
İlgili Düzeltmeler 
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   Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili 
Düzeltmeler 

   

   Kar/Zarar Mutabakatı ile İlgili Diğer Düzeltmeler    

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler    

   Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler    

   Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler    

   İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer 
Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 

   

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları    

Alınan Temettü    

Alınan Faiz    

Faiz Ödemeleri    

Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları    

B. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları    

Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit    

Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit    

Kredi Ödemeleri    

Faiz Ödemeleri    
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Alınan Krediler    

Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları    

Finansman Faaliyetlerden Net Nakit Akışları    

Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce 
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış (A+B) 

   

C. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit 
Benzerleri Üzerindeki Etkisi 

   

Nakit ve Nakit Benzerlerinde Net Artış/Azalış 
(A+B+C) 

   

D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri    

Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)    

 
 
 

DİPNOTLAR 

  Dipnot Adı İlgili TMS/TFRS’ler 

1 Fon Hakkında Genel Bilgiler TMS 1, TMS 10 

2 Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar   

   Sunuma İlişkin Temel Esaslar TMS 1, 29, TFRS 1 vd. 

   TMS’ye Uygunluk Beyanı TMS 1 

  
 Muhasebe Politikalarında 

Değişiklikler 
TMS 8 

  
 Muhasebe Tahminlerindeki 

Değişiklikler ve Hatalar 
TMS 8 

  
 Önemli Muhasebe Politikalarının 

Özeti 
İlgili tüm TMS / TFRS’ler 

  
 Önemli Muhasebe Değerlendirme, 

Tahmin ve Varsayımları 
TMS 1, TMS 8, vd. 

3 Bölümlere Göre Raporlama TFRS 8 
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4 İlişkili Taraf Açıklamaları TMS 24 

5 Alacak ve Borçlar TMS 32, 39, TFRS 7, (TFRS 9)vd. 

6 Borçlanma Maliyetleri TMS 23, vd. 

7 Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Borçlar TMS 37, 10,  12, 18  

8 Niteliklerine Göre Giderler TMS 1 

9 Diğer Varlık ve Yükümlülükler TMS 1, vd. 

10 
Toplam Değer/Net Varlık Değeri ve Toplam 
Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış/Azalış 

TMS 1, 21, 29, 32, 39, TFRS 7 vd. 

11 
Fiyat Raporundaki ve Finansal Durum 
Tablosundaki Toplam Değer/Net Varlık Değeri 
Mutabakatı 
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12 Hasılat  TMS 18, vd. 

13 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler ve Giderler TMS 18, TMS 1, vd. 

14 Finansman Giderleri 
TMS 21, 23, 32, 39, TFRS 7, (TFRS 
9) vd. 

15 Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Analizi TMS 1 vd. 

16 Kur Değişiminin Etkileri TMS 21, vd. 

17 Yüksek Enflasyonlu Ekonomide Raporlama TMS 29, vd. 

18 Türev Araçlar TMS 32, 39, TFRS 7, (TFRS 9) vs. 

19 Finansal Araçlar TMS 32, 39, TFRS 7, 9 vd. 

20 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar TMS 10 

21 TMS’ye İlk Geçiş TFRS 1 

22 Nakit Akış Tablosuna İlişkin Açıklamalar TMS 7, vd. 

23 
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim 
Tablosuna İlişkin Açıklamalar 

TMS 1, vd. 

24 

Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya 
da finansal tabloların açık, yorumlanabilir ve 
anlaşılabilir olması açısından açıklanması 
gereken diğer hususlar 

TMS 1, TMS 8 vd. 

 
 

DİPNOTLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA 

Finansal tablo örneklerinde yer verilen kalemler asgari olarak belirlenmiş olup, TMS 
1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardında yer alan kriterler çerçevesinde yapılan 
değerlendirmeler sonucunda finansal tablolarda ayrıca sunulması gerektiği düşünülen 
kalemlerin finansal tablolarda ayrı bir kalem olarak gösterilmesi gerekir.  
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Finansal tablo örneklerinde yer verilen unsurların asgari olarak belirlenmiş olması, 
kullanılmayan (karşılaştırmalı verileriyle birlikte bakiyesi sıfır olan) kalemlerin finansal tablo 
ve dipnotlardan çıkarılmasına engel değildir.  

Önemlilik arz etmesi nedeniyle finansal tablo kullanıcılarının dikkatine sunulması 
gerektiği düşünülen alt kalemlere, Finansal Durum Tablosunda ana kalemin altında açılım 
yapılmak suretiyle yer verilebilir. Önemlilik arz eden alt kalem ilişkili taraflardan alacak veya 
borç ise, Finansal Durum Tablosunda sunulur; ancak, diğer kalemlere ilişkin alt açılımlara 
dipnotlarda yer verilebilir. Önemli olan kalemin diğer varlık/borç içinde yer alan bir kalem 
olması durumda, sunum diğer varlık/borç altında alt kalem olarak değil ayrı bir kalem olarak 
yapılır. Alt kalemler TMS’de yer verilen esaslar çerçevesinde sunulur.  

Örnekler: 
Finansal yatırımlar 
- Gerçeğe uygun değerinden ölçülenler 
- İtfa edilmiş maliyetiyle ölçülenler 
Bir kalem birden fazla dipnotla ilişkili olabilir. Bu durumda ilgili tüm dipnotlara referans 

verilir. 
Önemsiz kalemler, aksi belirtilmedikçe ilgili sınıfın diğer kaleminde (örneğin, diğer 

borçlar gibi) gösterilir. 
Finansal tablo kalemlerine ilişkin dipnot açıklamalarında 2013/19 sayılı SPK 

Bülteni’nde kamuya açıklanan “Finansal Tablo ve Dipnot Formatları Kullanım Rehberi”nde 
yer verilen hususlar kıyasen uygulanır.  



2014/1          8.KISIM  39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(2014/1 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  

 
1. Kurulumuzun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliğinin yürürlüğe girmesi ile 

birlikte, payları borsada işlem gören ortaklıkların kendi paylarını satın almalarına ilişkin usul 
ve esasların düzenlendiği Kurulumuzun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı kararı ile söz 
konusu kararda değişiklik yapan 23.08.2013 tarih ve 29/954 sayılı Kurulumuz kararı 
yürürlükten kaldırılmıştır.  

2. Kurulumuzun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin yürürlüğe girmesi ile 

birlikte,  
a) Payları borsada işlem gören ortaklıkların vermiş oldukları teminat rehin ve 

ipoteklere ilişkin Kurulumuzun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı ile 27.10.2010 tarih 
ve 32/927 sayılı kararı,  

b) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 128’inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinin 
uygulanmasına ilişkin Kurulumuzun 13.09.2013 tarih ve 31/1033 sayılı kararı,  

c) Önemli nitelikteki işlemlerde esas alınabilecek önemlilik kriterinin belirlenmesi 
amacıyla alınan Kurulumuzun 16.02.2012 tarih ve 5/136 sayılı kararı,  

yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
(2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 

 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  

 
1. Kurulun 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı  

 
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmesi nedeniyle, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 
hazırlamakla yükümlü şirketlerin 2014 yılına ilişkin faaliyet raporları ekinde esas alacakları 
format aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.  
2014 yılında yayımlanacak 2013 yılına ilişkin faaliyet raporlarında yer verilecek Kurumsal 
Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun 01.02.2013 tarih ve 2013/4 sayılı Kurul Bülteninde yer 
verilen formata göre hazırlanması esas olup; dileyen şirketlerin, II-17.1 sayılı Kurumsal 
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Yönetim Tebliği kapsamında Kurumsal Yönetim İlkelerine uyuma ilişkin ek hususlara 
kullanacakları bu formatta yer vermeleri mümkündür.  
 

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU FORMATI 
BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI  

Bu bölümde; söz konusu yıllık faaliyet döneminde II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 
(Tebliğ) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden (İlkeler);  
a) Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan İlkelere ve gerekçesine (Tebliğ’in 6 ncı maddesi 

kapsamında şirketin istisna tutulduğu İlkelere ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü 
alınarak uygulanmayan İlkelere ayrıca yer verilecektir.),  
b) Uygulanması zorunlu olmayan İlkelerin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise İlke 

bazında gerekçeye, bu İlkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar 
çatışmalarına ve gelecekte şirketin yönetim uygulamalarında söz konusu İlkeler 
çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına  
ilişkin açıklamalara yer verilir. Söz konusu açıklamalarda dönem içerisinde önemli bir 
değişiklik olması durumunda, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilir. 
Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda yapılan tüm çalışmalar hakkında bilgi de bu 
bölümde yer alacaktır.  
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BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ  
2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü  

Bu maddede; yatırımcı ilişkileri bölümünün bağlı olduğu şirket genel müdürü veya genel 
müdür yardımcısı ya da muadili diğer idari sorumluluğu bulunan yöneticinin adı-soyadı, 
unvanı, yürütülen faaliyetlere ilişkin hazırlanan raporun yönetim kuruluna sunulup 
sunulmadığı ve sunulma tarihi, bölüm yöneticisinin lisansları, bu bölümde görev alan kişilerin 
adı-soyadı, dönem içinde bölümün yürüttüğü başlıca faaliyetler, dönem içinde bölüme 
yapılan başvuru ve pay sahiplerine verilen yanıt sayısı açıklanacaktır. Yatırımcı ilişkileri 
bölümünün görevinin, diğer birimler tarafından yerine getirilmesi söz konusu ise bu durum 
da ayrıca belirtilecektir.  
2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı  

Bu bölümde; pay sahiplerinin bilgi taleplerinin nasıl değerlendirildiği, şirketin internet 
sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikte herhangi bir bilgi ve 
açıklamaya yer verilip verilmediği açıklanacaktır. Ayrıca, esas sözleşmede özel denetçi 
atanması talebinin düzenlenip düzenlenmediği, dönem içinde özel denetçi tayini talebinin 
olup olmadığı ve bunun ne şekilde sonuçlandığı belirtilecektir.  
2.3. Genel Kurul Toplantıları  

Bu bölümde; dönem içinde gerçekleştirilen genel kurul toplantılarına, toplantı yerlerine, 
toplantılara katılıma (toplantı nisapları, menfaat sahipleri ile medyanın toplantılara katılıp 
katılmadığı), toplantılara davetin ne şekilde yapıldığı bilgisine, genel kurul öncesi ne tür 
bilgilerin hangi yollarla pay sahiplerine duyurulduğuna, genel kurulda pay sahiplerinin 
sorduğu sorulara, bu sorulara toplantı esnasında cevap verilip verilemediği bilgisi ile verilen 
cevaplara, genel kurul toplantısında cevaplandırılamayan ancak daha sonra Yatırımcı 
İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanan sorular ve cevaplarına, pay sahipleri 
tarafından gündem önerisi verilip verilmediğine, verilmiş ise bu önerilerin nasıl 
sonuçlandırıldığına, genel kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla neler yapıldığına, 
genel kurul tutanaklarının erişim yerlerine ilişkin bilgiye yer verilecektir.  
Ayrıca, yönetim kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 
çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın genel 
kurula bırakıldığı işlemlerin gündeme taşınmasının söz konusu olması durumunda, bu 
işlemler ile işlemlere ilişkin genel kurul kararı hakkında bilgiye de ver verilecektir.  
Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile varsa bu konudaki 
politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara 
bilgi verilip verilmediği hususu da bu bölümde açıklanacaktır.  
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Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari 
sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 
hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir 
işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş 
türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan 
bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu 
işlemler ile bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına 
şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında bilgilere de bu bölümde yer 
verilecektir.  
2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları  

Bu bölümde; oy hakkında imtiyaz olup olmadığı, varsa içeriği ve ne şekilde kullanıldığı 
hususlarının belirtilmesi; beraberinde şirketle hâkimiyet ilişkisini de getirmesi kaydıyla, 
karşılıklı iştirak içinde olunan şirketlerin genel kurullarında oy kullanıp kullanmadığı ve azlığın 
yönetimde temsil edilip edilmediği ile azlık haklarının esas sözleşme ile sermayenin yirmide 
birinden daha düşük bir şekilde belirlenip belirlenmediği hususlarının da açıklanması gerekir.  
2.5. Kâr Payı Hakkı  

Bu bölümde; şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz olup olmadığı ve varsa imtiyazın 
içeriğine ilişkin bilgiye yer verilir. Ayrıca, şirketin kâr dağıtım politikasına ilişkin bilgi ile bu 
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politikanın genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulup sunulmadığı, faaliyet raporunda 
yer alıp almadığı ve şirketin internet sitesinde kamuya açıklanıp açıklanmadığı, şirketin kâr 
dağıtıp dağıtmadığı, dağıtmaması durumunda gerekçesi hakkında bilgiye yer verilir.  
2.6. Payların Devri  

Bu bölümde; şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunup 
bulunmadığı, varsa bunlara ilişkin bilgi yer alacaktır.  
 
BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK  
3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği  

Bu bölümde; şirketin kurumsal internet sitesinin adresi, internet sitesinde yer alan bilgilerin 
İngilizce olarak hazırlanıp hazırlanmadığı, internet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkelerinde 
belirtilen hususlara yer verilip verilmediği ve yer verilmeyen hususların neler olduğu bilgisi 
yer alacaktır.  
3.2. Faaliyet Raporu  

Bu bölümde; faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilip 
verilmediği ve yer verilmeyen bilgilerin neler olduğu açıklanacaktır.  
 
BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ  
4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi  

Bu bölümde; şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilip 
bilgilendirilmedikleri, bilgilendiriliyorlarsa yöntemleri (toplantılara katılım vb.), 
bilgilendirilmiyorlarsa nedenleri hakkında açıklamaya ve menfaat sahiplerinin şirketin 
mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi’ne 
veya Denetimden Sorumlu Komite’ye iletebilmesi için gerekli mekanizmaların şirket 
tarafından oluşturulup oluşturulmadığına ilişkin açıklamaya yer verilecektir.  
4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı  

Bu bölümde; menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ne gibi çalışmaların yapıldığı 
ve nasıl bir katılım sağlandığı hakkında açıklamalara ve menfaat sahipleri bakımından sonuç 
doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerinin alınıp alınmadığına ilişkin 
açıklamalara yer verilecektir.  
4.3. İnsan Kaynakları Politikası  

Bu bölümde; şirketin insan kaynakları politikasının ana esaslarına, çalışanlar ile ilişkileri 
yürütmek üzere temsilci atandı ise adı, görevleri ve yetkilerine, atanmadı ise nedenlerine, 
personel alımına ilişkin ölçütlerin belirlenip belirlenmediğine, belirlenmedi ise nedenlerine, 
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çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda gelen şikâyet bulunup bulunmadığına, 
bulunuyor ise çözümü konusunda neler yapıldığı konusundaki açıklamalara, şirket 
çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin 
çalışanlara duyurulup duyurulmadığı hususlarına yer verilecektir.  
4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk  

Bu bölümde; şirket etik kurallarının internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanıp 
açıklanmadığı hususu ile çevreye, bulunulan bölgeye ve genel olarak kamuya yönelik 
faaliyetler (desteklenen/öncülük edilen sosyal çalışmalar, bölge insanlarına yönelik sosyal 
çalışmalar vb.) hakkında bilgiler açıklanacaktır.  
 
BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU  
5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu  

Bu bölümde; icracı, icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı yapılması suretiyle yönetim 
kurulu üyelerinin ve icra kurulu başkanı/genel müdürün adı-soyadı ile özgeçmişlerine, görev 
sürelerine ve varsa görev dağılımlarına yer verilecektir. Yönetim kurulu başkanı ve icra 
kurulu başkanı/genel müdürün aynı kişi olması halinde, bu durum gerekçesi ile 
açıklanacaktır. Aday gösterme komitesine kaç bağımsız üyenin aday gösterildiği ve 
adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin raporun tarihi ve yönetim 
kuruluna ne zaman sunulduğu açıklanacaktır. Bağımsızlık kriterlerinden bir veya birkaçını 



42          8.KISIM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

sağlamayan ancak Kurulun uygun görüşü ile genel kurul tarafından bağımsız yönetim kurulu 
üyesi olarak seçilen üyelerin sağlamadıkları kriterler ile kritere uyulmamasının gerekçesi de 
bu bölümde açıklanır.  
Bu bölümde; bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanlarına ve ilgili faaliyet 
dönemi itibariyle bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıkması halinde bu 
kapsamda yapılan işlemlere de yer verilecektir.  
Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasının belirli kurallara bağlanıp 
bağlanmadığı ve yönetim kurulu üyelerinin şirket dışındaki görevleri (grup içi grup dışı ayrımı 
verilmek suretiyle) de ayrıca açıklanacaktır.  
Yönetim kurulunda kadın üye oranı için belirlenen hedef oran ve hedef zaman ile bu 
hedeflere ulaşmak için oluşturulan politika hakkında bilgiye de bu bölümde yer verilir. 
Yönetim kurulu, bu hedeflere ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak 
değerlendirir.  
5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları  

Bu bölümde; yönetim kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi yöntemi, yönetim 
kurulunun dönem içindeki toplantı sayısı, toplantıya katılım durumu, toplantı katılım ve karar 
nisapları, toplantıya çağrı yöntemleri ve süreçleri, toplantıda yönetim kurulu üyeleri 
tarafından yöneltilen soruların ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı 
karşı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilip geçirilmediği, yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı 
oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkının tanınıp tanınmadığı hususlarında bilgiye yer 
verilecektir. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep 
olacakları zararın sigorta ettirilip ettirilmediği, ettirildi ise sigorta bedeli hakkında bilgi de bu 
bölümde yer alacaktır.  
5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı  

Bu bölümde; oluşturulan komiteler, komitelerin başkan, üye ve nitelikleri (icracı/icracı 
olmayan/bağımsız), toplanma sıklığı ve ilgili dönemdeki faaliyetleri ile bu faaliyetleri yerine 
getirirken takip ettikleri prosedür belirtilecektir. Ayrıca, bir yönetim kurulu üyesinin birden 
fazla komitede görev alması durumunda bunun gerekçesi açıklanacaktır.  
5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması  

Bu bölümde; yönetim kurulunca risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri oluşturulup 
oluşturulmadığı, oluşturulmuşsa sistemin işleyişi, etkinliği ve etkinliğinin gözetimi hakkında 
bilgi açıklanacaktır.  
5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri  
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Bu bölümde; yönetim kurulu tarafından şirketin stratejik hedeflerinin oluşturulması, 
onaylanması ve uygulanması süreci hakkındaki bilgi ile yönetim kurulunun şirketin 
hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirip 
geçirmediği, geçirmekteyse hangi sıklıkta geçirdiği ve nasıl bir yöntem izlendiği hususları 
açıklanacaktır. 
5.6. Mali Haklar  

Bu bölümde; yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin 
ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirilip getirilmediği ve genel kurul toplantısı 
gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulup sunulmadığı,  
bu işlemlerin gerçekleştirilmemesi halinde nedenleri, ücretlendirme esaslarının kamuya 
açıklanıp açıklanmadığı, açıklamanın yapıldığı yerler (faaliyet raporu, internet sitesi vb) ile 
açıklamaların hangi bazda (kişi bazında veya yönetim kurulu ve üst düzey yönetici bazında) 
yapıldığı bilgisine yer verilecektir.  
Bu bölümde ayrıca; şirketin herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine 
borç verip vermediği, kredi kullandırıp kullandırmadığı, verilmiş olan borçların ve kredilerin 
süresini uzatıp uzatmadığı, şartlarını iyileştirip iyileştirmediği, üçüncü bir kişi aracılığıyla 
şahsi kredi adı altında kredi kullandırıp kullandırmadığı veya lehine kefalet gibi teminatlar 
verip vermediği, eğer bu hususlardan birisi ya da birden fazlası uygulanmış ise bundan 
doğan çıkar çatışmaları açıklanacaktır.  
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2. Kurulun 27.01.2014 tarih ve 2/39 sayılı kararı  

 
01.02.2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği (Tebliğ) ile 
birlikte, Seri:IV, No:27 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Halka Açık Anonim 
Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ 
hükümleri uyarınca hazırlanan “Kâr Dağıtım Tablosu Hazırlama Kılavuzu”nun yürürlükten 
kaldırılarak, Tebliğ’in 13 üncü maddesi uyarınca hazırlanan “Kâr Payı Rehberi”nin yürürlüğe 
girmesine karar verilmiştir. Söz konusu Kâr Payı Rehberine 
(http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=986&fn=986.pdf&subme
nuheader=0) adresinden ulaşılması mümkündür.  
 

3. Kurulumuzun III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliğinin 21.01.2014 

tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte;  
a) Kurulumuzun 2011/26 sayılı Bülteni ile kamuya duyurulan teminat sorumlusu raporunun 

içeriğine ilişkin hususları içeren 30.06.2011 tarih ve 20/614 sayılı kararı,  
b) Kurulumuzun 2011/44 sayılı Bülteni ile kamuya duyurulan Varlığa Dayalı Menkul 

Kıymetler ile Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlerin kayden izlenmesine ilişkin hususu içeren 
03.11.2011 tarih ve 37/991 sayılı kararın ilk maddesinin birinci fıkrası,  

yürürlükten kaldırılmıştır 
 
(2014/6 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 

 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
 

1. Kurul’un i-SPK.52.1 (26.02.2014 tarih ve 6/180 s.k.) sayılı ilke kararı; 
Kurul’un i-SPK.52.4 (20.6.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı kararı ile 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=986&fn=986.pdf&submenuheader=0
http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=986&fn=986.pdf&submenuheader=0
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2. …………………………………………… 

 

3. Kurulumuzun 26.02.2014 tarih ve 6/189 sayılı kararı; Kurulumuzun i-
SPK.128.7. (17.07.2014 tarihli ve 22/7359 sayılı ilke kararı ile yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

 
(2014/7 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 

 

B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
1. Kurulun 07.03.2014 tarih ve 7/198 sayılı kararı  

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer 
alan düzenlemelere uyum kapsamında hazırlanan ve 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğinin 5, 13 
ve 17’nci maddeleri uyarınca hazırlanan ve halka açık ortaklıkların taraf olacağı birleşme ve 
bölünme işlemleri ile kolaylaştırılmış usulde birleşme ve bölünme işlemlerinde kullanılacak 
duyuru metni formatlarının yürürlüğe girmesine karar verilmiştir. Söz konusu duyuru metni 
formatlarına  

http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&showmenu=yes&menuid=
12&pid=0&subid=12&submenuheader=0 adresinden ulaşılması mümkündür. 

 
2. Kurul’un i-SPK.52.2 (07.03.2014 tarih ve 7/215 s.k.) Sayılı İlke Kararı; 

Kurul’un i-SPK.52.4 (20.6.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı kararı ile 

yürürlükten kaldırılmıştır.  

http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&showmenu=yes&menuid=12&pid=0&subid=12&submenuheader=0
http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&showmenu=yes&menuid=12&pid=0&subid=12&submenuheader=0
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(DİKKAT: BU SAYFA BİLİNÇLİ OLARAK BOŞ 
BIRAKILMIŞTIR.) 
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(2014/7 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
1. Kurulun 14.03.2014 tarih ve 8/223 sayılı kararı:  

Kurulumuzun 2008/13 sayılı Bülteni ile kamuya duyurulan “Faaliyet Konusu Sportif 
Faaliyetler veya Söz Konusu Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirlerin Yönetilmesi Olan Halka 
Açık veya Açılacak Ortaklıkların Uyması Gereken Kriterler”in 8. maddesinin “Şirketler bu ilke 
kararının 7. maddesinin (d) bendi hükmüne, ilke kararının SPK Haftalık Bülteninde 
yayımlandığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde uyum sağlamak zorundadırlar. Söz konusu 
karara uyum sağlanması konusunda Şirketler ve Şirketlerin yönetim kurulu üyeleri birlikte 
sorumludur.” şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir.  

 
2. Kurulun i-SPK.45.1 (14.03.2014 tarih ve 8/230 s.k.) sayılı ilke kararı:  

30.01.2004 tarih ve 5/86 sayılı Kurul kararının yerine geçmek üzere VII-128.1 sayılı 
Pay Tebliğinin 11 nci ve 24 üncü maddeleri uyarınca ek satış hakkı kapsamında ödünç alımlı 
satış ve fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde bulunacak aracı kurumlara ilişkin esasların 
belirlenmesi hususuna ilişkin olarak;  

1- Halka arz sırasında yalnızca ek satış hakkı kapsamında ödünç alımlı satış 
işlemlerinde bulunulacak olması durumunda, halka arza aracılık yetki belgesine sahip olan 
ve son 3 ay boyunca sermaye yeterliliği yükümlülüklerini yerine getirmiş olan tüm aracı 
kurumların ödünç alımlı satış işlemlerinde bulunabilmelerine,  

2- Ek satış hakkı kapsamında kendi kaynaklarını kullanmak suretiyle ödünç alımlı 
satış ve fiyat istikrarı sağlayıcı işlemleri birlikte gerçekleştirecek aracı kurumlar için;  

a. Asgari özsermayelerinin, kaldıraçlı alım satım işlemleri yetki belgesi hariç olmak 
üzere tüm yetki belgelerine sahip olunması durumunda bulundurulması gereken asgari 
özsermaye tutarının en az 3 katı,  

b. Sermaye yeterliliği tabanı tutarlarının ve likidite oranlarının olması gerekenin en az 
%20 fazlası,  

olması ve  
c. Bu kıstasların halka arz faaliyetine başlanmasından önceki son 3 ay sonu itibariyle 

hazırlanmış olan sermaye yeterliliği tablolarında sağlanmış olması  
koşullarının aranmasına,  
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d. Ayrıca bu faaliyetler sırasında kullanılacak kaynaklar hakkında Kurul’a bilgi 
verilmesine ve izahname ile sirkülerde kullanılacak kaynaklara ilişkin özkaynak-yabancı 
kaynak bilgisine yer verilmesine,  

3- Ödünç alımlı satış ve fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler sırasında kullanılacak fonun 
ortaklığın elde edeceği brüt halka arz gelirinden veya ortaklık dışındaki kişiler tarafından 
sağlanması durumunda, söz konusu kaynaklar hakkında Kurul’a bilgi verilmesine ve 
izahname ile sirkülerde aracı kurum dışı kaynak kullanılacağına dair bilgiye yer verilmesine, 
halka arza aracılık yetki belgesine sahip olan ve son 3 ay boyunca sermaye yeterliliği 
yükümlülüklerini yerine getirmiş olan tüm aracı kurumların aracı kurum dışı kaynak 
kullanarak ödünç alımlı satış ve fiyat istikrarı işlemlerinde bulunabilmelerine,  

4- 01.07.2014 tarihini takip eden dönemde, III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve 
Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca “geniş yetkili” olarak 
tanımlanmak üzere gerekli başvuru koşullarını ve asgari özsermaye yükümlülüğü nü yerine 
getirerek, halka arza aracılıkta aracılık yüklenimi faaliyet izni almış aracı kurumların ek satış 
hakkı kapsamında ödünç alımlı satış ve fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlerde bulunabilmelerine  

karar verilmiştir.  
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3. Kurulun 14.03.2014 tarih ve 8/243 sayılı kararı:  

Varlığa dayalı menkul kıymet ihraç edecek varlık finansmanı fonlarının kuruluş 
aşamasında ve içtüzük değişikliklerinde esas alınacak içtüzük standardı  

http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pid=4&menuid=12&subid=
1&submenuheader=4 adresinde yayımlanmıştır. 

 
(2014/11 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  

 
Halka Açık Şirketler Bakımından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 

376’ncı Maddesinin Uygulaması 
Kurulumuzun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı Kararı’nda;  
A- TTK’nın 376’ncı maddesinin birinci fıkrasının uygulaması ile ilgili olarak;  

1) Sermaye ve kanuni yedek akçelerin toplamının yarısının karşılıksız kaldığına ilişkin 
tespitin, Kurulumuzun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 
Esaslar Tebliği" (II-14.1 Tebliği) çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan yıllık finansal 
durum tablolarından (bilanço) yapılmasına,  

2) Sermaye kaybının tespitinde II-14.1 Tebliği uyarınca hazırlanan finansal durum 
tablosunda (bilanço) yer alan kalemler dikkate alınarak, [(Sermaye + Kanuni Yedek Akçeler) 
- Özkaynaklar) / (Sermaye + Kanuni Yedek Akçeler)] formülünün uygulanmasına, 
(Özkaynaklar tutarı, konsolide finansal tablo düzenleyenler için “Ana Ortaklığa Ait 
Özkaynaklar” kalemi değil özkaynakların tamamı olarak dikkate alınacaktır.)  

3) Sermaye ve kanuni yedek akçelerin toplamının yarısının karşılıksız kaldığının 
tespiti halinde, şirket yönetim kurulunun genel kurulu derhal toplantıya çağırmak ve iyileştirici 
önlemleri genel kurula sunmakla yükümlü olduğuna,  

B- TTK’nın 376’ncı maddesinin ikinci fıkrasının uygulaması ile ilgili olarak;  

1) Sermaye ve kanuni yedek akçelerin toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığına 
ilişkin tespitin, Kurulumuzun II-14.1 Tebliği çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan yıllık 
finansal durum tablolarından (bilanço) yapılmasına,  

2) Sermaye kaybının tespitinde II-14.1 Tebliği uyarınca hazırlanan finansal durum 
tablosunda (bilanço) yer alan kalemler dikkate alınarak, [(Sermaye + Kanuni Yedek Akçeler) 
- Özkaynaklar / (Sermaye + Kanuni Yedek Akçeler)] formülünün uygulanmasına, ( 

http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pid=4&menuid=12&subid=1&submenuheader=4
http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pid=4&menuid=12&subid=1&submenuheader=4
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Özkaynaklar tutarı, konsolide finansal tablo düzenleyenler için “Ana Ortaklığa Ait 
Özkaynaklar” kalemi değil özkaynakların tamamı olarak dikkate alınacaktır.)  

3) Sermaye ve kanuni yedek akçelerin toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığının 
tespiti halinde, şirket yönetim kurulunun, genel kurulu derhal toplantıya çağırmak ve bu genel 
kurulda sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanması kararlarından 
birinin alınması amacıyla gündeme madde eklemekle yükümlü olduğuna,  

4) Sermaye ve kanuni yedek akçelerin toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığının 
tespiti halinde, şirket yönetim kurulunun, şirketin borca batıklık durumunu da incelemesi 
gerektiğine,  

C- TTK’nın 376’ncı maddesinin üçüncü fıkrasının uygulaması ile ilgili olarak;  

1) Kurulumuzun II-14.1 Tebliği çerçevesinde ara dönem finansal rapor hazırlama 
yükümlülüğü bulunan şirketler için;  

i. İşletmenin devamlılığı esasına göre hazırlanacak ara bilanço olarak Kurulumuzun 
II-14.1 Tebliği çerçevesinde hazırlanan periyodik finansal tabloların dikkate alınmasına,  

ii. Aktiflerin muhtemel satış fiyatları esas olmak üzere hazırlanacak ara bilançonun 
(TTK 376 bilançosu) ise, Kurulumuzun II-14.1 Tebliği hükümlerine tabi olmaksızın ancak 
Kurulumuzun II-14.1 Tebliği çerçevesinde hazırlanan periyodik finansal tablolar ile aynı 
tarihli olmak üzere borca batıklık şüphesinin çıkmasını takiben en çok 30 gün içerisinde 
tanzim edilmesine,  

2) Kurulumuzun II-14.1 Tebliği çerçevesinde ara dönem finansal rapor hazırlama 
yükümlülüğü bulunmayan işletmeler için ise; borca batıklık şüphesinin çıkmasını takiben 30 
gün içerisinde hem Kurulumuzun II-14.1 Tebliği hükümlerine uygun olarak devamlılık 
esasına göre hem de TTK 376 bilançosu tanzim edilmesine,  

3) Devamlılık esasına uygun olarak hazırlanan finansal durum tablosu sermayenin 
tamamının kaybını gösteriyorken, TTK 376 bilançosu aktiflerin şirket alacaklılarının 
alacaklarını karşılaması durumunda, aksini açıkça ortaya koyan durumların ortaya 
konamaması halinde, TTK’nın 376’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen tedbirlerin 
alınmasına gerek bulunmadığına,  

4) TTK 376 bilançosunda yer alan duran varlıklardan gayrimenkul niteliğinde olanların 
Kurulumuzun yetkilendirdiği "Gayrimenkul Değerleme Şirketleri"nden biri tarafından, geri 
kalan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ise Kurulumuzun 17.07.2003 tarih ve 37/875 
sayılı Kararında belirtilen şirketlerden biri tarafından Kurulumuzun değerlemeye ilişkin 
düzenleme leri kapsamında değerleme yapılmış olması gerektiği ve konuya ilişkin 
dipnotlarda değerlemesi yapılan duran varlığın cinsi, uygulanan değerleme metodolojisi ve 
değerleme yapan şirketin ticaret unvanı başta olmak üzere gerekli açıklamalara yer verilmesi 
gerektiğine,  

5) TTK 376 bilançolarının, Kurulumuzun II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle 
bağımsız olduğu ve bunların yerine geçemeyeceğine ilişkin olarak alınacak bir yönetim 
kurulu kararı ile birlikte Kurulumuzun özel durumların açıklanmasına ilişk in düzenlemeleri 
kapsamında kamuya duyurulması gerektiğine, 

6) Aktiflerin muhtemel satış fiyatları esas alınarak hazırlanan bilançolarda yer alan 
varlıkların değerlerinin Kurulumuzun II-14.1 Tebliği uyarınca düzenlenen finansal raporlama 
dönemleri itibariyle gözden geçirilmesi; esas alınan aktiflerde satış, genel ekonomik durum, 
şirkete özel gelişmeler ve benzeri nedenlerle değişme olmadığı ve değerleme sonucunda 
oluşan fon gelecek dönemlerde oluşan/oluşacak sermaye kaybını karşılamaya yeterli olduğu 
sürece, yeni bir TTK 376 kapsamında ara bilanço düzenlenmesi gerekmediğine; ancak 
varlıkların değerinde yeniden değerlemeyi gerektirecek önemli bir değişikliğin olmadığı ve 
yeniden değerleme sonuçları ile oluşan fona ilişkin olarak, periyodik finansal tabloların 
kamuya açıklandığı tarihler itibarıyla TTK 376 bilançosunun ilk yayımlandığı özel durum 
açıklamasının tarihinin de belirtildiği bir özel durum açıklamasında bulunulması gerektiğine,  

7) Faaliyet konusu sportif faaliyetler veya söz konusu faaliyetlerden elde edilen 
gelirlerin yönetilmesi olan halka açık ortaklıkların, TTK 376 bilançosunda yer alan varlıklarını 
her durumda en çok 2 yıllık, diğer halka açık ortaklıkların ise 5 yıllık periyotlarla yeniden 
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değerlemesini yaptırmalarının zorunlu olduğu ve yeniden değerleme sonuçları ile oluşan 
fona ilişkin olarak periyodik finansal tabloların kamuya açıklandığı tarihler itibarıyla özel 
durum açıklamasında bulunulması gerektiğine,  

D- 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 136’ncı maddesi 

uyarınca banka ve sigorta şirketleri ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, 
Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca finansal kiralama, faktöring ve 
finansman şirketlerinin, TTK’nın 376’ncı maddesine ilişkin özel mevzuatlarında yer alan 
hükümleri uygulamaları, yukarıda yer verilen TTK’nın 376’ncı maddesine ilişkin olarak 
öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi hükmünde olup, konuya ilişkin olarak kamuya 
yapılacak açıklamalar hususunda bu Karara tabi olduklarına,  

E- TTK’nın 376’ıncı maddesi kapsamında yapılan/yapılacak işlemlerin yönetim 

kurulunun veya yerine geçecek müessesenin sorumluluğunda olduğuna,  
karar verilmiştir. 
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(2014/11 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
1. Kurul’un i-SPK.52.3 (22.04.2014 tarih ve 12/388 s.k.) Sayılı İlke Kararı; 

Kurul’un i-SPK.52.4 (20.6.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı kararı ile 

yürürlükten kaldırılmıştır. 
2. Kurul’un i-SPK.48.2 (22.04.2014 tarih ve 12/389 s.k.) Sayılı İlke Kararı  

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları tarafından III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 28. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendi kapsamında 
yapılacak iştirak yatırımlarının dolaylı yatırım şeklinde yapılması da mümkündü r. Dolaylı 
olarak yapılacak yatırım, faaliyet konusu münhasıran belirli bir gayrimenkule veya 
gayrimenkule dayalı hakka yatırım yapan yurtdışında kurulu bir şirkete yatırım yapmak ile 
sınırlı yurtiçinde kurulu özel amaçlı bir anonim ortaklığa iştirak etmek suretiyle yapılır. Şu 
kadar ki yatırım yapılan yurt dışında kurulu şirketin faaliyet konusunun da münhasıran belirli 
bir gayrimenkule veya gayrimenkule dayalı hakka yatırım yapmak ile sınırlandırılması 
zorunludur. Söz konusu iştirak yatırımı III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına 
İlişkin Esaslar Tebliği’nin 24. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde yer alan %49’luk oranın 
hesaplamasında dikkate alınır. 

 
(2014/15 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI 
Kurul’un i-SPK.104.1 (28.05.2014 tarihli ve 16/514 s.k.) sayılı İlke Kararı:  

21.01.2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan VI-104.1 sayılı 
Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin “İçsel bilgi veya sürekli bilgilere ilişkin piyasa bozucu 
eylemler” başlıklı 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “hesap dönemi” ifadesinin, 
“6 aylık ve 12 aylık dönemler” olarak kabul edilmesine karar verilmiştir. (Örnek: BİST 100 

endeksinde yer alan banka dışı halka açık bir anonim ortaklık için Kurul’un II-14.1 Sermaye 
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nde yer alan son bildirim 
tarihlerinde finansal tabloların kamuya açıklandığı varsayılarak 2014 yılı için işlem yapılacak 
ve yapılmayacak dönemleri gösterir örnek hesaplama aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Mali 
tabloların daha erken yayınlanması halinde yayınlanma tarihinden itibaren işlem 
gerçekleştirilmesi mümkündür.) 
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2014 (365 gün) Yıllık Mali Tablolar 3 Aylık Mali Tablolar 6 Aylık Mali Tablolar 9 Aylık Mali Tablolar 

KONSOLİDE 
OLMAYAN 

60 Gün 30 Gün 30 Gün 61 Gün 40 Gün 52 Gün 30 Gün 62 Gün 

01.Ocak 
01.Mart 

02.Mart 
31.Mart 

01.Nisan 
30.Nisan 

01.Mayıs 
30.Haziran 

01.Temmuz 
09.Ağustos 

10.Ağustos 
30.Eylül 

01.Ekim 
30.Ekim 

31.Ekim 
31.Aralık 

KONSOLİDE 
OLAN 

70 Gün 20 Gün 40 Gün 51 Gün 50 Gün 42 Gün 40 Gün 52 Gün 

01.Ocak 
11.Mart 

12.Mart 
31.Mart 

01.Nisan 
10.Mayıs 

11.Mayıs 
30.Haziran 

01.Temmuz 
19.Ağustos 

19.Ağustos 
30.Eylül 

01.Ekim 
09.Kasım 

10.Kasım 
31.Aralık 

 

 İşlem Yapılamaz Dönem 

   İşlem Yapılabilir Dönem 

 
 

(2014/16 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  

 
1. Kurul’un i-SPK.61.2 (05.06.2014 tarih ve 17/552 s.k.) Sayılı İlke Kararı.  

III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği’nin 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) 
bendinde Varlık Kiralama Şirketi kurucularının alması gereken derecelendirme notuna ilişkin 
şartın sağlanıp sağlanmadığının kontrolünde, ulusal derecelendirme notunun esas alınarak 
uygulamanın bu şekilde yönlendirilmesine karar verilmiştir.  

 
2. Kurul’un i-SPK.104.2 (05.06.2014 tarihli ve 17/563 s.k.) Sayılı İlke Kararı.  
a) VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (d) bendinde yer alan “ihraççı” tanımının, uygulamada “Payları borsalar ile 
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teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya işlem görmek üzere başvuruda bulunan 
tüzel kişiler” olarak kabul edilmesine,  

b) VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nde yer alan “sermaye piyasası 

aracı/araçları” ifadelerinin, uygulamada “Borsalar ile teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem 
gören veya MKK’da kaydi olarak izlenen; paylar, payları temsil eden depo sertifikaları veya 
paylara dayalı; varantlar, yatırım kuruluşu sertifikaları, opsiyon sözleşmeleri, vadeli işlem 
sözleşmeleri” olarak kabul edilmesine karar verilmiştir.  

 
3. Kurul’un i-SPK.103.1 (05.06.2014 tarihli ve 17/564 s.k.) Sayılı İlke Kararı.  
a) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 103 üncü maddesinin dördüncü 

fıkrasında ve VI-103.1 sayılı Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri 
Hakkında Tebliğ’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ihraççı” 
tanımının, uygulamada “Payları borsalar ile teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören 
veya işlem görmek üzere başvuruda bulunan tüzel kişiler” olarak kabul edilmesine,  

b) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 103 üncü maddesinin dördüncü 

fıkrasında ve VI-103.1 sayılı Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara 
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Ödemeleri Hakkında Tebliğ’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “İlgili 
sermaye piyasası araçları” tanımının, uygulamada “Borsalar ile teşkilatlanmış diğer 
piyasalarda işlem gören veya MKK’da kaydi olarak izlenen; paylar, payları temsil eden depo 
sertifikaları veya paylara dayalı; varantlar, yatırım kuruluşu sertifikaları, opsiyon 
sözleşmeleri, vadeli işlem sözleşmeleri” olarak kabul edilmesine,  

karar verilmiştir. 
 

(2014/18 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 

 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  

 

1. Kurulun i-SPK.128.6.a (20.06.2014 tarih ve 19/610 s.k.), 
25/1/2018 tarih ve 4/100 sayılı Kurul kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
 
2. Kurulun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.)(*): 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecek III-
52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’ne dayanılarak hazırlanan “Yatırım 
Fonlarına İlişkin Rehber” Kurul’un i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke 
Kararı olarak kabul edilmiştir. 

Söz konusu “Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber” e  
http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=1087 adresinden 
ulaşılabilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)Kurul’un 23.01.2015 tarih ve 2/32 sayılı, 19.02.2015 tarih ve 4/206 sayılı, 15.09.2015 tarih ve 26/1184 
sayılı, 02.10.2015 tarih ve 26/1199 sayılı, 13.11.2015 tarih ve 31/1437 sayılı, 27.01.2016 tarih ve 3/80 
sayılı, 09.05.2017 tarih ve 20/688, 23.08.2017 tarih ve 32/1091 sayılı (Kurul’un i-SPK.52.4.1 ve i-
SPK.4632s.kn.17.3.d sayılı İlke Kararları ile), 29.09.2017 tarih ve 35/1201 (Kurul’un i-SPK.52.4.m ve i-
SPK.4632s.k.n.17.3.e sayılı İlke Kararları ile) kararları ile yukarıda yer alan ilke kararında ek/değişiklik 
yapılmış olup söz konusu rehberde gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=1087
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(2014/19 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 

 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
1) Kurulun 27.06.2014 tarih ve 20/643 sayılı kararı: 

Mülga Seri: VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar 
Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan “Özel Durum Açıklamalarına İlişkin Rehber”in 
yürürlükten kaldırılarak, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 27 nci maddesi uyarınca 
hazırlanan “Özel Durumlar Rehberi”nin kabul edilmesine ve söz konusu Rehber’in kamuya 
duyurulacağı tarih itibarıyla yürürlüğe girmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu “Özel Durumlar Rehberi”ne  
http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=1103 adresinden 

ulaşılabilmektedir. 
 
2) Kurulun 20.06.2014 tarih ve 19/599 sayılı Kararı ile;  

III-56.1 sayılı “Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara 
İlişkin Esaslar Tebliği” (III-56.1 Tebliği) çerçevesinde portföy saklama hizmeti verme 
konusunda Kurul’a yaptıkları başvuru olumlu karşılanan aracı kurum ve bankaların, “III-37.1 
sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ, 
III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ ve Seri:V, 
No:34 Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde 
genel saklama hizmeti için öngörülen ve öngörülebilecek şartları mevzuatta öngörülen 
süreler içerisinde sağlayacaklarına” yönelik Kurulumuza hitaben yazılı bir taahhütte 
bulunmaları kaydıyla III-56.1 Tebliği hükümleri açısından 01.07.2015 tarihine kadar genel 
saklama hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş kabul edilmelerine ve genel saklama 
hizmetine ilişkin mevzuatta aranan şartlar yerine getirildikten sonra bu sınırlandırmanın 
kaldırılmasına karar verilmiştir.  

 
3) Kurulun 27.06.2014 tarih ve 20/659 sayılı kararı: 

Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık anonim ortaklıklarda lisansa tabi 
görevlerde çalışacak kişilerin yabancı uyruklu olması veya yurtdışında finansal piyasalar 
alanında en az 3 yıl çalıştığını tevsik etmesi halinde, ilgili düzenlemelerde öngörülen diğer 
şartları taşımaları kaydıyla, sahip oldukları uluslararası geçerliliğe sahip aşağıda belirtilen 
lisanslar ile yine aşağıda belirtilen Kurul lisanslarını gerektiren unvan ve pozisyonlarda görev 
alabilmelerine karar verilmiştir. 

http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=1103
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Yabancı Belgeler Çalışılabilecek Unvan ve Görevler 

The Chartered Financial Analyst Level 1 

Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı aranan unvan ve görevler 

Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı aranan unvan ve görevler 

Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı aranan unvan ve görevler 

Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı aranan 
unvan ve görevler 

The Chartered Financial Analyst Level 2 

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı aranan unvan ve 
görevler 

Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı aranan unvan ve görevler 

Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı aranan 
unvan ve görevler 

The Chartered Financial Analyst Level 3 
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve/veya Türev Araç 
Lisansı aranan unvan ve görevler 
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General Securities Representative 
Examination (Series 7) 

Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı 
aranan unvan ve görevler 

Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı 
aranan unvan ve görevler 

Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı aranan 
unvan ve görevler 

Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon 
Sorumlusu Lisansı aranan unvan ve görevler 

 
 

(2014/20 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 

 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  

 
I) Kurul’un i-SPK.102.1 (08.07.2014 tarihli ve 21/681 s.k.) sayılı İlke Kararı.  

21.01.2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.07.2014 
tarihinde yürürlüğe giren V-102.1 sayılı Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları 
Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği'nin (Tebliğ) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci 
cümlesinde yer alan hüküm ile belirlenen yükümlülük kapsamında;  

i) Yatırım kuruluşlarının yönetim kurullarının uygulamada iç denetim ve teftiş 

birimlerinin yanı sıra bildirim yükümlülüğünü yerine getirmek üzere ayrı bir birim veya yapıyı 
kurabileceğine veya mevcut birim veya yapılardan birini bildirim yükümlülüğünü yerine 
getirmek üzere görevlendirebilmesine,  

ii) Bildirim yükümlülüğünü yerine getirecek birimde görevli personelden en az birinin 

sermaye piyasası ileri düzey lisansına sahip olmasına,  
iii) Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmek üzere iç denetim veya teftiş birimlerinden 

başka bir birim veya yapının görevlendirilmesi durumunda da yönetim kurulunun ilgili birimin 
Tebliğle belirlenen görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirip getirmediklerini 
kontrol etme yükümlülüğünün devam etmesine  

karar verilmiştir.  
 
II) Kurul’un 08.07.2014 tarih ve 21/687 sayılı kararı;  
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Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının 
Kurulumuzun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 9. ve 10. maddeleri kapsamında, 
ilişkili tarafları ile gerçekleştirdikleri olağan faaliyetlerine ilişkin kurumsal yönetim ilkelerinin 
uygulama esaslarına açıklık kazandırmak üzere; yönetim kurullarının hukuki sorumluluğu 
devam etmek kaydıyla, halka açık gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi 
yatırım ortaklıklarının ilişkili tarafları ile gerçekleştirdikleri kredi temini, vadeli mevduat - 
katılma hesabı açılması, banka teminat mektubu temin edilmesi vb. bankacılık işlemlerinin, 
söz konusu yatırım ortaklıkları için olağan faaliyet kapsamında kabul edilmekte olduğunun 
kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.  

 
III) Kurul’un i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı kararı çerçevesinde, 

yatırım fonlarına, emeklilik yatırım fonlarına, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ve menkul 
kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin Kurulumuzun;  

 
1) 11.08.1997 tarih ve 23/1265 sayılı Kararı,  
2) 25.08.1999 tarih ve 83/1050 sayılı Kararı,  
3) 24.12.1999 tarih ve 122/1455 sayılı Kararı,  
4) 25.01.2001 tarih ve 4/99 sayılı Kararı,  
5) 22.02.2001 tarih ve 9/226 sayılı Kararı,  
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6) 31.10.2003 tarih ve 56/1283 sayılı Kararı,  
7) 26.03.2004 tarih ve 12/356 sayılı Kararı,  
8) 06.05.2004 tarih ve 19/557 sayılı Kararı,  
9) 26.08.2004 tarih ve 36/1084 sayılı Kararı  
10) 15.10.2004 tarih ve 42/1328 sayılı Kararı,  
11) 18.02.2005 tarih ve 6/190 sayılı Kararı,  
12) 17.03.2005 tarih ve 11/363 sayılı Kararı,  
13) 24.03.2005 tarih ve 12/387 sayılı Kararı,  
14) 31.03.2005 tarih ve 13/447 sayılı Kararı,  
15) 10.06.2005 tarih ve 23/748 sayılı Kararı,  
16) 16.06.2005 tarih ve 24/777 sayılı Kararı,  
17) 10.08.2005 tarih ve 32/1019 sayılı Kararı,  
18) 16.12.2005 tarih ve 52/1488 sayılı Kararı,  
19) 17.03.2006 tarih ve 12/303 sayılı Kararı,  
20) 13.04.2006 tarih ve 18/451 sayılı Kararı,  
21) 07.07.2006 tarih ve 30/855 sayılı Kararı,  
22) 21.07.2006 tarih ve 32/919 sayılı Kararı,  
23) 15.09.2006 tarih ve 40/1157 sayılı Kararı,  
24) 29.03.2007 tarih ve 12/369 sayılı Kararı,  
25) 28.09.2007 tarih ve 35/1012 sayılı Kararı,  
26) 03.07.2008 tarih ve 18/744 sayılı Kararı'nın ikinci fıkrası,  
27) 10.10.2007 tarih ve 36/1038 sayılı Kararı,  
28) 28.03.2008 tarih ve 9/394 sayılı Kararı,  
29) 03.07.2008 tarih ve 18/742 sayılı Kararı,  
30) 24.07.2008 tarih ve 20/841 sayılı Kararı,  
31) 26.12.2008 tarih ve 33/1311 sayılı Kararı,  
32) 17.04.2009 tarih ve 11/255 sayılı Kararı,  
33) 16.07.2009 tarih ve 22/610 sayılı Kararı,  
34) 23.07.2010 tarih ve 21/640 sayılı Kararı,  
35) 30.07.2010 tarih ve 22/677 sayılı Kararı,  
36) 29.12.2011 tarih ve 44/1174 sayılı Kararı,  
37) 20.01.2012 tarih ve 2/77 sayılı Kararı,  
38) iSPK.52.1 (26.02.2014 tarih ve 6/180 s.k.) sayılı Kararı,  
39) iSPK.52.2 (07.03.2014 tarih ve 7/215 s.k.) sayılı Kararı,  
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40) iSPK.52.3 (22.04.2014 tarih ve 12/388 s.k.) sayılı Kararı  

01.07.2014 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.  
 
Yürürlükten kaldırılan söz konusu kararlardan emeklilik yatırım fonları, gayrimenkul 

yatırım ortaklıkları ve menkul kıymet yatırım ortaklıkları ile ortak hükümler içeren kararların 
ilgili kısımları;  

- Emeklilik yatırım fonlarına ilişkin olarak Kurul Karar Organı’nın i-SPK.4632 s.kn.17.2 

(20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı Kararı,  
- Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin olarak Kurul Karar Organı’nın i-SPK.48.4 

(20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı Kararı,  
- Menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin olarak Kurul Karar Organı’nın i-SPK.48.3 

(20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı Kararı  
ile kabul edilmiş ve anılan kararlar 01.07.2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 
Kurul Karar Organı’nın emeklilik yatırım fonlarına ilişkin i-SPK.4632 s.kn.17.2 

(20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı Kararına 
http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=1110 adresinden, 

http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=1110
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Kurul Karar Organı’nın gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin i-SPK.48.4 
(20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı Kararına 
http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=1112 adresinden, 

Kurul Karar Organı’nın menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin i-SPK.48.3 
(20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı Kararına 
http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=1111 adresinden 
ulaşılabilir.  

 
(2014/21 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 

 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
1. Kurulun İ-SPK.45.2 (17.07.2014 tarih ve 22/711 s.k.) sayılı İlke Kararı:  

Aracı Kurumlar Bakımından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 376 ncı 
Maddesinin Uygulamasına İlişkin olarak;  

A) TTK’nın 376 ncı maddesinin birinci fıkrasının uygulaması ile ilgili olarak;  

1) Sermaye ve kanuni yedek akçelerin toplamının yarısının karşılıksız kaldığına ilişkin 
tespitin, Kurulumuzun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 
Esaslar Tebliği" (II-14.1 Tebliği) çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan yıllık finansal 
durum tablolarından (bilanço) yapılmasına,  

2) Sermaye kaybının tespitinde II-14.1 Tebliği uyarınca hazırlanan finansal durum 
tablosunda (bilanço) yer alan kalemler dikkate alınarak, [((Sermaye + Kanuni Yedek Akçeler) 
– Özkaynaklar) / (Sermaye + Kanuni Yedek Akçeler)] formülünün uygulanmasına,  

3) Sermaye ve kanuni yedek akçelerin toplamının yarısının karşılıksız kaldığının 
tespiti halinde, şirket yönetim kurulunun genel kurulu derhal toplantıya çağırmak ve iyileştirici 
önlemleri genel kurula sunmakla yükümlü olduğuna,  

B) TTK’nın 376 ncı maddesinin ikinci fıkrasının uygulaması ile ilgili olarak;  

1) Sermaye ve kanuni yedek akçelerin toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığına 
ilişkin tespitin, Kurulumuzun II-14.1 Tebliği çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan yıllık 
finansal durum tablolarından (bilanço) yapılmasına,  

2) Sermaye kaybının tespitinde II-14.1 Tebliği uyarınca hazırlanan finansal durum 
tablosunda (bilanço) yer alan kalemler dikkate alınarak, [((Sermaye + Kanuni Yedek Akçeler) 
– Özkaynaklar) / (Sermaye + Kanuni Yedek Akçeler)] formülünün uygulanmasına,  

3) Sermaye ve kanuni yedek akçelerin toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığının 
tespiti halinde, şirket yönetim kurulunun, genel kurulu derhal toplantıya çağırmak ve bu genel 

http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=1112
http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=1111
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kurulda sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanması kararlarından 
birinin alınması amacıyla gündeme madde eklemekle yükümlü olduğuna,  

4) Sermaye ve kanuni yedek akçelerin toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığının 
tespiti halinde, şirket yönetim kurulunun, şirketin borca batıklık durumunu da incelemesi 
gerektiğine,  

C) TTK’nın 376 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının uygulaması ile ilgili olarak;  

1) Kurulumuzun II-14.1 Tebliği çerçevesinde aracı kurumların ara dönem finansal 
rapor hazırlama yükümlülüğü bulunduğu dikkate alınarak;  

i. İşletmenin devamlılığı esasına göre hazırlanacak ara bilanço olarak Kurulumuzun 
II-14.1 Tebliği çerçevesinde hazırlanan ara dönem finansal tabloların dikkate alınmasına,  

ii. Aktiflerin muhtemel satış fiyatları esas olmak üzere hazırlanacak ara bilançonun 
(TTK 376 bilançosu) ise, Kurulumuzun II-14.1 Tebliği hükümlerine tabi olmaksızın ancak 
Kurulumuzun II-14.1 Tebliği çerçevesinde hazırlanan ara dönem finansal tablolar ile aynı 
tarihli olmak üzere borca batıklık şüphesinin çıkmasını takiben en çok 30 gün içerisinde 
tanzim edilmesine,  
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2) Devamlılık esasına uygun olarak hazırlanan finansal durum tablosu sermayenin 
tamamının kaybını gösteriyorken, TTK 376 bilançosundaki aktiflerin şirket alacaklılarının 
alacaklarını karşılaması durumunda, aksini açıkça ortaya koyan bir hususun olmaması 
halinde, TTK’nın 376 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen tedbirlerin alınmasına 
gerek bulunmadığına,  

3) TTK 376 bilançosunda yer alan duran varlıklarla ilgili olarak Kurulumuzun 
değerlemeye ilişkin düzenlemeleri kapsamında değerleme yapılmış olması ve konuya ilişkin 
dipnotlarda değerlemesi yapılan duran varlığın cinsi, uygulanan değerleme metodolojisi ve 
değerleme yapan şirketin ticaret unvanı başta olmak üzere gerekli açıklamalara yer verilmesi 
gerektiğine,  

D) TTK’nın 376 ncı maddesi kapsamında yapılan/yapılacak işlemlerin yönetim 

kurulunun sorumluluğunda olduğuna  
karar verilmiştir.  
 
(2014/22 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 

 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
1. Kurulun İ-SPK.22.1 (24.07.2014 tarih ve 23/759 s.k.) sayılı İlke Kararı:  

Kurulumuzun II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği”nin 19’uncu maddesinin 
dokuzuncu fıkrasında yer alan “Geri alınan paylar Kurulun fon çıkışı gerektirmeyen sermaye 
azaltımı usullerine göre itfa edilir.” hükmü kapsamında yapılacak sermaye azaltımlarında, 
VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”nin 19’uncu maddesinin yalnızca 6, 9, 10 ve 11’inci fıkrasında 
yer alan hükümlerin esas alınmasına karar verilmiştir. 

 
(2014/24 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
1. Kurulun i-SPK.128.7 (17.07.2014 tarihli ve 22/735 sayılı) sayılı ilke kararı;  

 
GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLARI VE KONUT DEĞERLEME UZMANLARI 

İÇİN ARANAN TECRÜBE KOŞULUNUN UYGULAMA ESASLARI 

Kurulumuzun, Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme 
Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar 
Hakkında Seri: VIII, No: 35 Tebliğinin 3’üncü maddesinde Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 
“Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların 
değerlemesini yapacak gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından tam zamanlı istihdam 
edilen veya değerleme şirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin, sözleşme imzalamak 
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suretiyle değerleme hizmeti veren, Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde 
asgari 4 yıllık üniversite mezunu, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesi 
olan ve kendilerine Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilen kişiler” olarak, Konut 
Değerleme Uzmanı ise “Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın gerektirdiği hallerde, konut 
değerlemesi yapan ve değerleme şirketlerinde tam zamanlı istihdam edilen veya değerleme 
şirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin, sözleşme imzalamak suretiyle konut 
değerlemesi hizmeti veren Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde asgari 
4 yıllık üniversite mezunu, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 1 yıl tecrübesi olan ve 
kendilerine Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilen kişiler” olarak tanımlanmıştır. 
Tanımlarda geçen 3 yıllık ve 1 yıllık tecrübe koşulunun sağlanıp sağlanmadığı aşağıdaki 
seçenekler için belirtilen bilgi ve belgeler yoluyla tespit edilecektir.  

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLARI  
A- Faaliyet konusu gayrimenkul olan bir şirkette tam zamanlı ve sigortalı olarak 

ortak veya çalışan sıfatıyla çalışarak değerleme uzmanlığı faaliyetinde bulunulmuş 
ise;  
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1) Çalışılan veya ortağı olunan şirketin esas sözleşmesinde şirket faaliyet konusunun 

en az 3 yıl süreyle gayrimenkul değerlemesi olduğunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi,  

2) Gayrimenkul değerleme faaliyetini en az 3 yıl süreyle yaptığını gösterir, işe 

başlama/ayrılış tarihleri (gün/ay/yıl) ile şirkette aldığı görevlere ilişkin şirket yetkililerince 
imzalanmış açıklayıcı yazı,  

3) Şirket faaliyet konusunun en az 3 yıldır gayrimenkul değerlemesi olduğunu gösterir 

vergi levhası,  
4) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Formu (şirketten 

ayrılmış olunması halinde ayrıca SGK Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Formu) ile aranan 
mesleki tecrübe süresi boyunca sigortalı olduğunu gösteren yıllar itibarıyla SGK Hizmet 
Dökümü,  

5) Adayın istenen mesleki tecrübe süresi içinde çalıştığı şirket/şirketler bünyesinde 

hazırladığı değerleme raporlarının yıllar itibarıyla listesi,  
6) Adayın bizzat kendisi tarafından sigortalı olduğu şirkette hazırladığı ve adayın isim 

ve imzasının açıkça yer aldığı, ilk rapor tarihi ile son rapor tarihi arasında en az 3 yıl olan, 
her yıldan en az bir örnek olmak üzere en az 3 adet değerleme raporu örneği ile ibraz edilen 
raporlara ilişkin olarak şirket tarafından değerleme yapılan kişi ve kurumlara kesilen fatura 
örnekleri.  

B- Değerleme faaliyeti tam zamanlı çalışmak suretiyle serbest meslek erbabı 
olarak yerine getirilmiş ise;  

1) Faaliyet konusunun en az 3 yıldır gayrimenkul değerlemesi olduğunu gösterir vergi 

levhası,  
2) Aranan mesleki tecrübe süresi boyunca sigortalı olduğunu gösteren yıllar itibarıyla 

SGK Hizmet Dökümü,  
3) Adayın istenen mesleki tecrübe süresi içinde hazırladığı değerleme raporlarının 

yıllar itibarıyla listesi,  
4) Adayın bizzat kendisi tarafından hazırlanan ve adayın isim ve imzası ile değerleme 

konusu gayrimenkulün değerinin açıkça yer aldığı, ilk rapor tarihi ile son rapor tarihi arasında 
en az 3 yıl olan, her yıldan en az 1 örnek olmak üzere en az 3 adet değerleme raporu örneği 
ile ibraz edilen raporlara ilişkin olarak değerleme yapılan kişi ve kurumlara kesilen serbest 
meslek makbuzu örnekleri.  

C- Bankalarda değerleme uzmanlığı alanında çalışılmış ise;  
1) Bankada çalıştığı birimin görev tanımları arasında gayrimenkul değerleme 

yetkisinin bulunduğunu gösterir banka genelgesi veya personel görev tanımını gösterir yazı,  
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2) Değerleme faaliyetini en az 3 yıl süreyle yaptığını gösterir, çalıştığı süre ile aldığı 

göreve ilişkin yetkililerce imzalanmış açıklayıcı yazı,  
3) Aranan mesleki tecrübe süresi boyunca sigortalı olduğunu gösteren yıllar itibarıyla 

SGK Hizmet Dökümü veya özel emeklilik sandığı üyelik belgesi,  
4) Aday tarafından hazırlanan değerleme raporlarının listesi,  
5) Adayın bizzat kendisi tarafından hazırlanan ve adayın isim ve imzası ile değerleme 

konusu gayrimenkulün değerinin açıkça yer aldığı, ilk rapor tarihi ile son rapor tarihi arasında 
en az 3 yıl olan, her yıldan en az 1 örnek olmak üzere en az 3 adet değerleme raporu örneği.  

Ç- Kamu kurum ve kuruluşlarında değerleme faaliyeti alanında çalışılmış ise;  
1) Kurumun veya birimin faaliyet konusunun gayrimenkul ile ilgili olduğunun Kanun, 

Yönetmelik, Tebliğ, Genelge veya personel görev tanımlarıyla belirlenmiş olduğunu gösterir 
belgeler,  

2) Çalışma süresi içinde icra edilen faaliyete ilişkin ilgili birim amirinin yazısı,  
3) Çalışılan kurumu ve birimleri gösterir ayrıntılı görev unvanlarının yer aldığı hizmet 

çizelgesi veya belgesi,  
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4) Adayın istenen mesleki tecrübe süresi içinde çalıştığı kurum/kuruluşlar bünyesinde 

hazırladığı değerleme raporlarının yıllar itibarıyla listesi,  
5) Adayın bizzat kendisi tarafından hazırlanan ve adayın isim ve imzası ile değerleme 

konusu gayrimenkulün değerinin açıkça yer aldığı, ilk rapor tarihi ile son rapor tarihi arasında 
en az 3 yıl olan, her yıldan en az 1 örnek olmak üzere en az 3 adet değerleme raporu.  

D- Üniversitelerde gayrimenkul değerlemesi ile ilgili alanda öğretim 
üyesi/görevlisi olarak çalışılmış ise;  

1) Üniversitelerde gayrimenkul değerlemesini içeren derslerin en az 6 dönem 

verildiğinin belgelenmesi,  
2) Üniversitede öğretim üyesi/görevlisi olarak görev alındığına dair sosyal güvenlik 

belgesi.  
E- Mahkemelere gayrimenkul değerlemesi konusunda bilirkişi olarak rapor 

hazırlanması halinde ise;  
1) Mesleki tecrübenin gayrimenkul ile ilgili alanlarda olduğunun belgelenmesi,  
2) Adayın bizzat kendisi tarafından hazırlanan ve adayın isim ve imzası ile değerleme 

konusu gayrimenkulün değerinin açıkça yer aldığı, ilk rapor tarihi ile son rapor tarihi arasında 
en az 3 yıl olan, her yıldan en az 1 örnek olmak üzere en az 3 adet bilirkişi raporu örneği.  

KONUT DEĞERLEME UZMANLARI  

Konut Değerleme Uzmanları için de yukarıdaki bentlerde sayılan hususlar geçerlidir. 
Ancak, söz konusu bentlerde 3 yıl olarak yer alan süreler 1 yıl olarak uygulanacaktır. Ayrıca 
en az 1 yıllık süreden 2 adet gayrimenkul değerleme raporu örneği talep edilecektir. (D-1) 
bendinde aranan en az 6 dönem ise, en az 3 dönem olarak aranacaktır.  

ORTAK DÜZENLEMELER  

Değerleme uzmanlığı faaliyetini yurt dışında icra eden adaylardan da çalıştığı 
kurumun niteliğine bağlı olarak yukarıda belirtilen belgeler aranacaktır.  

Mahkemelere hazırlanan bilirkişi raporları yukarıda (E) bendi dışındaki bentlerde de 
değerleme raporu olarak kabul edilecektir. Makine değerleme raporları, makinelerin bir 
gayrimenkulün bütünleyici parçası veya eklentisi niteliğinde olması durumunda ve bu 
hususun raporda açıkça belirtilmesi kaydıyla değerleme raporu olarak kabul edilecektir. 
Değer tespiti içermesi kaydıyla yatırım projeleri teknik değerlendirme raporları değerleme 
raporu olarak kabul edilecektir. Herhangi bir gayrimenkulün, gayrimenkule dayalı hak ve 
yararların, makinelerin rayiç değerini içermeyen raporlar ile hak ediş raporları, teknik 
şartname raporları ve muhtelif malzemelerin fiyat tespit tutanakları değerleme raporu olarak 
kabul edilmeyecektir.  



48 8.KISIM  

 

Yukarıdaki bentler uyarınca 3 yıllık tecrübe şartını tevsik eden rapor sunamadığı veya 
diğer şartları taşımadığı için başvurusu kabul edilmeyen adaylar, Sermaye Piyasası 
Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. tarafından düzenlenecek ve içeriği Kurulca 
onaylanacak mesleki uygulamalı eğitim programına katılmaları ve başarılı olmaları halinde 
tecrübe şartını sağlamış sayılacaklardır.  

2. Kurulun 17.07.2014 tarihli ve 22/735 sayılı kararı çerçevesinde, 14.08.2014 tarihli 

ve 29088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar 
İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin (VII-128.7) yürürlüğe 
girmesi ile lisanslamaya ilişkin olarak aşağıda verilen Kurulumuz kararları yürürlükten 
kaldırılmıştır.  
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Tarih Sayı 

18.01.2002 55/5 

08.03.2002 303/13 

23.05.2002 733/25 

14.11.2002 1550/51 

30.05.2003 634/28 

09.07.2004 865/28 

06.10.2004 1273/41 

15.10.2004 1334/42 

03.03.2005 256/8 

13.02.2006 150/7 

22.09.2006 1175/42 

15.06.2007 664/23 

10.10.2007 1041/36 

20.03.2008 366/8 

09.09.2009 798/28 

02.09.2010 784/26 

26.02.2014  189/6  

 
 

3. Kurulun 17.07.2014 tarihli ve 22/735 sayılı kararı gereğince, sermaye piyasası 

katılımcılarının bilgilendirilmesi amacıyla, Kurulumuz tebliğlerinde sermaye piyasasında 
çeşitli unvan ve görevlerde çalışacak personel için çalışma koşulu olarak aranan tecrübe 
sürelerine ilişkin tablo aşağıda verilmektedir: 
 

 

UNVAN VE 
GÖREVLER 

GEREKLİ 
LİSANSLAR 

ÇALIŞMA ŞARTI 
OLARAK 
ARANAN 
TECRÜBE 

KONUSU VE 
SÜRESİ 

İLGİLİ MEVZUAT 

ARACI KURUMLAR  

Genel Müdür  Sermaye Piyasası 
Faaliyetleri Düzey 3 

Mali piyasalar 
veya işletmecilik 

III-39.1 sayılı Yatırım 
Kuruluşlarının Kuruluş 
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Lisansı (kısmi veya 
geniş yetkili aracı 
kurumlar için)  

alanında en az 7 
yıl tecrübesi 
olması.  

ve Faaliyet Esasları 
Hakkında Tebliğ 14. 
Madde  

Genel Müdür 
Yardımcısı  

Sermaye Piyasası 
Faaliyetleri Düzey 3 
Lisansı (kısmi veya 
geniş yetkili aracı 
kurumlar için)  

Mali piyasalar 
veya işletmecilik 
alanında en az 7 
yıl tecrübesi 
olması.  

III-39.1 sayılı Yatırım 
Kuruluşlarının Kuruluş 
ve Faaliyet Esasları 
Hakkında Tebliğ 14. 
Madde  
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Portföy 
Aracılığı Birimi 
Yöneticisi  

Sermaye Piyasası 
Faaliyetleri Düzey 3 
Lisansı  
(Birimde türev araç 
işlemlerinin 
yürütülecek olması 
durumunda Türev 
Araçlar Lisansı 
olması aranır.)  

Finans piyasalarında en 
az 5 yıl tecrübesi olması.  

III-37.1 sayılı 
Yatırım Hizmetleri 
ve Faaliyetleri ile 
Yan Hizmetlere 
İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ 
23. Madde  

Portföy 
Yöneticisi 
(Bireysel)  

Sermaye Piyasası 
Faaliyetleri Düzey 3 
Lisansı (Birimde 
türev araç 
işlemlerinin 
yürütülecek olması 
durumunda Türev 
Araçlar Lisansı 
olması aranır.)  

Finans piyasalarında en 
az 5 yıl tecrübesi olması.  

III-37.1 sayılı 
Yatırım Hizmetleri 
ve Faaliyetleri ile 
Yan Hizmetlere 
İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ 
39. Madde  

Yatırım 
Danışmanı  

Sermaye Piyasası 
Faaliyetleri Düzey 3 
Lisansı  

Finans piyasalarında en 
az 3 yıl tecrübesi olması.  

III-37.1 sayılı 
Yatırım Hizmetleri 
ve Faaliyetleri ile 
Yan Hizmetlere 
İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ 
47. Madde  

Müfettiş/Teftiş 
Birimi 
Yöneticisi  

Sermaye Piyasası 
Faaliyetleri Düzey 3 
Lisansı  

Sermaye piyasaları, 
muhasebe, vergi, banka 
ve kambiyo, bilgi 
sistemleri denetimi, 
işletme analizi, 
organizasyonu, denetimi 
veya hukuk konularında 
en az 3 yıl tecrübesi 
olması.  

Seri: V, No: 68 
Aracı Kurumlarda 
Uygulanacak İç 
Denetim Sistemine 
İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ 
16. Madde  

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ  

Genel Müdür  Sermaye Piyasası 
Faaliyetleri Düzey 3 
Lisansı  

Finansal piyasalar 
alanında en az 7 yıl  

III.55-1 sayılı 
Portföy Yönetim 
Şirketleri ve Bu 



48 8.KISIM  

 

Şirketlerin 
Faaliyetlerine 
İlişkin Esaslar 
Tebliği 20. Madde  

Genel Müdür 
Yardımcısı  

Sermaye Piyasası 
Faaliyetleri Düzey 3 
Lisansı  

Finansal piyasalar 
alanında en az 7 yıl  

III.55-1 sayılı 
Portföy Yönetim 
Şirketleri ve Bu 
Şirketlerin 
Faaliyetlerine 
İlişkin Esaslar 
Tebliği 20. Madde  
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İç kontrol 
elemanı  

Sermaye 
Piyasası 
Faaliyetleri 
Düzey 3 Lisansı  

Sermaye piyasaları, 
muhasebe, vergi, kambiyo, 
bilgi sistemleri denetimi, 
işletme analizi, 
organizasyonu ile denetimi 
veya hukuk konularında en 
az 3 yıl  

III.55-1 sayılı Portföy 
Yönetim Şirketleri ve 
Bu Şirketlerin 
Faaliyetlerine İlişkin 
Esaslar Tebliği 11. 
Madde  

Portföy 
Yöneticisi 
(Bireysel)  

Sermaye 
Piyasası 
Faaliyetleri 
Düzey 3 Lisansı  

Finans piyasalarında en az 
5 yıl tecrübesi olması.  

III-37.1 sayılı Yatırım 
Hizmetleri ve 
Faaliyetleri İle Yan 
Hizmetlere İlişkin 
Esaslar Hakkında 
Tebliğ 39. Madde  

Portföy 
Yöneticisi 
(Bireysel - 
Türev araç 
işlemi 
yapılması 
halinde)  

Sermaye 
Piyasası 
Faaliyetleri 
Düzey 3 Lisansı 
ve Türev 
Araçlar Lisansı  

Finans piyasalarında en az 
5 yıl tecrübesi olması.  

III-37.1 sayılı Yatırım 
Hizmetleri ve 
Faaliyetleri İle Yan 
Hizmetlere İlişkin 
Esaslar Hakkında 
Tebliğ 39. Madde  

 

Derecelendirme 
Uzmanı  

Kurumsal 
Yönetim 
Derecelendirmesi 
Lisansı  

Ekonomi, maliye, 
muhasebe, finans, 
denetim, iç kontrol, 
istatistik, risk değerlemesi 
ve yönetimi, finansal 
analiz, derecelendirme, 
değerleme, kurumsal 
yönetim alanlarında veya 
bu alanlarla ilgili hukuk 
dallarının en az birinde 
uzman düzeyinde ya da 
öğretim görevlisi, öğretim 
üyesi veya yönetici olarak 
en az 3 yıllık deneyime 
sahip bulunmaları  

Seri:VIII, No:51 sayılı 
Sermaye 
Piyasasında 
Derecelendirme 
Faaliyeti ve 
Derecelendirme 
Kuruluşlarına İlişkin 
Esaslar Tebliği 10. 
Madde  

KREDİ DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ  
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Derecelendirme 
Komitesi Üyesi  

Kredi 
Derecelendirme 
Lisansı  

Ekonomi, maliye, 
muhasebe, finans, 
denetim, iç kontrol, 
istatistik, risk değerlemesi 
ve yönetimi, finansal 
analiz, derecelendirme, 
değerleme, kurumsal 
yönetim alanlarında veya 
bu alanlarla ilgili hukuk 
dallarının en az birinde 
uzman düzeyinde ya da 
öğretim görevlisi, öğretim 
üyesi veya yönetici olarak 
en az 5 yıllık deneyime 
sahip bulunmaları 

Seri:VIII, No:51 sayılı 
Sermaye 
Piyasasında 
Derecelendirme 
Faaliyeti ve 
Derecelendirme 
Kuruluşlarına İlişkin 
Esaslar Tebliği 10. 
Madde  
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Derecelendirme 
Uzmanı  

Kredi 
Derecelendirme 
Lisansı  

Ekonomi, maliye, 
muhasebe, finans, 
denetim, iç kontrol, 
istatistik, risk değerlemesi 
ve yönetimi, finansal 
analiz, derecelendirme, 
değerleme, kurumsal 
yönetim alanlarında veya 
bu alanlarla ilgili hukuk 
dallarının en az birinde 
uzman düzeyinde ya da 
öğretim görevlisi, öğretim 
üyesi veya yönetici olarak 
en az 3 yıllık deneyime 
sahip bulunmaları  

Seri:VIII, No:51 
sayılı Sermaye 
Piyasasında 
Derecelendirme 
Faaliyeti ve 
Derecelendirme 
Kuruluşlarına İlişkin 
Esaslar Tebliği 10. 
Madde  

 

 
(2014/25 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 

 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
1. Kurulun i-SPK.128.8 (29.08.2014 tarihli ve 26/856 s.k.) sayılı ilke kararı;  

VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin “Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı” başlıklı 
19’uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca Şirket paylarının Borsada nominal değerinin 
altında işlem görüp görmediğinin tespitinde, sermaye azaltım kararının kamuya açıklandığı 
tarihten önceki 30 gün içerisinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasının 
esas alınmasına karar verilmiştir. 

 
(2014/27 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 

 
2. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
Aşağıda metni yer alan Kurul’un i-SPK.48.5 (23.09.2014 tarih ve 28/928 s.k.) 

Sayılı İlke Kararı, III-48.1b sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar 
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 17.01.2017 tarih ve 29951 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının, sermayesine %100 oranında iştirak ettikleri bağlı 
ortaklıklarının portföylerinde yer alan gayrimenkul yatırımlarının finansmanı amacıyla, gayrimenkul 
yatırım ortaklığı portföyündeki varlıklar üzerinde ipotek, rehin ve diğer sınırlı ayni haklar tesis 
ettirebilmesine ve söz konusu bağlı ortaklıkları lehine teminat ve kefalet verebilmesine, ancak, söz 
konusu işlemlerin II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabi olduğu 

hususunun hatırlatılmasına karar verilmiştir. 
 
(2014/30 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  

 
I) Kurulumuzun 30.10.2014 tarih ve 31/1043 sayılı kararı:  

Payları borsada işlem gören yatırım ortaklıklarının, Kurulumuzun II-17.1 sayılı 
Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11’inci maddesinde yer alan yatırımcı ilişkileri bölümünün 
oluşturulmasına veya bu birimin görevlerini yerine getirmek üzere çeşitli birimlerin 
belirlenmesine, bu bölümün ortaklık genel müdürü veya genel müdür yardımcısına ya da 
muadili diğer idari sorumluluğu bulunan yöneticilerden birine doğrudan bağlı olarak 
çalışmasına, ortaklık nezdinde ilgili hüküm kapsamında bir yönetici ile asgari bir personel 
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istihdam edilmesine ve anılan yöneticide aranan şartlara ilişkin düzenlemelere en geç 
31.12.2014 tarihine kadar uyum sağlamaları gerekmekte olup, belirtilen tarihe kadar uyum 

sağlamayan ortaklıklar ve yöneticileri hakkında sermaye piyasası mevzuatı kapsamında 
işlem tesis edilebileceği hususunun kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.  

 
II) Kurul’un i-SPK.101.1 (30.10.2014 tarihli ve 31/1080 s.k.) sayılı İlke Kararı:  

 
[Yukarıda kayıtlı İlke Kararı; Kurulumuzun i-SPK.101.1.a (27.11.2015 tarihli ve 

32/1527 s.k.) sayılı ilke kararı ile değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler, karar 
metninde “(*)” işareti ile belirtilmiş, değişiklik yapan ilke kararı, ilgili yerine 
yerleştirilmiştir.] 

 

ABC Düzenlemesi olarak bilinen, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören payların işlem 
esaslarının farklılaştırılmasına yönelik Kurulumuz düzenlemelerinin 6362 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatın yürürlüğe girmesi, Borsa İstanbul’da işlem gören 
payların işlem esaslarının yeni mevzuat, yeni pazarlar ve son yıllarda halka açılmış olan 
şirketler dikkate alınarak gözden geçirilmesi sonucunda;  

A) Piyasa, platform veya pazar bakımından;  
1) Borsa pay piyasasında işlem gören payların işlem esaslarının belirli özellikleri 

dikkate alınarak farklılaştırılması ve bunların sınıflandırılması amacıyla söz konusu payların 
A, B ve C olmak üzere üç farklı grupta izlenmesine,  

2) Pay piyasası dışında kalan; Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP)(*), Serbest İşlem 

Platformu (SİP), Nitelikli Yatırımcı İhraç Pazarı ve Gözaltı Pazarı’nda (GP) işlem gören 
payların genel olarak D Grubu adı altında izlenmesine ve söz konusu payların içinde 
bulunduğu piyasa, platform veya pazarın özellikleri dikkate alınarak farklı işlem esaslarına 
tabi tutulmasına,  

B) Fiili Dolaşımdaki Pay (FDP) değeri bakımından, Borsa tarafından belirlenen 
değerleme dönemi itibarıyla FDP değerinin ortalaması;  

1) 30 milyon TL ve üzerinde olan payların, A Grubuna dahil edilmesine,  
2) 30 milyon TL’nin altında ancak 10 milyon TL ve üzerinde olan payların B Grubuna 

dahil edilmesine,  
3) 10 milyon TL’nin altında olan payların C Grubuna dahil edilmesine,  
C) Mevcut veya ilave kurallar bakımından;  
1) A Grubu payların;  
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i) Sürekli müzayede işlem yöntemine tabi olmasına,  
ii) Kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine konu 

olabilmesine,  
2) B Grubu payların;  
i) Sürekli müzayede işlem yöntemine tabi olmasına,  
ii) Kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine konu 

olabilmesine,  
iii) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100’ü oranında özkaynak 

bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş 
işlemleri sonucunda, belirli bir anda B grubu paylarda oluşabilecek açık takas pozisyonunun 
asgari %100’ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olmasına, ayrıca bu paylarda 
gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa 
müşteri bazında veya genel olarak özkaynak oranlarının değiştirilememesine ve teminat 
alınmaksızın emir kabul edilememesine,  

iv) Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç 
verme işlemlerinde özkaynak oranının hesaplanmasında en çok %50’si oranında özkaynak 
olarak kabul edilebilmesine,  

3) C Grubu payların;  
i) Piyasa yapıcısı veya likidite sağlayıcısına sahip olması durumunda sürekli 

müzayede işlem yöntemine tabi olmasına,  
ii) Piyasa yapıcısı veya likidite sağlayıcısına sahip olmaması durumunda tek fiyat 

işlem yöntemine tabi olmasına,  
iii) Kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmamasına,  
iv) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100’ü oranında özkaynak 

bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş 
işlemleri sonucunda, belirli bir anda C grubu paylarda oluşabilecek açık takas pozisyonunun 
asgari %100’ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olmasına, ayrıca bu paylarda 
gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa 
müşteri bazında veya genel olarak özkaynak oranlarının değiştirilememesine ve teminat 
alınmaksızın emir kabul edilememesine,  

v) Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç 
verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilmemesine,  

4) (*)D Grubunda Gelişen İşletmeler Piyasasına (GİP) dahil olan payların;  

i) Piyasa yapıcısına sahip olması durumunda sürekli müzayede işlem yöntemine tabi 
olmasına,  

ii) Piyasa yapıcısına sahip olmaması durumunda tek fiyat işlem yöntemine tabi 
olmasına,  

iii) Kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmamasına,  
iv) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100’ü oranında özkaynak 

bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş 
işlemleri sonucunda, belirli bir anda D grubu paylarda oluşabilecek açık takas pozisyonunun 
asgari %100’ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olmasına, ayrıca bu paylarda 
gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa 
müşteri bazında veya genel olarak özkaynak oranlarının değiştirilememesine ve teminat 
alınmaksızın emir kabul edilememesine,  

v) Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç 
verme işlemlerinde özkaynak oranının hesaplanmasında en çok %50’si oranında özkaynak 
olarak kabul edilebilmesine,  

5) D Grubunda Serbest İşlem Platformu (SİP) veya Nitelikli Yatırımcı İşlemleri 
Pazarına (NYİP) dahil olan payların;  

i) Tek fiyat işlem yöntemine tabi olmasına,  
ii) Kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmamasına,  
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iii) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100’ü oranında özkaynak 
bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş 
işlemleri sonucunda, belirli bir anda D grubu paylarda oluşabilecek açık takas pozisyonunun 
asgari % 100’ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olmasına, ayrıca bu paylarda 
gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa 
müşteri bazında veya genel olarak özkaynak oranlarının değiştirilememesine ve teminat 
alınmaksızın emir kabul edilememesine,  

iv) Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç 
verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilmemesine,  

v) Brüt takas uygulamasına tabi olmasına,  
6) D Grubunda Gözaltı Pazarına dahil olan payların;  
i) Tek fiyat işlem yöntemine tabi olmasına,  
ii) Kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmamasına,  
iii) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100’ü oranında özkaynak 

bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş 
işlemleri sonucunda, belirli bir anda D grubu paylarda oluşabilecek açık takas pozisyonunun 
asgari %100’ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olmasına, ayrıca bu paylarda 
gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa 
müşteri bazında veya genel olarak özkaynak oranlarının değiştirilememesine ve teminat 
alınmaksızın emir kabul edilememesine,  

iv) Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç 
verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilmemesine,  

Ç) Bu kapsamda; A, B, C ve D gruplarında yer alan paylara ilişkin sınıflandırma ve 
kuralların aşağıdaki tabloda özetlenen şekliyle kabul edilmesine, (*) 

 

GRUP 

Piyasa 
Platform 

Pazar 

FDP’nin 
Piyasa 
Değeri 

(TL) 

Piyasa Yapıcı  
(PY) 
veya 

Likidite 
Sağlayıcı  

(LS) 

Mevcut veya Düzenleme Kapsamında Getirilen İlave 
Kurallar 

İşlem  
Yöntemi 

Kredili  
İşlem 
veya 
Açığa  
Satış 

Açık Takas 
Pozisyonu 
Özkaynak 

Oranı 

Özkaynak 
Hesabına 

Konu 
Olabilecek 

Oran 

Brüt  
Takas  

Uygulaması 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

A 
Pay 

Piyasası 

 
30 

Milyon 
- 

Sürekli 
Müzayede 

VAR 
GENEL 

HÜKÜMLER  
GENEL 

HÜKÜMLER  
YOK 
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TL ve 
üstü 

 

B 
Pay 

Piyasası 

 
[ 10 - 30 ) 

milyon 
TL 

 

- 
Sürekli 

Müzayede 
VAR %100 %50 YOK 

C 
Pay 

Piyasası 

10 
milyon 
TL’nin 

altı 

 
VAR 

 

Sürekli 
Müzayede 

YOK %100 %0 YOK 
 

YOK 
 

Tek Fiyat 

D 

GİP - 

 
VAR 

 

Sürekli 
Müzayede 

YOK 
 

%100 
 

%50 YOK 
 

YOK 
 

Tek Fiyat 

 
SİP 

 

- - 
 

Tek Fiyat 
 

YOK %100 %0 VAR  
NYİP 

 

Gözaltı 
Pazarı - - 

 
Tek Fiyat 

 
YOK %100 %0 YOK 

Kısaltmalar: GİP Gelişen İşletmeler Piyasası, SİP Serbest İşlem Platformu, NYİP Nitelikli Yatırımcı İşlemleri Pazarı, FDP 
Fiili Dolaşımdaki Pay, PY Piyasa Yapıcı, LS Likidite Sağlayıcı 

(1) Piyasa, Platform veya Pazar ayrımı, buralarda işlem görecek payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından ön şart 
niteliğindedir. 
(2) FDP’nin Piyasa Değeri, ilgili payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından ikincil şart niteliğindedir, tutar belirtilmediyse 
bu şart aranmaz. 
(3) Piyasa Yapıcı veya Likidite Sağlayıcı olup olmadığı, payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından üçüncül şart 
niteliğindedir. 
(4) İlgili payların hangi işlem yöntemine tabi olacağını göstermektedir. 
(5) İlgili paylarda Kredili Alım İşlemi veya Açığa Satış yapılıp yapılamayacağını göstermektedir. 
(6) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun veya takas gerçekleşene kadar ilgili pay için asgari olarak hangi 
oranda özkaynak bulundurulması gerektiğini gösterir, oran belirtilmediyse mevcut düzenlemeler kapsamındaki uygulama 
geçerlidir. 
(7) İlgili payın, sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine dair 
özkaynak hesabında hangi orana kadar özkaynak kabul edilebileceğini gösterir, oran belirtilmediyse mevcut düzenlemeler 
kapsamındaki uygulama geçerlidir. 
(8) İlgili paylarda Brüt Takas uygulaması olup olmadığını göstermektedir. 

 
D) Düzenleme kapsamındaki diğer hususlara ilişkin olarak; 
1) Yukarıdaki kurallara ek olarak Borsa tarafından belirlenen değerleme dönemi 

içerisinde ve hesaplama yöntemi ile Borsa fiyatı pay başına net aktif değerinin 1,5 katı ve 
üzeri olan menkul kıymet yatırım ortaklıklarının B Grubu’na, Borsa fiyatı pay başına net aktif 
değerinin 2 katı ve üzeri olan menkul kıymet yatırım ortaklıklarının C grubuna dahil 
edilmesine, 

2) Payların sınıflandırılması ve gruplar arası geçiş işlemlerinin belirlenecek 
değerleme dönemi ve veri seti üzerinden Borsa tarafından yapılmasına, 

3) Borsa’ya ilk defa kote olan şirket paylarının grubu belirlenirken; halka arz edilen 
payların değerinin dikkate alınmasına ve söz konusu payların değerlendirme sonrası dahil 
oldukları grupların kurallarına göre işlem görmesine, 

E) Söz konusu düzenlemenin 2 Ocak 2015 tarihi itibarıyla uygulamaya başlanmasına, 
F) Kurulumuzun (1) 23.07.2010 tarihli ve 21/657 sayılı, (2) 23.09.2010 tarihli ve 

28/821 sayılı Kararlarının 2 Ocak 2015 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmasına 
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karar verilmiştir. 
 
III) Kurul’un i-SPK.128.9 (30.10.2014 tarihli ve 31/1059 s.k.) sayılı İlke Kararı:  

23.07.2010 tarihli ve 21/655 sayılı Kurulumuz kararı ile 19.08.2010 tarihli ve 24/729 sayılı 
Kurulumuz kararında fiili dolaşımdaki pay oranı kavramı dışında tutulacak payları tanımlayan 
“Şirket sermayesinin %5 ve daha fazlasına sahip olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip 
olduğu” ifadesinin, 2 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girecek yeni ABC Düzenlemesi 
kapsamında yapılacak hesaplamalardan itibaren kullanılmak üzere “Şirket sermayesinin 
%10 ve daha fazlasına sahip olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip olduğu” şeklinde 
değiştirilmesine karar verilmiştir. 

 
(2014/33 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 

 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
I. Kurul’un i-SPK.128.10 (03.12.2014 tarih ve 34/1185 s.k.) Sayılı İlke Kararı.  

Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltım başvurularının değerlendirilmesinde; 
Kurulumuzun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 19’uncu maddesi birinci fıkrası uyarınca 
payların düzeltilmiş borsa fiyatının hesaplanmasında sermaye azaltım kararının kamuya 
açıklandığı tarihten önceki 30 gün içerisinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların 
ortalamasının esas alınmasına ve uygulamanın bu şekilde yönlendirilmesine karar 
verilmiştir. 

 
(2014/34 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 

 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
1. Kurulumuzun i-SPK. 23.2 (16.12.2014 tarih ve 35/1207 s.k.) sayılı ilke kararı:  

Türk Ticaret Kanunu’nun 155 nci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen şartlara 
uyan kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerinde, Kurulumuzun II-23.2 sayılı “Birleşme ve 
Bölünme Tebliği”nin 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgelerin kamuya 
açıklanmasına ilişkin 30 günlük sürenin uygulanmamasına ve uygulamanın bu şekilde 
yönlendirilmesine karar verilmiştir.  

 
2. Kurulumuzun 16.12.2014 tarih ve 35/1256 sayılı kararı:  
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Aracı kurum ve bankaların faaliyet izinlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 
(SPKn) ve ikincil mevzuat çerçevesinde yenilenmesine ilişkin süreç kapsamında;  

A) Aracı kurumların ve bankaların mevcut yetki belgelerinin mülga 2499 sayılı SPKn 

ve Seri:V, No:46 sayılı “Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında 
Tebliğ” uyarınca verilmiş olduğu dikkate alınarak, III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının 
Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in (Yatırım Kuruluşları Tebliği) “Faaliyet 
izinlerinden kısmen feragat edilmesi” başlıklı 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 
“Faaliyet izninden kısmen feragat eden aracı kurumlar, iptale ilişkin Kurul kararını izleyen 2 
yıl içinde ilgili faaliyet izni için Kurula yeniden başvuramaz” hükmünün 6362 sayılı SPKn 
çerçevesinde çıkarılmış olan Yatırım Kuruluşları Tebliği ve III-37.1 sayılı “Yatırım Hizmetleri 
ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” (Yatırım Hizmetleri Tebliği) 
uyarınca verilecek olan yetki belgeleri için uygulanacağının açıklığa kavuşturulmasına,  

B) Repo-ters repo yetki belgelerinin durumuna ilişkin olarak;  

a) Mülga 2499 sayılı SPKn’da bir sermaye piyasası faaliyeti olarak tanımlanmış olan 
repo ve ters repo işlemlerinin, 6362 sayılı SPKn’nda yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan 
hizmetler kapsamında sayılmadığı dikkate alınarak, daha önce mülga 2499 sayılı SPKn 
uyarınca Kurulumuzdan alınmış olan tüm repo-ters repo yetki belgelerinin geçersiz 
sayılmasına,  

b) Aracı kurumların repo ve ters repo işlemlerini yapmaya başlamadan önce Kurula 
bildirimde bulunması esasının benimsenmesine, mevcut durum itibariyle repo-ters repo yetki 
belgesine sahip olan aracı kurumların ise söz konusu bildirimi yapmış kabul edilmesine,  

c) Bankaların repo ters repo işlemleri bakımından kendi özel mevzuatlarındaki 
hükümlere tabi olduklarının duyurulmasına,  

d) Daha önce verilmiş repo-ters repo yetki belgelerinin aslının Kurula gönderilmesi ve 
ticaret sicilinden terkin edilmesi gerektiğinin yatırım kuruluşlarına duyurulmasına,  

C) Mevcut faaliyet izinlerinin yeni mevzuat uyarınca yenilenmesine ilişkin geçiş 

sürecinin devam ettiği dikkate alınarak, Seri:V, No:34 sayılı “Aracı Kurumların Sermayelerine 
ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği”nin (Sermaye Yeterliliği Tebliği) 7 nci 
maddesinin asgari özsermaye tutarlarının yeniden değerleme oranına göre artırılmasına dair 
üçüncü fıkrasının 2015 yılı için uygulanmamasına,  

D) Yatırım Hizmetleri ve Yatırım Kuruluşları Tebliğleri uyarınca kaldıraçlı alım satım 

işlemleri için ilave asgari özsermaye yükümlülükleri öngörülmediğinden Sermaye Yeterliliği 
Tebliği’nin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmamasına  

karar verilmiştir. 
 
(2015/1 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 

 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI 
1. Kurul’un 13.01.2015 tarih ve 1/3 sayılı kararı:  

Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin olarak, Kurulumuzun III-48.3 sayılı 
“Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği”nin (Tebliğ) 24’üncü 
maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmasında; girişim sermayesi portföy sınırlamasına uyumu 
ilk yılın sonunda sağladığı bağımsız denetimden geçmiş yıllık bireysel finansal tablo 
dipnotlarındaki portföy sınırlamalarına uyum tablosunda tespit edilen ve konuya ilişkin olarak 
Kurulumuza başvuru yapan ortaklıkların, Tebliğ’in 24’üncü maddesinin ikinci fıkrası 
kapsamında süre verilmiş olarak değerlendirilmeyecekleri hususunun kamuya 
duyurulmasına karar verilmiştir.  

2. Payları Borsa’da İşlem Gören Ortaklıkların II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim 
Tebliği” Uyarınca 2015 Yılı İçin Dahil Oldukları Gruplar Hakkında Duyuru  

Kurulumuzun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin uygulanmasına yönelik 
olarak yapılan değerlendirme sonucunda; söz konusu Tebliğin 5’nci maddesi kapsamında, 
payları Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar ve Kurumsal Ürünler 
Pazarında işlem gören halka açık ortaklıkların, sistemik önemlerine göre piyasa değerleri ve 
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fiili dolaşımdaki payların piyasa değerleri dikkate alınarak 2015 yılı için dahil oldukları gruplar 
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  

 
 

1. Grup Şirketler 

1)  
 
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.  

2)  AKBANK T.A.Ş.  
3)  ARÇELİK A.Ş.  
4)  BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.  
5)  COCA COLA İÇECEK A.Ş.  
6)  EMLAK KONUT GMYO A.Ş.  
7)  ENKA İNŞAAT VE SANAYİİ A.Ş.  
8)  EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.  
9)  FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.  
10)  T. GARANTİ BANKASI A.Ş.  
11)  T. HALK BANKASI A.Ş.  
12)  T. İŞ BANKASI A.Ş.  
13)  KOÇ HOLDİNG A.Ş.  
14)  KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. (**)  

15)  PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. (**)  
16)  PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. (*)  
17)  H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.  
18)  TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.  
19)  TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.  
20)  TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.  
21)  TÜRK HAVA YOLLARI A.O.  
22)  TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.  
23)  TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.  
24)  TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.  
25)  TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.  
26)  ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.  
27)  T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  
28)  YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.  
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(*) Daha önce 2 nci grupta yer alan şirket 2015 yılı içerisinde 1 inci gruba dahil olacaktır.  
(**) 2014 yılı verilerine göre 1 inci grup şartlarını sağlamamakla birlikte, II-17.1 sayılı Kurumsal 
Yönetim Tebliği'nin 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca 1 inci grupta yer almaya devam 
edecektir.  
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2. Grup Şirketler 

1)  
 
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  

2)  AK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (**)  
3)  AKFEN HOLDİNG A.Ş.  
4)  AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.  
5)  AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.  
6)  ALARKO HOLDİNG A.Ş. (**)  
7)  ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.  
8)  ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.  
9)  ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
10)  ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. (**)  
11)  AYGAZ A.Ş.  
12)  BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI (**)  
13)  BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. (*)  
14)  ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
15)  DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.  
16)  DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.  
17)  EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
18)  FİNANSBANK A.Ş. (**)  
19)  GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.  
20)  İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. (**)  
21)  KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. (**)  
22)  KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
23)  MİGROS TİCARET A.Ş.  
24)  NET HOLDİNG A.Ş. (*)  
25)  OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.  
26)  TEKFEN HOLDİNG A.Ş.  
27)  TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.  
28)  TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.  
29)  VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (*)  

30)  YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.  
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3. Grup Şirketler  

Payları BİAŞ Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar ve Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem gören ortaklıklardan 1. veya 2. grupta yer almayanların tamamı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) 2014 yılı verilerine göre 2 nci gruba dahil olmuştur.  
(**) 2014 yılı verilerine göre 2 nci grup şartlarını sağlamamakla birlikte, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca 2 nci grupta yer almaya devam edecektir.  

 
 
 
(2015/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 

 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
1. Kurul’un 23.01.2015 tarih ve 2/32 sayılı Kararı:  
Kredi Kartı ile Yatırım Fonu Katılma Payı Alınabilmesine İlişkin Duyuru(*)  

Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak 
kabul edilen “Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in (Rehber) 6. numaralı “Katılma Paylarının 
Alım-Satımı” bölümünde yer alan “6.8. TEFDP” başlığından sonra gelmek üzere;  

“6.9. Katılma Paylarının Kredi Kartı ile Alımı  
Yatırım kuruluşlarının müşterileri kredi kartı ile yatırım fonu katılma payı alımı 

yapabileceklerdir.”  
ifadesinin eklenmesine karar verilmiştir.  
NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir. 
 
2. Kurul’un 23.01.2015 tarih ve 2/75 sayılı Kararı:  

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda ve Kurulumuzun çeşitli yönetmelikleri, 
tebliğleri ile ilke kararlarında yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarlar 2015 yılı için 
aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 

 

İlgili Düzenlemenin 
İlgili 

Düzenlemedeki 
Rakam/Değer 

1.1.2013-
31.12.2013 
Yeniden 
Değerlem
e Oranı 
%7,8 
(2013) (TL)  

1.1.2014-
31.12.2014  
Yeniden 
Değerleme 
Oranı: %3,93  
(2014)  
(TL)  

Yeniden Değerlenmiş 
Rakam/Değer(1) 
(1.1.2015-31.12.2015)  
Yeniden değerleme 
oranı: %10,11  
(2015) (TL)  

Adı ve Sayısı 
Madde 

Numarası 
Konusu 

Yürürlük 
Tarihi 

 

6362 sayılı 
Sermaye 
Piyasası Kanunu 

i) md. 103/1 
ve 103/6 
ii) md. 76/10 
ve 103/5 

İdari para 
cezası 
gerektiren 
fiiller 

30.12.2012 
i) 20.000-250.000 
ii) 5.000-50.000 

i) 21.560-
269.500 
ii) 5.390-
53.900 

i) 22.407-
280.091 
ii) 5.601- 
56.018 

i) 24.672-308.408 
ii) 6.167-61.681 

6362 sayılı 
Sermaye 
Piyasası Kanunu 

SPKn 
md.84/5 

Yatırımcı 
Tazmin 
Merkezi 
Tarafından 
Tazmin 
Kararı 
çerçevesinde 
Yatırımcılara 
Ödenebilece
k Azami 
Tazmin 
Tutarı 

30.12.2012 100.000 (2) 100.0002 103.930 114.437 
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6362 sayılı 
Sermaye 
Piyasası Kanunu 
9/10/2013 tarihli 
ve 28816 sayılı 
Resmi 
Gazete’de 
yayımlanan Özel 
Fon Yönetmeliği 

SPKn Geçici 
md.3/4 
Özel Fon 
Yönetmeliği 
md.10/1 

Özel Fon’dan 
Hak 
Sahiplerine 
Yapılabilecek 
Azami 
Ödeme 
Tutarı 

i)30.12.201
2 
ii) 
09.10.2013 

i)18.729 
ii) 20.190 

20.190 20.983,47 23.104 

(1)2015 yılı için belirlenen rakamlar, 2014 yılı için belirlenen yeniden değerlenmiş tutarlara (%10.11) uygulanması 
sonucu bulunan rakamların, tama iblağ edilmiş tutarlarıdır.  
(2)6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 8 inci maddesi uyarınca, Kanunun 84’üncü maddesinin beşinci 
fıkrasında düzenlenen yeniden değerleme katsayısı oranı uygulaması 01/01/2014 tarihinden itibaren başlamıştır.   

 
 
(*) Yukarıda kayıtlı Kurul Kararı gereği söz konusu rehber güncellenmiştir. 
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ARACI KURUMLAR 

6/6/2013 tarihli ve 28669 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 
Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin 
Yönetmelik  

Yatırımcı Tazmin 
Merkezine İlişkin 
Yönetmelik md.18/1  

Yatırımcı Tazmin Merkezine Katılım İçin 
Ödenecek Giriş Aidatı  

06.06.2013  250.000  -  260.000  286.286  

6/6/2013 tarihli ve 28669 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 
Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin 
Yönetmelik  

Yatırımcı Tazmin 
Merkezine İlişkin 
Yönetmelik md.23/1  

Yatırım Kuruluşları Tarafından Hak 
Sahiplerine Bildirilmesi Zorunlu Olan 
Zamanaşımına Uğrayacak Emanet ve 
Alacakların Tutarı  

06.06.2013  50  -  52  57  

6/6/2013 tarihli ve 28669 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 
Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin 
Yönetmelik  

Yatırımcı Tazmin 
Merkezine İlişkin 
Yönetmelik Geçici 
md.6/1  

Birleşme veya devralma durumunda aracı 
kurumların ödeyeceği yıllık aidatlarda 
sağlanacak azami indirim tutarı  

06.06.2013  2.000.000  -  
2.078.60
0  

2.288.746  

Seri: V, No: 65 Sermaye Piyasası 
Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış 
ve Ödünç Alma Ve Verme İşlemleri 
Hakkında Tebliğ  

Seri: V, No: 65 
Tebliği md. 35/1  

Seri: V, No: 65 Sayılı Tebliğ’in 35. 
Maddesi Çerçevesinde Yeniden 
Değerleme (3)  

14.07.2003  10.000  
19.50
0  

20.300  22.352  

 
 

GAYRİMENKUL DEĞERLEME, DERECELENDİRME VE BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETLERİ 

“Sermaye Piyasası Mevzuatı 
Çerçevesinde Gayrimenkul 
Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler 
İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye 
Alınmalarına İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ” (Seri: VIII, No: 35) 

md. 4 
Listeye alınabilmek için sahip olunması 
gereken asgari ödenmiş sermaye tutarı. 

12.8.2001 200.000 320.923 333.535 367.255 

 
(3)2014 yılı için belirlenen rakamlar, 2013 yılı bildirime tabi olmayan tutar rakamlarına, 2013 yılı için belirlenen yeniden 
değerleme oranının (%3,93) uygulanması sonucu bulunan rakamların, tama iblağ edilmiş tutarlarıdır.  
(*)2015 yılı için aracı kurumların sahip olması gereken asgari özsermaye tutarları, Seri:V,No:34 sayılı “Aracı Kurumların 
Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” in 7/1 inci maddesi uyarınca, dar yetkili aracı 
kurum için 2 milyon TL, kısmi yetkili aracı kurum için 10 milyon TL ve geniş yetkili aracı kurum için 25 milyon TL olarak 
belirlenmiştir. 
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HALKA AÇIK ORTAKLIKLAR 

Pay Tebliği (VII-128.1)  md. 5  

Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların, ek 
satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz 
fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerine 
göre yüklenim zorunluluğunun tespiti  

22.07.2013  
20.000.000 -
40.000.000  

20.000.000-
40.000.000  

20.000.000-
40.000.000  

22.000.000-
44.000.000  

Pay Tebliği (VII-128.1)  md. 9  

Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların ek 
satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz 
fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerine 
göre satışa hazır hale getirilecek pay oluşturulup 
oluşturulmayacağı hususunun tespiti  

22.07.2013  40.000.000  40.000.000  40.000.000  44.000.000  

Sermaye Piyasası 
Araçlarının Satışı Tebliği 
(II-5.2)  

md. 17  

Payları borsada işlem görmeyen halka açık 
ortaklıkların sermaye artırımlarında yeni pay alma 
hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylarının 
satışında talep toplama yoluyla satış 
yöntemlerinden birinin kullanılmasına yönelik 
zorunluluğun tespiti  

28.07.2013  20.000.000  20.000.000  20.000.000  22.000.000  

İzahname ve İhraç 
Belgesi Tebliği  
(II-5.1)  

md. 6  
İzahname hazırlama yükümlülüğünden muafiyetin 
tespiti  

22.07.2013  
250.000-
5.000.000  

250.000-
5.000.000  

250.000-
5.000.000  

275.000-  
5.500.000  

İzahname ve İhraç 
Belgesi Tebliği (II-5.1)  

md. 15  
Tasarruf sahiplerine satış duyurusu hazırlama 
yükümlülüğünden muafiyetin tespiti  

22.07.2013  150.000  150.000  150.000  165.000  

Ortaklıkların Kanun 
Kapsamından 
Çıkarılması ve Paylarının  
Borsada İşlem Görmesi 
Zorunluluğuna İlişkin  
Esaslar Tebliği (II-16.1)  

md. 8  
Kanun kapsamından çıkarılma için gerekli finansal 
tablo büyüklüklerinin tespiti  

30.12.2013  
5.000.000-
10.000.000  

5.000.000-
10.000.000  

5.000.000-
10.000.000  

5.500.000-  
11.000.000  

Kayıtlı Sermaye Sistemi 
Tebliği (II-18.1)  

md. 5  
KSS’ye geçiş için gerekli asgari sermaye tutarının 
tespiti  

25.12.2013  100.000  100.000  100.000  110.000  

Yabancı Sermaye 
Piyasası Araçları ve 
Depo Sertifikaları ile 
Yabancı Yatırım Fonu 
Payları Tebliği (VII-
128.4)  

md. 14  

Depo sertifikası ihraççısı tarafından kullanılan 
muhasebe/finansal raporlama standardı ile 
Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama 
Standartları arasındaki muhasebe politikası 
farklılıklarının izahnamede açıklanması için aranan 
ihraç edilen depo sertifikasının nominal değerine 
ilişkin rakam  

31.12.2013 
tarihinden 
sonra sona 
eren finansal 
raporlama 
dönemleri 
için yürürlüğe 
girmiştir.  

100.000  100.000  100.000  110.000  
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Yabancı Sermaye 
Piyasası Araçları ve 
Depo Sertifikaları ile 
Yabancı Yatırım Fonu 
Payları Tebliği (VII-
128.4)  

md. 15  

Depo sertifikası ihraççısı tarafından kullanılan 
denetim standardının ve Uluslararası Denetim 
Standartlarından önemli ayrışmaların izahnamede 
açıklanması için aranan ihraç edilen depo 
sertifikasının nominal değerine ilişkin rakam  

31.12.2013 
tarihinden 
sonra sona 
eren finansal 
raporlama 
dönemleri 
için yürürlüğe 
girmiştir.  

100.000  100.000  100.000  110.000  

Yabancı Sermaye 
Piyasası Araçları ve 
Depo Sertifikaları ile 
Yabancı Yatırım Fonu 
Payları Tebliği (VII-
128.4)  

md. 21  
Payları Türkiye'de satılacak fonların sağlaması 
gereken şartlardan olan satışı yapılacak payların 
cari değeri ile fonun net varlık değerinin tespiti  

23.10.2013  

2.000.000 
Avro- 
10.000.000 
Avro  

2.000.000 
Avro- 
10.000.000 
Avro  

2.000.000 
Avro- 
10.000.000 
Avro  

2.200.000 
Avro  
11.000.000 
Avro  

Kar Payı Tebliği (II-19.1)  md. 7  
Payları borsada işlem görmeyen halka açık 
ortaklıkların için uygulanan kar dağıtım muafiyetine 
ilişkin kriterin tespiti  

01.02.2014  100.000  100.000  100.000  110.000  

Özel Durumlar Tebliği (II-
15.1)  

md. 11  
İdari sorumluluğu bulunan kişilerin sermaye 
piyasası araçlarına ilişkin işlemlerinin 
açıklanmasına ilişkin sınırın tespiti  

23.02.2014  
50.000-
100.000  

50.000-
100.000  

50.000-
100.000  

55.000-  
110.000  
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(2015/3 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
1. Kurulun 03.02.2015 tarih ve 3/142 sayılı kararı:  

Kurulumuzun 08.02.2008 tarih ve 4/158 sayılı Kararı’nın (1)’nci maddesinde değişikliğe 
gidilerek(*), bağımsız denetim kuruluşlarının Seri: X, No: 22 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim 

Standartları Hakkında Tebliği çerçevesinde yapmakla yükümlü bulundukları bildirimlerin 01.03.2015 
tarihinden itibaren sadece elektronik imza ile elektronik ortamda gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 

 
(2015/3 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
1. Kurul’un 19.02.2015 tarih ve 4/174 sayılı Kararı ile;  

Muhtelif internet siteleri tarafından “ikili opsiyon” olarak tanıtılan ve sermaye piyasası araçlarının 
fiyat artış veya azalışını tahmine dayalı olarak sunulan işlem ve hizmetlerle ilgili olarak yatırımcıların 
mağdur olmaması için yeniden açıklama yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.  

Bahis benzeri bir önermeye (evet-hayır, yüksek-düşük gibi) bağlı olarak ortaya çıkacak bir 
finansal durum neticesinde kazanılacak/kaybedilecek paranın, belirlenmiş göstergelerin sahip olduğu 
değere bağlı olmadığı, bu çerçevede bahis benzeri kazanma/kaybetme esasına göre kurgulanan ve 
internet siteleri üzerinden sunularak hizmet sağlayıcı tarafından kolaylıkla suiistimal edilme imkanı olan 
“ikili opsiyon” ve benzer nitelikteki işlem türleri ve hizmetlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda 
sayılan türev araçlar kapsamına girmediğinin ve sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olmadığının, 
dolayısıyla da Kurulumuzun düzenleme alanına girmediğinin kabul edilerek, konu hakkında 07.06.2012 
tarih ve 23 sayılı Bültende ilan edilen Kurulumuz kararındaki esasların geçerli olduğunun yatırımcıların 
mağdur olmaması için yeniden duyurulmasına karar verilmiştir.  

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.  
 
2. Kurul’un 19.02.2015 tarih ve 4/206 sayılı Kararı ile;  
Serbest Fonların Yatırımcı Bilgi Formu Düzenlemesine İlişkin Duyuru  

Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen 
“Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”in 9. numaralı “Kamuyu Aydınlatma Esasları” bölümünde yer alan 
“9.4. Garantili ve Koruma Amaçlı Fonların Portföy Bilgilerine İlişkin Açıklama” başlığından sonra gelmek 
üzere(**);  

“9.5. Serbest Fonların Yatırımcı Bilgi Formu Düzenlemesi  
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Serbest şemsiye fona bağlı olarak ihraç edilecek fonların yatırımcı bilgi formu düzenlemesi 
ihtiyaridir.”  

ifadesinin eklenmesine karar verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 

 
(*) Yukarıda kayıtlı kararda yer alan önceki tarihli karar metnine, söz konusu değişiklik işlenmiştir. 
(**)Yukarıda kayıtlı kararda yer alan önceki tarihli karar metnine, söz konusu değişiklik işlenmiştir. 

(2015/3 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI 
1. Kurulumuzun i-SPK. 17.4 (27.02.2015 tarih ve 5/225 s.k.) sayılı İlke Kararı:  

1) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (Tebliğ) 11’inci maddesinin, Tebliğ çerçevesinde 
gerekli lisans şartını sağlayan bir kişinin;  

a) Aynı şirketler grubu içerisinde yer almak kaydıyla, Tebliğ uyarınca belirlenen ikinci grupta yer 
alan en fazla beş şirkette veya,  

b) Aynı şirketler grubu içerisinde yer alma şartı aranmaksızın, Tebliğ uyarınca belirlenen üçüncü 
grupta yer alan en fazla beş şirkette  

yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi olarak görev alabilmesi şeklinde uygulanmasına,  
2) Şirketlerin işbu karar ile belirlenen esaslara en geç 30.06.2015 tarihine kadar uyum 

sağlamaları gerektiğine  
karar verilmiştir.  
 
2. Kurul’un 27.02.2015 tarih ve 5/263 sayılı Kararı:  

VII-128.4 sayılı Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım 
Fonu Payları Tebliği’nin (Tebliğ) 2. maddesinin 3. fıkrası ile 4. fıkrasının uygulamasına ilişkin 
tereddütlerin giderilmesi ve sektörde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla;  

1) Yabancı borsa yatırım fonlarına ilişkin alım satım işlemlerinin Tebliğ kapsamında olduğu,  
2) Yabancı yatırım fonlarına ilişkin olarak, Tebliğ’de tanımlanan anlamda Türkiye’de temsilci 

olmayan ancak yurtdışında işlem yapmak için gerekli izne sahip olan yatırım kuruluşlarının internet 
sitelerinde ve/veya müşteri emirlerinin iletildiği platformlarda;  

a. Hiçbir yabancı yatırım fonunun unvanına ya da bilgisine yer verilmemesi gerektiği,  
b. Müşterileri herhangi bir yabancı yatırım fonuna veya yabancı yatırım fonu grubuna 

yönlendirici ifadelere yer verilmemesi gerektiği,  
3) Tebliğ’in 2. maddesinin 4. fıkrası kapsamında alım satım işlemi yapmak üzere kendi talebi ile 

doğrudan yatırım kuruluşuna başvuran yatırımcıların işlem öncesinde aşağıdaki hususlarda yatırım 
kuruluşları tarafından bilgilendirilmesi gerektiği,  

a. Tebliğ’in 2. maddesinin 4. fıkrası uyarınca “Yatırım kuruluşu tarafından yabancı yatırım 
fonlarının alım satımına aracılık işleminin ancak Türkiye’de yerleşik kişilerin; sermaye piyasası 
mevzuatına göre yetkili bulunan kuruluşlar vasıtasıyla yurtdışındaki mali piyasalarda işlem gören 
yabancı yatırım fonu paylarını kendi talepleri üzerine satın almaları veya satmaları amacıyla ve 
sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arz niteliği taşımaması şartıyla gerçekleştirildiği”,  

b. Tebliğ’in 2. maddesinin 3. fıkrası uyarınca “Yabancı yatırım fonu paylarının satışı kavramının, 
payların bir bedel karşılığı satışını, payların pazarlanması amacıyla; bire bir veya toplu, mektupla veya 
her türlü iletişim aracıyla tanıtımını ve yatırımcıyla ilişki kurmaya yönelik her türlü faaliyeti kapsadığı ve 
yatırım kuruluşu tarafından anılan hüküm kapsamına giren faaliyetlerin gerçekleştirilemeyeceği”,  

4) Öte yandan, herhangi bir yabancı yatırım fonunun unvanına veya bilgilerine yer verilmeksizin 
yabancı yatırım fonları hakkında sadece müşterileri finansal okuryazarlık anlamında bilgilendirici 
nitelikte genel bilgilere (tanım vb.) internet sitelerinde yer verilebileceği,  
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5) Mevcut durumda yukarıda yer verilen esaslara uygun olmayan yatırım kuruluşu internet 
sitelerinin ve/veya müşteri emirlerinin iletildiği platformların 31.03.2015 tarihine kadar anılan esaslara 
uygun hale getirilmesi gerektiği  

hususlarının kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.  
 
3. Kurul’un 27.02.2015 tarih ve 5/265 sayılı Kararı:  

1) Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını halka arz edilmeksizin satılmak üzere ihraç eden 
halka açık olmayan işletmelerin, yatırımcılar arasında eşitsizliğe yol açmamak kaydıyla, kendileri 
tarafından belirlenecek ve ihraç belgesinde yer verilecek bir yöntem dahilinde yatırımcıların finansal 
raporlara erişimini sağlayabilmelerine, bu durumda, 13/6/2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nin 12 nci 
maddesinin beşinci fıkrasında ve 14 üncü maddesinde öngörülen finansal raporların kamuya 
açıklanmasına ve ilanına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirildiğinin kabulüne, belirlenen yöntemin 
güven ve açıklık içinde uygulanmasından işletme ile kusurlarına ve durumun gereklerine göre 
işletmenin yönetim kurulu üyelerinin sorumlu olmasına ve  

2) 27.02.2015 tarihinden önce halka arz edilmeksizin yapılan pay dışındaki sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin ihraç belgeleri Kurulca onaylanan halka açık olmayan şirketlerce yukarıda belirtilen 
uygulamanın tercih edilmesi halinde, yatırımcıların tamamının talep edecekleri vasıta ile finansal 
raporların kendilerine sunulacağı yönünde bahse konu şirketlerce Kurula taahhüt verilmesinin ve 
yatırımcıların finansal raporlara erişim esaslarına ilişkin bilgilerin,  

a) Pay dışındaki sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar 
yerlerinde işlem gören işletmelerce Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya açıklanmasının,  

b) Diğer işletmelerce ise Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri 
çerçevesinde Kurula bildirilmesinin 

zorunlu tutulmasına,  
karar verilmiştir.  
Kamuoyuna duyurulur. 
 
(2015/7 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
Kurul’un 13.03.2015 tarih ve 7/330 sayılı Kararı ile;  
Yatırım Fonları Tarafından Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım 

Fonlarının Katılma Paylarına Yatırım Yapılmasına İlişkin Duyuru  
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Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen 
“Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”in 4. numaralı “Fon Portföyünü Oluşturan Varlık ve İşlemlere İlişkin 
Esaslar” bölümünde yer alan “4.4. Portföy Yönetimine İlişkin Esaslar” başlığından sonra gelmek üzere;  

“4.5. Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının Katılma 
Paylarına Yatırım Yapılması  

III-52.1 sayılı “Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 18. maddesinde yer alan esaslar 
çerçevesinde gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma payları fon 
portföyüne dahil edilebilir. Ancak tek bir gayrimenkul yatırım fonuna ve girişim sermayesi yatırım fonuna 
yapılan yatırım tutarı, fon toplam değerinin %4’ünü geçemez.  

Serbest yatırım fonları bu bölümde yer alan araçlara ilişkin sınırlamalara ve şartlara tabi 
değildir.”  

ifadesinin eklenmesine karar verilmiştir. 
 
 
(2015/12 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 

B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  

 
1. Kurul’un 14.05.2015 tarih ve 12/588 sayılı Kararı:  
Unvanında “İştirak” İbaresi Yer Alan Fonlara İlişkin Duyuru  

Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen 
“Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”in (4) numaralı “Fon Portföyünü Oluşturan Varlık ve İşlemlere İlişkin 
Esaslar” başlıklı bölümünde yer alan “4.5. Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım 
Fonlarının Katılma Paylarına Yatırım Yapılması” başlığından sonra gelmek üzere;  

4.6. Unvanında “İştirak” İbaresi Yer Alan Fonlara İlişkin Esaslar  

Unvanında “İştirak” ibaresi yer alan fonlarda Fon Tebliği’nin 17. maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendi uygulanmaz.”  

ifadesinin eklenmesine karar verilmiştir.  
2. Global Liman İşletmeleri A.Ş.’nin sermayesini temsil eden toplam 37.658.935 TL nominal 

değerli payların halka arzından vazgeçilmesine ilişkin 11.05.2015 tarihli özel durum açıklamasında 
belirtilen hususlara yönelik olarak, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103, 104 ve 107/2 
maddeleri kapsamında Global Yatırım Holding’den ve ilgili Şirket yetkililerinden savunma talep 
edilmesine ve zarara uğrayan yatırımcıların özel hukuk hükümleri çerçevesinde yargı yoluna 
başvurabilecekleri hususunda Kurulumuz Bülteni aracılığıyla bilgilendirilmelerine karar verilmiştir. 

 
(2015/12 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  

 
1. Kurul’un İ-SPK.22.2 (21.08.2015 tarih ve 21/1023) sayılı Kararı:  

II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin (II-22.1 sayılı Tebliğ) 15’inci maddesinin birinci 
fıkrasının (d) bendine ilişkin olarak aşağıdaki esaslar belirlenmiştir.  

1) II-22.1 sayılı Tebliğ’in 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında Kurulumuza 

onay için yapılan başvuru tarihinden önceki bir yıllık süre içerisinde;  
a) Günlük ortalama işlem hacminin payın işlem gördüğü pazarın (“eski” sıralarında işlem gören 

paylar) günlük ortalama işlem hacmi ortalamasının altında olan ve,  
b) Günlük ortalama işlem hacminin günlük ortalama fiili dolaşımda bulunan payların piyasa 

değerine oranı %2’nin altında olan  
 
paylar II-22.1 sayılı Tebliğ’in 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında limit 

artırımına konu olabilir,  
2) Oranların belirlenmesinde işlem hacmi verileri açısından Borsa İstanbul A.Ş., fiili dolaşımdaki 

paylara ilişkin veriler açısından ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. verileri esas alınır,  
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3) Gözaltı Pazarı’nda işlem gören paylar için II-22.1 sayılı Tebliğ’in 15’inci maddesinin birinci 

fıkrasının (d) bendi uygulanmaz,  
4) II-22.1 sayılı Tebliğ’in 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında Kurula 

başvuru yapılabilmesi için, payın işlem gördüğü ilgili pazarda Kurula başvuru tarihinden önce en az bir 
yıl süre ile işlem görüyor olması gerekir. 

 
(2015/25 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 

 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
Kurul’un 15.09.2015 tarih ve 26/1184 sayılı Kararı:  

i) Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen 
“Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”in (6) numaralı “Katılma Paylarının Alım-Satımı” bölümünde yer alan 
“6.9. Katılma Paylarının Kredi Kartı ile Alımı” başlığından sonra gelmek üzere;  

“6.10. Fon Katılma Payı Alım Satımının Yabancı Para Birimi Cinsinden Gerçekleştirilmesi  
Fon toplam değerinin en az %80’i oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım 

yapan fonlarda, katılma payı alım satımı TL’nin yanı sıra pay grubu oluşturulmak suretiyle TCMB 
tarafından günlük alım satım kurları ilan edilen yabancı para birimleri üzerinden de gerçekleştirilebilir. 
Bu durumda, katılma payı fiyatı bağlı olduğu pay grubuna göre TL veya yabancı para birimi cinsinden 
açıklanır.”  

ifadesinin eklenmesine,  
ii) Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla iletilen yatırım fonu katılma 

payı alım satım talimatlarının ilgili yabancı para birimi cinsinden gerçekleştirilmesine imkan verecek 
sistemsel altyapı uygulamaya konulana kadar TEFAS’ta işlem gören fonların yabancı para cinsinden 
fiyat açıklanan pay gruplarına ilişkin katılma payı alım satım işlemlerinin sadece portföy yönetim 
şirketlerince gerçekleştirilmesine  

karar verilmiştir. 
 
(2015/26 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 

 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
1) Kurul’un 02.10.2015 tarih ve 26/1199 sayılı Kararı  
A) Aynı Türdeki Şemsiye Fona Bağlı Olarak İhraç Edilecek Fon Sayısına İlişkin Duyuru  
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1. Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul 

edilen “Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”e 1.2 nolu madde olarak aşağıdaki hükümlerin eklenmesine 
karar verilmiştir.  

“1.2. Aynı Türdeki Şemsiye Fona Bağlı Olarak İhraç Edilecek Fon Sayısının 
Belirlenmesine İlişkin Esaslar  

Portföy yönetim şirketleri tarafından; serbest şemsiye fon, koruma amaçlı şemsiye fon ve 
garantili şemsiye fon ile özel fon niteliği taşıyanlar hariç olmak üzere, aynı türdeki şemsiye fonlara bağlı 
olarak azami iki adet fon ihraç edilebilir. Şu kadar ki;  

- Yatırım stratejisinin farklılaşmasına bağlı olarak Fon Tebliği ve Rehber hükümleri çerçevesinde 
belirli ibarelere fon unvanında yer verilmesi suretiyle farklılaştırılan fonlar (BIST 100 Endeksi Hisse 
Senedi Fonu, Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Fonu, Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon gibi) ile farklı 
dağıtım kanalları (internet, ATM, telefon bankacılığı, TEFAS vb.) kullanan, farklı katılma payı alım satım 
esasları uygulayan ve/veya farklı yatırımcı kitlesine sunulan fonlar bu sayının hesaplanmasında dikkate 
alınmaz. Öte yandan, Fon Tebliği’nin 20. maddesinin birinci fıkrasında yer alan esaslar çerçevesinde 
fon unvanında fonun vade yapısına yer verilmesi halinde, borçlanma araçları şemsiye fonuna bağlı 
olarak katılma payları ihraç edilecek kısa, orta ve uzun vadeli fonlarda, söz konusu sınır aynı vade 
yapısına sahip fonlar bazında uygulanır.  

- Değişken şemsiye fona bağlı olarak katılma payları ihraç edilecek fonların yatırım stratejilerinin 

Rehber’de hesaplama yöntemine yer verilen risk değeri baz alınarak belirlenmesi, her bir risk değer 
grubundan en fazla bir adet fon ihraç edilmesi ve fon adında fon türüne ilaveten aşağıda yer alan 
ifadelere de yer verilmesi şartıyla, ihraç edilebilecek azami fon sayısı risk değerli olanlar da dahil dördü 
geçemez.  

 

Risk Değerli Değişken Fonlar  

Fon Adı  Risk Değeri  

Muhafazakar/Temkinli  1-2  

Dengeli  3-4  

Atak/Dinamik/Büyüme  4-5  

Agresif  5-7  

 
Makul gerekçelerin varlığı ve konuya ilişkin talebin tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte 

Kurulumuza iletilmesi halinde, aynı tür şemsiye fona bağlı olarak ikiden fazla fonun katılma paylarının 
ihracına izin verilmesi hususu başvuru bazında Kurul tarafından değerlendirilir.”  

2. Yukarıda yer alan hususlara halihazırda faaliyette olan fonlar tarafından uyum sağlanması 

amacıyla portföy yönetim şirketlerine 30.06.2016 tarihine kadar süre verilmesine karar verilmiştir. 
Ayrıca, yukarıda yer verilen hususlar fon katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması 
talebi başvurusu Kurul tarafından sonuçlandırılmamış fonlar için de uygulanacaktır.  

B) Para Piyasası Fonları ile Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonlarının Katılma Paylarının 
Alım Satımına İlişkin Duyuru  

Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen 
“Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”e 6.11 nolu madde olarak aşağıdaki hükümlerin eklenmesine karar 
verilmiştir.  

“6.11. Para Piyasası Fonları İle Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonlarının Katılma 
Paylarının Alım Satımına İlişkin Esaslar  

Fon kurucusu tarafından işlem yapılmayan saatlerde fon alım-satım talimatlarının dağıtıcı 
kurum tarafından gerçekleştirilmesi uygulamasına ilişkin olarak, izahnamede ve katılma payı alım 
satımına aracılık sözleşmesinde tüm esaslarına yer verilmesi suretiyle, yatırımcının talebine bağlı 
olmaksızın hesaptan para çekme, ödeme yapma, para yatırma vb. nedenlerle hesabın işleme esası 
çerçevesinde otomatik olarak gerçekleştirilecek katılma payı alım satım işlemleri, sadece bu işlemlerle 
sınırlı olarak dağıtıcı kurum portföyü kullanılarak gerçekleştirilebilir.”  

C) Emeklilik Yatırım Fonları Kapsamında Kurulacak Fon Sayısına ve Emeklilik Yatırım 
Fonlarının Tutar Artırımı Başvurularına İlişkin Duyuru  
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1. Kurulumuzun i-SPK 4632 s.kn.17-1 (23.08.2013 tarih ve 29/955 s.k.k.) sayılı İlke Kararı’na 

aşağıdaki hükümlerin eklenmesine karar verilmiştir.  
“AYNI TÜRDE KURULABİLECEK FON SAYISININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR  
Aşağıda yer alan hususlar saklı kalmak kaydıyla, emeklilik şirketleri tarafından işbu İlke 

Kararı’nda belirlenen her bir fon türünde azami iki adet emeklilik yatırım fonu kurulabilir. Şu kadar ki;  
- Yatırım stratejisinin farklılaşmasına bağlı olarak Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve 

Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’te ve işbu İlke Kararı’nda belirtilen ibarelere fon 
unvanında yer verilmesi, farklı portföy vadelerinin belirlenmesi, farklı dağıtım kanallarının, portföy 
yönetim şirketlerinin veya alım-satım esaslarının belirlenmesi suretiyle farklılaştırılan emeklilik yatırım 
fonları ile Yönetmeliğin 6. maddesi çerçevesinde gruplara tahsis edilen emeklilik yatırım fonları bu 
sayının hesaplanmasında dikkate alınmaz.  

- Ancak makul gerekçelerin varlığı ve tevsik edici bilgilerin Kurulumuza iletilmesi halinde, aynı 
türde ikiden fazla fon kurma talepleri başvuru bazında Kurul tarafından değerlendirilir.”  

2. Yukarıda yer verilen esaslar Kurul Karar tarihinden itibaren yeni kurulacak emeklilik yatırım 

fonları ile başvuruları Kurul tarafından sonuçlandırılmamış emeklilik yatırım fonları için uygulanacaktır. 
 

2) Kurul’un 02.10.2015 tarih ve 26/1215 sayılı Kararı  
Tasfiye Olan Fonların Katılma Paylarının Satışı Sonucu Elde Edilen Nakdin 

Nemalandırmasına İlişkin Duyuru  

Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen 
“Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”in (11) numaralı “Tasfiye Olan ve İtfa Edilen Fonlar” bölümünün ikinci 
fıkrasının (b) bendinin ikinci alt fıkrasından sonra gelmek üzere;  

“iii. Fonların katılma paylarının alım satımına aracılık eden dağıtım kuruluşunun portföy yönetim 
şirketi olması halinde; pay sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen 
tutarların, fon katılma paylarına ilişkin saklama hizmeti veren portföy saklayıcısı nezdindeki yatırımcı 
hesaplarında, portföy saklayıcısı tarafından ters repoda veya Kurulca uygun görülen diğer sermaye 
piyasası araçlarında nemalandırılması; buna ilaveten, sözkonusu yatırımcı bakiyesinin mevzuatta ve 
imzalanan portföy yönetim sözleşmesi veya fon katılma payı dağıtım ve pazarlama sözleşmesinde 
belirlenen esaslara göre, özen ve sadakat ilkeleri çerçevesinde yönetilmesi yükümlülüğünün takibi 
amacıyla, portföy saklayıcısı tarafından yatırımcı adına yapılmakta olan nemalandırılma işlemlerine 
ilişkin olarak düzenli aralıklarla kurucuya ve/veya fonların katılma paylarının alım satımına aracılık eden 
portföy yönetim şirketine bilgi verilmesi,  

iv. Fonların katılma paylarının alım satımına aracılık eden dağıtım kuruluşunun yatırım kuruluşu 
olması halinde ise; pay sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen 
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tutarların, fon katılma paylarının alım satımına aracılık hizmeti veren dağıtım kuruluşu nezdindeki 
yatırımcı hesaplarında, söz konusu yatırım kuruluşu tarafından ters repoda veya Kurulca uygun görülen 
diğer sermaye piyasası araçlarında nemalandırılması; sözkonusu yatırımcı bakiyesinin piyasa rayicine 
uygun olarak özen ve sadakat yükümlülüğü çerçevesinde nemalandırılmasının kontrolüne ilişkin 
sorumluluğun ilgili yatırımcının fon payı alım satım işlemlerine aracılık eden yatırım kuruluşunda 
olması,  

v. Tasfiye edilen fonun katılım şemsiye fonu altında yer alan bir katılım fonu olması halinde, pay 
sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen tutarların  

a) Bir katılım şemsiye fonu altında yer alan, yatırımcı bilgi formunda açıklanan risk değeri üç 
veya daha düşük olan ve  

- Portföy yönetim şirketi müşterileri için kurucunun uygun göreceği başka bir katılım fonunda 
portföy saklayıcısı nezdindeki yatırımcı hesabında nemalandırılması,  

- Fonun katılma paylarının alım satımına aracılık eden dağıtım kuruluşunun yatırım kuruluşu 
olması halinde ise, yatırım kuruluşu nezdindeki yatırımcı hesabında yukarıda belirlenen esaslar 
çerçevesinde nemalandırılması  

veya  
b) - Portföy yönetim şirketi müşterileri için portföy saklayıcısı nezdindeki yatırımcı hesabında 

Kurulca uygun görülen getirisi faize bağlı olmayan ve katılım bankacılığı esaslarına uygun diğer 
sermaye piyasası araçlarında nemalandırılması,  

- Fonun katılma paylarının alım satımına aracılık eden dağıtım kuruluşunun yatırım kuruluşu 
olması halinde ise, yatırım kuruluşu nezdindeki yatırımcı hesabında Kurulca uygun görülen getirisi faize 
bağlı olmayan ve katılım bankacılığı esaslarına uygun diğer sermaye piyasası araçlarında 
nemalandırılması zorunludur.” ifadesinin eklenmesine, aynı fıkraya (d) bendinden sonra gelmek üzere 
“e) Tasfiye edilecek fonların TEFAS’ta işlem görüyor olması halinde; fon tasfiyesine ilişkin olarak 
üyelerine duyuru yapılması ve Kanun’un 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca tasfiye 
tarihinden itibaren yatırımcılar adına açılacak hesaplarda muhafaza edilen ve nemalandırılan tutarların, 
10 yıl içinde talep edilmemesi halinde YTM’ye gelir kaydedileceği hususunun dağıtım kuruluşlarına 
bildirilmesi amacıyla, kurucu tarafından Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne ve Takasbank’a bilgi 
verilmesi gerekir.” ifadesinin eklenerek, takip eden fıkraların teselsül ettirilmesine karar verilmiştir.  

 
3) Kurul’un i-SPK 4632 s.kn.16-1 (02.10.2015 tarih ve 26/1199 s.k.) sayılı İlke Kararı  

Emeklilik yatırım fonu içtüzüğünde belirtilen pay sayısının artırılmak istenmesi halinde, Kurula 
başvuru yapılabilmesi için fonun tedavül oranının başvuru tarihi itibariyle %50’nin üzerinde olması 
gerekmektedir. Öte yandan, fon katılma paylarının tedavül oranı %50’nin altında olmasına rağmen, 
fona yapılacak toplu girişler nedeniyle mevcut fon tutarının yetersiz kalacağının belgelendirilmesi 
halinde konu Kurul tarafından ayrıca değerlendirilir.  

Yukarıda belirtilen esaslar başvuruları Kurul tarafından sonuçlandırılmamış emeklilik yatırım 
fonları için de uygulanır. 

 
(2015/30 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
1. Kurul’un 13/11/2015 tarih ve 31/1437 sayılı Kararı:  
A) Unvanında “(Döviz)” İbaresi Yer Alacak Fonlara İlişkin Duyuru  
1. Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul 

edilen “Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”in;  
i. “Fon Unvanına İlişkin Esaslar” başlıklı 2. bölümüne (j) bendinden sonra gelmek üzere “(k)” 

bendi olarak aşağıdaki hükmün eklenmesine;  
 
“k) Fon toplam değerinin en az %80’inin devamlı olarak yerli ve yabancı ihraççıların döviz 

cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarından oluşması halinde, anılan fonların 
unvanında “(Döviz)” ibaresine yer verilir.  

Örnek: Değişken (Döviz) Fon  
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Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu”,  
Ancak, unvanında “(Döviz)” ibaresi yer alan fonlar tarafından sadece yabancı ihraççıların para 

ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım hiçbir zaman fon toplam değerinin %80’i veya daha 
fazlası olmayacaktır. Kurucu tarafından %80’lik oranın sadece yabancı ihraççıların para ve sermaye 
piyasası araçlarına yapılan yatırım ile sağlanmasının planlanması halinde fonun unvanında “(Döviz)” 
yerine “Yabancı” ibaresine yer verilecektir.”,  

ii. (4) numaralı bölümünde yer alan “4.1.6. Yabancı Para ve Sermaye Piyasası Araçları” başlığı 

altındaki (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;  
 
“Fon Tebliği’nin 7’nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, unvanında “Yabancı” veya “(Döviz)” 

ibaresi yer almayan hisse senedi ve borçlanma araçları fonları tarafından, fon toplam değerinin en fazla 
%20’si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Bu durumda, 
anılan fonların portföylerindeki yabancı para ve sermaye piyasası araçları, Fon Tebliği’nin 6’ncı 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan %80 oranının hesaplanmasında dikkate alınır.”  

iii. (4) numaralı bölümünde yer alan “4.2.4. Yurt Dışında Gerçekleştirilecek Borsa Dışı Repo 
İşlemleri” başlığı altındaki hükmün aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;  

 
“Yalnızca unvanında “Yabancı” veya “(Döviz)” ibaresi yer alan fonlar tarafından, nakit ihtiyacının 

karşılanması amacıyla yurt dışında borsa dışı repo sözleşmelerine taraf olunabilir. Bu fonlar tarafından 
yurtdışında taraf olunacak repo sözleşmeleri için, Fon Tebliği’nin 19’uncu ve 21’inci maddelerinde 
belirtilen hususlara ilave olarak, yurt dışında gerçekleştirilen borsa dışı repo işlemlerinde, sözleşmelere 
konu olan varlıkların ilgili ülkenin yetkili kuruluşunda saklanması gerekir.”  

iv. (6) numaralı bölümünde yer alan “6.10. Fon Katılma Payı Alım Satımının Yabancı Para Birimi 
Cinsinden Gerçekleştirilmesi” başlığı altındaki hükmün aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;  

 
“Fon toplam değerinin en az %80’i oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına 

yatırım yapan fonlarda veya unvanında “(Döviz)” ibaresi bulunan fonlarda katılma payı alım satımı 
TL’nin yanı sıra pay grubu oluşturulmak suretiyle TCMB tarafından günlük alım satım kurları ilan edilen 
yabancı para birimleri üzerinden de gerçekleştirilebilir. Bu durumda, katılma payı fiyatı bağlı olduğu pay 
grubuna göre TL veya yabancı para birimi cinsinden açıklanır.”  

karar verilmiştir. 
 
(2015/30 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
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B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  

 
1) Kurulumuzun i-SPK.128.11 (27.11.2015 tarih ve 32/1494 s.k.) sayılı ilke kararı:  

VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin (Pay Tebliği) 5 inci maddesinin 7 nci fıkrası çerçevesinde 
yüklenim zorunluğu bulunan halka arzlarda, halka arza aracılık eden yetkili kuruluşların halka arz 
süresi/satış süresi içerisinde söz konusu halka arzlarda talepte bulunarak pay satın almaları 
durumunda alınan payların Pay Tebliği’nin 5 inci maddesinin 8 inci fıkrası açısından yüklenim 
kapsamında değerlendirilmesine karar verilmiştir.  

 
2) Kurulumuzun i-SPK.45.2 (27.11.2015 tarih ve 32/1494 s.k.) sayılı ilke kararı:  

Seri:V, No:34 sayılı “Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar 
Tebliği’nin 15 inci maddesinde öngörülen, aracılık yükleniminin geri dönülemez şekilde başladığı 
tarihten itibaren yüklenim tutarının sermaye yeterliliği tablolarına yansıtılması ve pozisyon riski 
hesaplaması zorunluluğuna ilişkin olarak, yüklenim tutarının sermaye yeterliliği tablolarına 
yansıtılmaya başlanılacağı tarih olarak, halka arz izahnamesinin Kurul tarafından onaylandığı tarihin 
esas alınmasına karar verilmiştir.  

 
3) Kurulumuzun i-SPK.101.1.a (27.11.2015 tarihli ve 32/1527 s.k.) sayılı ilke kararı:  

Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa)’nin 31.08.2015 tarihinde yayımlanan Kotasyon Yönergesi değişikliği 
doğrultusunda Yeni Pay Piyasası Alım Satım Sistemi’nin devreye girmesi sonucunda “Gelişen 
İşletmeler Piyasası”nın Pay Piyasası bünyesine “Gelişen İşletmeler Pazarı” olarak alınacak olması ve 
Borsa’nın mevcut pazar ve isimlerinin değişecek olması nedeniyle;  

A) Kurulumuzun 30.10.2014 tarihli ve i-SPK.101.1 sayılı İlke Kararı ile duyurulan 
30.10.2014 tarihli ve 31/1080 sayılı kararda değişikliğe gidilmesine, bu kapsamda;  

1) Söz konusu kararın (A) maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “Gelişen İşletmeler Piyasası 
(GİP),” ifadesinin metinden çıkarılmasına,  

2) Söz konusu kararın Gelişen İşletmeler Piyasasına ilişkin işlem esaslarının yer aldığı (C) 

maddesinin 4 üncü fıkrasının metinden çıkarılmasına,  
3) Söz konusu karar metninde geçen;  
i) “Serbest İşlem Platformu” (SİP) ifadelerinin “Piyasa Öncesi İşlem Platformu” (PÖİP),  
ii) “Gözaltı Pazarı” ifadelerinin “Yakın İzleme Pazarı”  

olarak değiştirilmesine,  
4) Söz konusu kararın (Ç) maddesinde yer verilen tablonun aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, 

 
 
 
 
GRUP 

 
Piyasa  
Platform  
Pazar  

 
FDP’nin 
Piyasa 
Değeri 
(TL)  

Piyasa 
Yapıcı  
(PY)  
veya  
Likidite 
Sağlayıcı  
(LS)  

Mevcut veya Düzenleme Kapsamında Getirilen İlave Kurallar  

İşlem 
Yöntemi  

Kredili 
İşlem 
veya 
Açığa 
Satış  

Açık Takas 
Pozisyonu 
Özkaynak 
Oranı  

Özkaynak 
Hesabına 
Konu 
Olabilecek 
Oran  

Brüt  
Takas Uygulaması  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

A Pay Piyasası  30 milyon  
TL ve üstü  

- Sürekli 
Müzayede  

VAR  GENEL 
HÜKÜMLER  

GENEL 
HÜKÜMLER  

YOK 

B Pay Piyasası  [ 10 - 30 )  
milyon TL  

- Sürekli 
Müzayede  

VAR  %100 %50 YOK 

C Pay Piyasası  10 milyon 
TL’nin altı  

VAR Sürekli 
Müzayede 

YOK  %100 %0 YOK 

YOK Tek fiyat 

D PÖİP - - Tek Fiyat  YOK  %100 %0 VAR 

NYİP 

Yakın İzleme 
Pazarı  

- - Tek Fiyat  YOK  %100 %0 YOK 
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Kısaltmalar: PÖİP Piyasa Öncesi İşlem Platformu, NYİP Nitelikli Yatırımcı İşlemleri Pazarı, FDP Fiili Dolaşımdaki Pay, PY Piyasa Yapıcı, LS Likidite 
Sağlayıcı  

 

1) Piyasa, Platform veya Pazar ayrımı, buralarda işlem görecek payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından ön şart niteliğindedir. 
(2) FDP’nin Piyasa Değeri, ilgili payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından ikincil şart niteliğindedir, tutar belirtilmediyse bu şart aranmaz. 
(3) Piyasa Yapıcı veya Likidite Sağlayıcı olup olmadığı, payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından üçüncül şart niteliğindedir. 
(4) İlgili payların hangi işlem yöntemine tabi olacağını göstermektedir. 
(5) İlgili paylarda Kredili Alım İşlemi veya Açığa Satış yapılıp yapılamayacağını göstermektedir. 
(6) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun veya takas gerçekleşene kadar ilgili pay için asgari olarak hangi oranda özkaynak bulundurulması 
gerektiğini gösterir, oran belirtilmediyse mevcut düzenlemeler kapsamındaki uygulama geçerlidir. 
(7) İlgili payın, sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine dair özkaynak hesabında hangi orana kadar 
özkaynak kabul edilebileceğini gösterir, oran belirtilmediyse mevcut düzenlemeler kapsamındaki uygulama geçerlidir. 
(8) İlgili paylarda Brüt Takas uygulaması olup olmadığını göstermektedir. 

 
B) Söz konusu değişikliklerin A, B, C, D pay grubu dağılımlarının yeniden yapılacağı 4 Ocak 

2016 tarihinde yürürlüğe girmesine karar verilmiştir. 
 
(2016/1 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
……………………… 
 
2. Kurul’un i-SPK.128.12 (08/01/2016 tarihli ve 1/24 s.k.) sayılı İlke Kararı:  
PAYLARI GELİŞEN İŞLETMELER PAZARINDA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BORSADA 

İŞLEM GÖRMEYEN NİTELİKTE BULUNAN PAYLARININ BORSADA İŞLEM GÖREN NİTELİĞE 
ÇEVRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 

Borsa İstanbul A.Ş.’nin 30.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren Kotasyon Yönergesi’nin 13 üncü 
maddesi çerçevesinde payları Gelişen İşletmeler Pazarı’nda (eski ismi ile Gelişen İşletmeler Piyasası, 
GİP) işlem gören ortaklıkların sermayesinde halka arz öncesi pay sahibi olan ortakların veya bu 
ortakların paylarını Borsa dışında satın alan kişilerin borsada işlem görmeyen nitelikte bulunan 
paylarını borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 27 nci 
maddesi ile bu maddeye ilişkin olarak alınan Kurul ilke kararlarında yer alan hükümler saklı kalmak 
üzere, aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir.  

1) 30.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren Borsa İstanbul A.Ş.’nin Kotasyon Yönergesi’nin 13 üncü 

maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde, payları GİP’te işlem gören şirketlerin her bir takvim 
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yılında ancak sermayesinin azami yüzde onuna tekabül eden payları borsada işlem gören niteliğe 
çevrilebilir. Söz konusu hüküm Kotasyon Yönergesinin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası kapsamında 
yapılacak satışlarda uygulanmaz.  

2) (1) no’lu madde kapsamında payları GİP’te işlem gören şirketlerde borsada işlem görmeyen 

nitelikte payları bulunan her bir ortağa düşecek oranın tespitinde, ilgili ortağın söz konusu şirketin 
borsada işlem görmeyen nitelikteki payları içinde sahip olduğu oran dikkate alınır. Örneğin payları 
GİP’te işlem gören bir şirketin 20 milyon TL’lik sermayesinin 4 milyon TL’lik kısmı borsada işlem gören 
nitelikte, 16 milyon TL’lik kısmı ise borsada işlem görmeyen niteliktedir. Borsada işlem görmeyen 
nitelikteki payların 12 milyon TL’lik kısmı A ortağına, 4 milyon TL’lik kısmı ise B ortağına aittir. Söz 
konusu ortaklar Kotasyon Yönergesinin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası kapsamına girmemektedir. 
Bu durumda bir takvim yılı içerisinde A ve B tarafından toplam 2 milyon TL’lik pay borsada işlem gören 
niteliğe çevrilebilecek olup, bu tutarın 1,5 milyon TL’lik kısmı A ortağı tarafından, 500 bin TL’lik kısmı 
ise B ortağı tarafından borsada işlem gören niteliğe çevrilebilir.  

3) (2) no’lu madde kapsamında yapılacak oran tespitinde, ilgili şirket tarafından son bir yıl 

içerisinde en son yapılan olağan genel kurul tarihi itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) 
nezdindeki ortaklık yapısı dikkate alınır.  

4) Aynı takvim yılı içerisinde bir ortağın borsada işlem görmeyen paylarının tamamını veya bir 

kısmını borsa dışında veya toptan satışlar pazarında devretmesi durumunda, bu payları doğrudan ya 
da dolaylı olarak devralan yeni ortak ya da ortakların borsada işlem gören niteliğe çevirebileceği pay 
oranının hesaplanmasında devreden ortağın o takvim yılı içerisinde borsada işlem gören niteliğe 
çevirdiği paylar bir indirim kalemi olarak dikkate alınır.  

5) Payları GİP’te işlem gören ortaklıkların paylarını borsada işlem gören niteliğe çevirmek için 

yapılmış olan ve MKK tarafından henüz sonuçlandırılmayan başvuruların sonuçlandırılmasında bu 
esaslar dikkate alınır.  

6) İşbu Kararda yer alan esasların dolanılması suretiyle payların borsada işlem gören niteliğe 

çevrildiğinin tespit edilmesi halinde, ilgililer hakkında sermaye piyasası mevzuatı kapsamında Kurulca 
tesis edilecek işlemler saklıdır.  

 

 
3. Kurul’un 08/01/2016 tarih ve 1/16 sayılı Kararı:  

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda ve Kurulumuzun çeşitli yönetmelik ve tebliğlerinde 
yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarlar 2016 yılı için aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 

 
 

 
 

 
1.1.2014-31.12.2014  

 
1.1.2015-31.12.2015  
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İLGİLİ DÜZENLEMENİN 

Düzenlemedeki 
Rakam/Değer  

Yeniden Değerleme 
Oranı: %3,93  
(2014)  
(TL)  

Yeniden Değerleme 
Oranı: %10,11  
(2015)  
(TL)  

Yeniden 
Değerlenmiş 
Rakam/Değer1  
(1.1.2016-31.12.2016)  
Yeniden değerleme 
oranı: %5,58  
(2016) (TL)  

Adı ve Sayısı  
Madde 
Numarası 

 
Konusu 

 
Yürürlük 
Tarihi 

6362 sayılı 
Sermaye 
Piyasası 
Kanunu  

i) md. 103/1 
ve 103/6  
ii) md. 76/10 
ve 103/5  

İdari para 
cezası 
gerektiren 
fiiller  

 
30.12.2012  

 
i) 20.000-
250.000  
ii) 5.000-50.000  

 
i) 22.407-280.091  
ii) 5.601-56.018  

 
i) 24.672-308.408  
ii) 6.167-61.681  

 
i) 26.049-325.617  
ii) 6.511-65.123  

6362 sayılı 
Sermaye 
Piyasası 
Kanunu  

 
md. 104  

Piyasa 
bozucu 
eylemler  

 
30.12.2012  

 
20.000-500.000  

 
22.407-560.702  

 
24.672-617.388  

 
26.049-651.838  
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ARACI KURUMLAR 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu  
29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 
Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici 
Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik  

 
 
md. 84/5  
md.15/1  

Yatırımcı Tazmin 
Merkezi tarafından 
tazmin kararı 
çerçevesinde 
yatırımcılara 
ödenebilecek azami 
tazmin tutarı  

 
 
i) 30.12.2012  
ii) 29.03.2014  

 
 
i) 100.000  
ii) 103.930  

 
 
 
103.930  
-  

 
 
114.437  
114.437  

 
 
120.823  
120.823  

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu  
09.10.2013 tarih ve 28816 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Özel 
Fon Yönetmeliği  

 
Geçici md. 3/4  
md. 10/1  

Özel Fon’dan hak 
sahiplerine yapılabilecek 
azami ödeme tutarı  

 
i) 30.12.2012  
ii) 09.10.2013  

 
i) 18.729  
ii) 20.190  

 
20.983,47  

 
23.104  

 
24.393  

27.02.2015 tarihli ve 29280 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 
Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği  

 
md. 20/1  

Yatırımcı Tazmin 
Merkezine katılım için 
ödenecek giriş aidatı 
tutarı  

 
27.02.2015  

 
 
50.000  

 
 
-  

 
-  

 
52.790  

27.02.2015 tarihli ve 29280 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 
Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği  

 
Geçici md. 4/2  

Birleşme veya devralma 
durumunda aracı 
kurumlara sağlanacak 
azami indirim tutarı  

 
27.02.2015  

 
2.288.746,46  

 
 
-  

 
-  

 
2.416.458  

Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili 
Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve 
Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ (Seri: 
V, No: 65)  

 
md. 35/1  

Seri: V, No: 65 sayılı 
Tebliğ’in 35. Maddesi 
Çerçevesinde Yeniden 
Değerleme  

 
14.07.2003  

 
10.000  

 
 
20.300  

 
22.352  

 
23.599  

  i) Dar yetkili aracı 
kurumların sahip olması 
gereken asgari 
özsermaye tutarı  

  
i) 2.000.000  

 
-  

-   
2.022.320  

1)2016 yılı için belirlenen rakamlar, yeniden değerleme oranının (%5,58) uygulanması sonucu bulunan rakamların tama iblağ edilmiş tutarlarıdır.   
 

Aracı Kurumların Sermayelerine ve 
Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ (Seri: V, No:34)2  

 
 
md. 7/1  

ii) Kısmi yetkili aracı 
kurumların sahip 
olması gereken asgari 
özsermaye tutarı  
iii) Geniş yetkili aracı 
kurumların sahip 
olması gereken asgari 
özsermaye tutarı  

 
 
01.07.2014  

 
 
ii) 10.000.000  
iii) 25.000.000  

-  
-  

-  
-  

 
 
10.111.600  
25.279.000  
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GAYRİMENKUL DEĞERLEME, DERECELENDİRME VE BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETLERİ 

Sermaye Piyasası Mevzuatı 
Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme 
Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu 
Şirketlerin Kurulca Listeye 
Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında 
Tebliğ (Seri: VIII, No: 35)  

 
 
md. 4  

 
Listeye alınabilmek 
için sahip olunması 
gereken asgari 
ödenmiş sermaye 
tutarı  

 
 

12.08.20013  

 
 
200.000  

 
 
333.535  

 
 
367.255  

 
 
387.747  

HALKA AÇIK ORTAKLIKLAR 

Pay Tebliği (VII-128.1)   
 
md. 5  

Payları ilk defa halka 
arz edilecek 
ortaklıkların, ek satış 
hariç halka arz 
edilecek paylarının 
halka arz fiyatı baz 
alınarak 
hesaplanacak piyasa 
değerine göre 
yüklenim 
zorunluluğunun tespiti  

 
 
 
 
22.07.2013  

 
 
 
 
20.000.000-
40.000.000  

 
 
 
 
20.000.000-
40.000.000  

 
 
 
 
22.000.000-  
44.000.000  

 
 
 
 
23.000.000-  
46.000.000  
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Pay Tebliği (VII-128.1)  md. 9  Payları ilk defa halka arz edilecek 
ortaklıkların ek satış hariç halka 
arz edilecek paylarının halka arz 
fiyatı baz alınarak hesaplanacak 
piyasa değerine göre satışa hazır 
hale getirilecek pay oluşturulup 
oluşturulmayacağı hususunun 
tespiti  

22.07.2013  40.000.000  40.000.000  44.000.000  46.000.000  

Sermaye Piyasası 
Araçlarının Satışı Tebliği 
(II-5.2)  

md. 17  Payları borsada işlem görmeyen 
halka açık ortaklıkların sermaye 
artırımlarında yeni pay alma hakkı 
kullanıldıktan sonra kalan 
paylarının satışında talep toplama 
yoluyla satış yöntemlerinden 
birinin kullanılmasına yönelik 
zorunluluğun tespiti  

28.07.2013  20.000.000  20.000.000  22.000.000  23.000.000  

 
2) Kurulumuzun 16.12.2014 tarih ve 1256/35 sayılı kararı uyarınca Seri:V, No:34 sayılı “Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliklerine İlişkin 
Esaslar Tebliği”nin 7 nci maddesinde yer alan “asgari özsermaye tutarlarının Maliye Bakanlığı’nca ilan edilen yeniden değerleme oranının %20’sinin altına 
inmemek kaydıyla her yıl Kurul’ca artırılması” şeklindeki hüküm, mevcut faaliyet izinlerinin yeni mevzuat uyarınca yenilenmesine ilişkin geçiş sürecinin devam 
ettiği dikkate alınarak 2015 yılı için uygulanmamıştır. 2016 yılı için ise aracı kurumların dönüşüm başvurularını 2015 yılı sonu itibarıyla tamamlamış oldukları 
dikkate alınarak Tebliğ’de yer alan asgari artışın yapılması öngörülmüş ve yeniden değerleme oranının (%5,58) %20’si (%1,116) uygulanmak suretiyle ilgili 
rakamlar yeniden değerlemeye tabi tutulmuştur.   
 

İzahname ve İhraç Belgesi 
Tebliği (II-5.1)  

 
md. 6  

İzahname hazırlama 
yükümlülüğünden 
muafiyetin tespiti  

 
22.07.2013  

 
250.000-
5.000.000  

250.000-  
5.000.000  

275.000-  
5.500.000  

290.000-  
5.800.000  

İzahname ve İhraç Belgesi 
Tebliği (II-5.1)  

md. 15  Tasarruf sahiplerine 
satış duyurusu 
hazırlama 
yükümlülüğünden 
muafiyetin tespiti  

 
 
22.07.2013  

 
150.000  

 
 
150.000  

 
 
165.000  

 
 
174.000  

Ortaklıkların Kanun 
Kapsamından Çıkarılması 
ve Paylarının  
Borsada İşlem Görmesi 
Zorunluluğuna İlişkin  
Esaslar Tebliği (II-16.1)  

 
md. 8  

Kanun kapsamından 
çıkarılma için gerekli 
finansal tablo 
büyüklüklerinin tespiti  

 
 
30.12.2013  

 
5.000.000-
10.000.000  

 
5.000.000-
10.000.000  

 
5.500.000-  
11.000.000  

 
5.800.000-  
11.600.000  
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Kayıtlı Sermaye Sistemi 
Tebliği (II-18.1)  

 
md. 5  

KSS’ye geçiş için gerekli 
asgari sermaye tutarının 
tespiti  

 
25.12.2013  

 
100.000  

 
100.000  

 
110.000  

 
115.000  

Yabancı Sermaye Piyasası 
Araçları ve Depo 
Sertifikaları ile Yabancı 
Yatırım Fonu Payları Tebliği 
(VII-128.4)  

 
 
md. 14  

Depo sertifikası ihraççısı 
tarafından kullanılan 
muhasebe/finansal 
raporlama standardı ile 
Uluslararası 
Muhasebe/Finansal 
Raporlama Standartları 
arasındaki muhasebe 
politikası farklılıklarının 
izahnamede 
açıklanması için aranan 
ihraç edilen depo 
sertifikasının nominal 
değerine ilişkin rakam  

 
 
31.12.2013 
tarihinden 
sonra sona 
eren finansal 
raporlama 
dönemleri için 
yürürlüğe 
girmiştir.  

 
 
100.000  

 
 
100.000  

 
 
110.000  

 
 
115.000  
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Yabancı 
Sermaye 
Piyasası 
Araçları ve 
Depo 
Sertifikaları ile 
Yabancı 
Yatırım Fonu 
Payları Tebliği 
(VII-128.4)  

 
 
md. 15  

Depo sertifikası ihraççısı tarafından 
kullanılan denetim standardının ve 
Uluslararası Denetim Standartlarından 
önemli ayrışmaların izahnamede 
açıklanması için aranan ihraç edilen 
depo sertifikasının nominal değerine 
ilişkin rakam  

31.12.2013 tarihinden 
sonra sona eren finansal 
raporlama dönemleri için 
yürürlüğe girmiştir.  

 
 
 
100.000  

 
 
 
100.000  

 
 
 
110.000  

 
 
 
115.000  

Kar Payı 
Tebliği (II-
19.1)  

 
md. 7  

Payları borsada işlem görmeyen halka 
açık ortaklıklar için uygulanan kar 
dağıtım muafiyetine ilişkin kriterin 
tespiti  

 
01.02.2014  

 
100.000  

 
100.000  

 
110.000  

 
115.000  

Özel Durumlar 
Tebliği (II-
15.1)  

 
md. 11  

İdari sorumluluğu bulunan kişilerin 
sermaye piyasası araçlarına ilişkin 
işlemlerinin açıklanmasına ilişkin 
sınırın tespiti  

 
23.02.2014  

 
50.000-
100.000  

 
50.000-
100.000  

 
55.000-
110.000  

 
57.500-
115.000  

 
 

(2016/3 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
1. Kurul’un 27.01.2016 tarih ve 3/80 sayılı Kararı:  

Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen 
“Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber” (Rehber)’in “Fon Türlerine İlişkin Esaslar” başlıklı (1) numaralı 
bölümüne (1.2.) nolu madde olarak aşağıdaki hükümlerin eklenmesine karar verilmiştir.  

“1.2. Çalışanlara Yönelik Özel Şemsiye Fonlar  
Yatırım stratejisi temel olarak bir işverenin ihraç ettiği, borsada işlem gören veya borsaya kote 

ortaklık payları, borçlanma araçları ve/veya diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak olan, 
performans, prim, ikramiye vb. uygulamalar için katılma payları bir işverenin bayi, acente ve/veya 
çalışanlarına tahsis edilmek üzere oluşturulan ve portföyü Fon Tebliği ile bu Rehber’de düzenlenen 
varlık ve işlemlerden oluşan özel fonları kapsayan şemsiye fonlar “Çalışanlara Yönelik Özel Şemsiye 
Fon” olarak adlandırılır.  

Katılma payları söz konusu şemsiye fona bağlı olarak ihraç edilen fonlar için aşağıda yer alan 
esaslar uygulanır:  

1) Fon unvanına ilişkin olarak;  
i. Fon yatırım stratejisi çerçevesinde fon toplam değerinin en az %80’inin devamlı olarak belirli 

bir varlık türüne (hisse senedi, borçlanma aracı vb.) yatırılması halinde fon unvanında söz konusu 
varlığa ilişkin ibarenin,  

ii. Fon Tebliği’nin 6. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan şartların sağlanması 
kaydıyla “katılım” veya bu Rehber’in (1.1) nolu bölümünde yer alan şartların sağlanması kaydıyla 
“karma” ibaresinin,  

iii. (i) ve (ii) bentlerinde belirtilen haller dışında, fon unvanında “değişken” ibaresinin,  
iv. Fon unvanında işvereni tanıtıcı bir ibarenin belirtilerek “….Çalışanlarına Yönelik” ibaresi ile 

“Özel” ibaresinin,  
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v. Fon katılma paylarının işverenin bayi ve acentelerine de tahsis edilmesi halinde fon 
unvanında söz konusu hususa ilişkin bir ibarenin  

yer alması zorunludur.  
Örnek 1: ABC A.Ş. Çalışanlarına Yönelik Değişken Özel Fon  
Örnek 2: XYZ Grubu Çalışanlarına Yönelik Karma Özel Fon  
2) Bu Rehber’in (3) nolu bölümü kapsamında fon türlerine ilişkin kontrollerde bu bölümün 

birinci fıkrası çerçevesinde fon unvanında varlık türüne ilişkin olarak yer verilen ibareler esas alınır. 
Örneğin, fon unvanında “borçlanma aracı” ibaresinin yer alması halinde bu Rehber’in (3) nolu 
bölümünde borçlanma araçları şemsiye fonuna bağlı fonlara ilişkin olarak yer alan esaslar dikkate 
alınır.  

3) Fon yatırım stratejisi çerçevesinde işveren tarafından ihraç edilen ortaklık payları, 
borçlanma araçları ve/veya diğer sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırımlar Fon Tebliği’nin 17. 
maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) bentleri ile aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları 
kapsamında değerlendirilmez.  

4) Söz konusu fonlar için eşik değer veya karşılaştırma ölçütü belirlenebilir.  
5) Söz konusu fonlar Fon Tebliği’nin Ek/4’ünde yer alan tabloda “diğer fonlar” için belirlenmiş 

olan azami fon toplam gider oranına ilişkin sınırlamalara tabidir.  
6) Fon Tebliği’nin 14. maddesinin dördüncü fıkrası ile 15. maddesinin ikinci fıkrası 

çerçevesinde söz konusu fonların katılma paylarının alımı-satımına ve fiyat açıklama dönemlerine 
ilişkin olarak fon izahnamesinde farklı esaslar belirlenmesi mümkündür.  

7) Söz konusu fonların yatırımcısı olacak bayi, acente ve/veya çalışanların fona ilk giriş 
yapılmasından önce, fon kurucusu ve/veya işveren tarafından en uygun haberleşme vasıtasıyla bu 
bölümün (3) ve (6) nolu bentleri kapsamında belirlenen fona özgü esaslar hakkında bilgilendirilmesi 
zorunludur.  

8) Söz konusu fonlar için bu bölümde hüküm bulunmayan konularda, Kurulun özel fonlara 
ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla yatırım fonlarına ilişkin ilgili düzenlemelerine uyulur.  

Fonun, Fon Tebliği’nin 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca “hisse senedi yoğun fon” niteliği 
taşımasının öngörülmesi halinde ise, fon katılma payları, Fon Tebliği’nin 6. maddesinin birinci 
fıkrasının (a/2) bendinde tanımlanan “Hisse Senedi Şemsiye Fonu”na bağlı olarak ihraç edilir. Ancak 
bu durumda yukarıda yer verilen esaslar bu fonlar için de uygulanır.” 

 
2. Kurul’un i-SPK. 17.5 (27.01.2016 tarihli ve 3/73 s.k.) sayılı İlke Kararı:  

1) Halka açık ortaklıkların ya da bunların bağlı ortaklıklarının kendilerine fon temin eden grup 
şirketi lehine, kendilerine aktarılan fon tutarı ile sınırlı olmak üzere, Teminat, Rehin, İpotek ve Kefalet 
vermelerinin,  

2) Halka kapalı bağlı ortaklıkların halka açık ana ortaklığı lehine Teminat, Rehin, İpotek ve 
Kefalet vermelerinin,  

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesine aykırılık oluşturmayacağına 
karar verilmiştir.  

 
3. Kurul’un i-SPK. 22.2 (27.01.2016 tarihli ve 3/77 s.k.) sayılı İlke Kararı:  

Kurulumuzun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 15'nci maddesinin birinci fıkrasının 
(a) bendinde yer alan hükmün, Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası İşlem Esaslarında yapılan 
değişiklikler sonrasında nasıl uygulanması gerektiği hususunun değerlendirilmesi sonucunda, anılan 
hükmün "Gerek sürekli işlem gerekse tek fiyat yöntemi ile işlem gören paylarda açılış seansında, gün 
ortası tek fiyat bölümünde ve kapanış seansında geri alım programı dahilinde emir verilemez. Geri 
alım programı dahilindeki işlemler seansın diğer bölümlerinde gerçekleştirilebilir. Ayrıca, geri alım 
programı dahilinde özel işlem bildirimi yapılamaz." şeklinde uygulanmasına karar verilmiştir. 

 
(2016/4 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
1. Kurul’un 04.02.2016 tarih ve 4/117 sayılı Kararı:  
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ’NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN DUYURU  

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28395 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Anonim Şirketlerde Elektronik 
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”in (Yönetmelik) 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe 
girmesi ile genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması payları 
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borsaya kote edilmiş şirketler açısından zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca, Yönetmelik’in 5 nci maddesinin 
birinci fıkrası uyarınca, elektronik genel kurul sistemini uygulayacak ortaklıkların esas 
sözleşmelerinde, Yönetmelik’in aynı maddesinde belirtilen hükmün genel kurul toplantılarının 
düzenlendiği maddelerden biri içerisinde yer alması zorunludur. Anılan düzenlemeler çerçevesinde 
Kurulumuzun 21.02.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan duyurusunda 
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından payları kayden izlenen ortakların elektronik genel kurul 
yapmalarına ilişkin hususlar kamuyla paylaşılmıştır.  

Bunun yanı sıra, Borsa İstanbul A.Ş.’nin (Borsa) Kotasyon Yönergesi (Yönerge) 31.08.2015 
tarihinde Borsa internet sitesinden yayınlanmış olup, Yönerge yeni Pay Piyasası Alım Satım 
Sistemi’nin devreye girdiği 30.11.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.  

Yönerge uyarınca, Pay Piyasası; Yıldız Pazar, Ana Pazar, Gelişen İşletmeler Pazarı, Kolektif 
Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı, Nitelikli Yatırımcı İşlemler Pazarı ile Yakın İzleme 
Pazarı’ndan oluşmaktadır. Dolayısıyla payları Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem gören 
ortaklıklar hariç payları Pay Piyasası’nda işlem gören bütün ortaklıkların payları Borsa’ya kote 
edilmektedir.  

Bu kapsamda,  
a) Payları Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem gören ortaklıklar hariç olmak üzere payları 

Pay Piyasası’nda işlem gören bütün ortaklıklar açısından MKK tarafından sağlanan elektronik ortam 
üzerinden genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması 
zorunludur.  

b) Payları Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem gören ortaklıklar hariç olmak üzere payları 
Pay Piyasası’nda işlem gören ortaklıklardan esas sözleşmelerinde hüküm bulunmayanların, 
Yönetmelik’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki hükme esas sözleşmelerinde yer verilmesi 
amacıyla hazırlanacak esas sözleşmelerine uygun görüş verilmesi amacıyla Kurul’a başvurması ve 
esas sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında yapılması zorunludur. Konuya 
ilişkin esas sözleşme değişikliklerinin ilk genel kurulda yapılacak olması, hak sahiplerinin genel kurul 
toplantısına elektronik ortamda katılmaları için gerekli olan sistemin kurulması ve hak sahiplerine 
elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. 

 
(2016/7 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 

 
 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
1. Kurul’un i-SPK. 4632 s.kn.17.3 (03.03.2016 tarihli ve 7/223 s.k.) sayılı İlke Kararı(*):  

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile 13.03.2013 tarih ve 
28586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine 
İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’e dayanılarak hazırlanan “Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin 
Rehber” Kurul’un i-SPK.4632 s.kn.17.3 (03.03.2016 tarih ve 7/223 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak 
kabul edilmiş olup, anılan rehbere buradan ulaşılabilir. 

 
 
 
 
 
 

http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=1205
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(*)Yukarıda kayıtlı İlke Kararı’nda Kurul’un i-SPK.4632s.k.n.17.3.ç (09.05.2017 tarihli ve 20/688 s.k.) sayılı İlke 
Kararı ile değişiklik yapılmıştır. 

(2016/8 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
1. Kurul’un İ-SPK.13.1 (04.03.2016 tarih ve 8/253 s.k.) sayılı İlke Kararı:  

Genel kurullara ilişkin pay sahipleri listesinin hazırlanması ve bu listenin ihraççı erişimine 
sunulmasına ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (MKK) “Merkezi Kaydi Sistem İş ve Bilişim 
Uygulama İlke ve Kuralları Yönergesi” ile belirlenen esaslar ile MKK’nın 690 sayılı Genel Mektubunun 
ekinde yer alan Yönerge hükümleri saklı kalmak üzere, II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası 
Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 35. maddesi 
kapsamında pay sahipliğine ilişkin bilgilerin ihraççılara iletilebilmesine ilişkin olarak, payları Borsada 
işlem gören halka açık şirketlerin, ortaklarına yönelik promosyon ve benzeri fayda sağlayıcı 
uygulamaları kolaylaştırmak amacıyla ihraççıların kendi pay sahipliği bilgilerine, konuya ilişkin 
yönetim kurulu kararı alınması kaydıyla, her bir hesap döneminde azami iki defa ulaşabilmelerine 
karar verilmiştir.  
 
 

 
 
2. Kurul’un İ-SPK.15.1 (04.03.2016 tarih ve 8/253 s.k.) sayılı İlke Kararı:  

Kişisel bilgilerin gizliliğinin korunmasını temin etmek amacıyla payları Borsada işlem gören 
şirketlerin yaptıkları genel kurul toplantılarına ilişkin katılanlar cetvelinde ortakların ad/soyad veya 
ticaret unvanı dışındaki bilgilerinin, ancak ilgili ortağın onayının alınması şartıyla kamuya 
açıklanabilmesine karar verilmiştir. 

 
3. Kurul’un İ-SPK.104.3 (04.03.2016 tarih ve 8/262 s.k.) sayılı İlke Kararı:  

Kurulumuzun VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliğinin “içsel bilgi veya sürekli 
bilgilere ilişkin piyasa bozucu eylemler” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “içsel bilgi veya sürekli 
bilgilere sahip olan kişiler” ifadesinin hem gerçek hem de bu gerçek kişilerle ilişkili tüzel kişileri 
kapsadığı, bu çerçevede anılan Tebliğin maddesinde belirtilmiş içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip 
olan kişilere izafe edilen sorumlulukların ve bunlar hakkındaki hükmün ilgili tüzel kişilikler için de 
geçerli olduğu hususunun Kurul Bülteni aracılığıyla duyurulmasına ve uygulamanın bu şekilde 
yönlendirilmesine karar verilmiştir. 

 
 
(2016/10 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
Kurul’un 23/03/2016 tarih ve 10/328 sayılı Kararı:  
 
SERMAYE PİYASASI KURULU’NDAN  

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’yla (Kanun); Finansal Altyapı Kuruluşlarından (FAK) 
Kurulumuz düzenlemeleri kapsamında bulunan merkezi karşı taraflar, merkezi takas kuruluşları, 
merkezi saklama kuruluşları ile veri depolama kuruluşlarına ilişkin hukuki altyapı oluşturulmuş, aynı 
Kanun’un Merkezi Takas Kuruluşlarını ve Merkezi Karşı Tarafları düzenleyen 77 ve 78 inci, Merkezi 
Saklama Kuruluşlarını düzenleyen 80 inci, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nu düzenleyen 81 inci ve Veri 
Depolama Kuruluşlarını düzenleyen 87 nci maddeleri çerçevesinde Kurulumuza söz konusu kurum 
ve kuruluşlara ilişkin gözetim ve denetim yetkisi verilmiştir.  

Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements-BIS) bünyesinde ödeme 
sistemleri konusunda çalışmalarını sürdürmekte olan CPMI ve IOSCO tarafından; ödeme sistemleri, 
menkul kıymet mutabakat sistemleri, merkezi karşı taraflar, merkezi saklama kuruluşları ve veri 
depolama kuruluşlarının da dâhil olduğu tüm FAK’lar için standartlar 2012 yılı içerisinde “Finansal 
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Altyapı Kuruluşları için Temel Prensipler” (FAK Temel Prensipleri - Principles for Financial Market 
Infrastructures) başlığı altında yayımlanmıştır.  

Kurul Karar Organı’nın 23.03.2016 tarih ve 10 sayılı toplantısında; Kurulumuz tarafından 
gerçekleştirilen gözetim faaliyetleri ile ulaşılması hedeflenen amaçların ve gözetim faaliyetlerinde 
izlenecek politikaların, ülkemizde faaliyet gösteren FAK’ların, ülkemiz finansal piyasalarının istikrarını 
ve piyasa katılımcılarının haklarının azami düzeyde korunabilmesini teminen Kurulumuzun; 
Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi (Committee on Payments and Market Infrastructures-CPMI) 
ve Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Organizasyonu (IOSCO) tarafından ortak hazırlanan 
FAK Temel Prensiplerini kabul ettiğinin, nitekim Kurulumuzun 14.08.2013 tarih ve 28735 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Karşı 
Taraf Yönetmeliği”nin söz konusu Prensiplere azami uyum gözetilerek hazırlandığının ve Kurulumuz 
mevzuatının CPMI-IOSCO FAK Temel Prensiplerine uyumlu olduğunun ve Türkiye’de faaliyet 
gösteren ve ileride faaliyet gösterecek FAK’ların da söz konusu Prensiplere uyum konusunda azami 
dikkat ve özen göstermesi gerektiğinin kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.  

Yukarıda ifade edilen ulusal düzenlemeler ve uluslararası uygulama ve standartlar dikkate 
alınarak Kurulumuzun FAK’lara ilişkin gerçekleştireceği gözetim faaliyetleri ile ilgili temel hedefi; 
“sermaye piyasalarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak”tır.  

Sermaye piyasalarında istikrarın sağlanması ve yatırımcılar açısından güvenli bir ortam 
oluşturulması açısından önem arz eden söz konusu hedefe ulaşabilmek amacıyla Kurulumuzun 
yürüttüğü temel politika ve faaliyetler aşağıda yer almaktadır.  

 FAK’lara ilişkin günün koşullarına ve uluslararası standartlara uygun gerekli düzenlemeleri 
yapmak,  

 FAK’ların ulusal ve uluslararası düzenleme ve standartlara uyumunu sağlamak üzere 
gözetimini yapmak,  

 FAK’ların, CPMI-IOSCO tarafından hazırlanan “Finansal Altyapı Kuruluşlarına İlişkin 
Prensipler”e uyumlu şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak,  

 FAK’lara ilişkin faaliyetleri, finansal sistemin denetiminden sorumlu kurumlar, FAK’lar ve 
faydalanıcıları ile işbirliği içinde yürütmek.  

 
Söz konusu temel politika ve faaliyetlerin dayanağı Kanun’un 128 inci maddesinde ifade 

edilmekte olup madde ile Kurul diğer görev ve yetkilerinin yanı sıra;  
 Kanun ile kendisine verilen görevler ile bu Kanunun emrettiği uygulamaların yerine 

getirilmesini ve öngörülen neticelerin sağlanmasını teminen gerekli olan iş ve işlemleri yapmakla,  
 Kamunun zamanında, yeterli ve doğru olarak aydınlatılmasını sağlamak amacıyla genel ve 

özel nitelikte kararlar almakla,  
 Finansal istikrar ve ulusal veya uluslararası mevzuatın gereklerinin sağlanması amacıyla 

diğer finansal düzenleyici ve denetleyici kurumlarla her türlü iş birliğini yapmak ve bilgi alışverişinde 
bulunmakla,  

 Kurulun üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlar, mali, iktisadi ve mesleki teşekküller ile 
Türkiye’nin doğrudan üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşların çalışmalarına katılmak, bu 
kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek ve projelerine katkıda bulunmakla,  

 
görevlendirilmiştir.  
Ülkemizde merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren ve belirli piyasalarda merkezi karşı 

taraf fonksiyonunu yürüten İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin, Avrupa Birliği’ndeki takas 
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üyelerine veya işlem platformlarına hizmet verebilmesi için Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar 
Otoritesi (ESMA) tarafından nitelikli MKT olarak tanınması amacıyla yürütülen çalışmalar halen 
devam etmektedir. Yukarıda yer alan çerçevede ve amaçlar doğrultusunda Kurul; Kanun kapsamında 
kendisine tabi FAK’ların gözetim ve denetimini etkin olarak sürdürmektedir. Bu kapsamda Türkiye 
finansal piyasalarında MKT olarak faaliyet gösteren Takasbank’ın gözetim ve denetimi de yapılmakta 
olup, Takasbank’ın MKT faaliyetlerinin CPMI-IOSCO FAK Temel Prensipleri’ne uyumlu olduğu ve 
nitelikli MKT olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine ulaşılmıştır.  

Kamuoyunun bilgisine sunulur. 
 
(2016/18 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 

 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
1. Kurul’un i-SPK.43.1 (01/06/2016 tarihli ve 18/618 s.k.) sayılı İlke Kararı:  

Seri:V, No:34 sayılı “Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar 
Tebliği”nin (Tebliğ) uygulanmasına ilişkin olarak;  

1) Asgari özsermayenin öngörülen tutarın altında gerçekleşmesi halinde;  
a) Asgari özsermayenin Tebliğ’de öngörülen tutarın altında fakat %75’i ve daha fazlası olması 

halinde, aracı kurumlara söz konusu eksikliğin yıl içinde ilk kez gerçekleşmesi durumunda 20 işgünü, 
ikinci kez gerçekleşmesi durumunda 10 işgünü ve  

b) Asgari özsermayenin, bu Tebliğ’de öngörülen tutarın %75’inden az olması halinde, 

eksikliğin yıl içinde ilk veya ikinci kez gerçekleşmesi halinde aracı kurumlara 10 işgünü  
süre verilmesine, verilen süreler içinde aykırılığın giderilmemesi veya aykırılığın yıl içinde 3 

üncü kez tekrar etmesi halinde Tebliğ’in 28’inci maddesi ikinci fıkrasının uygulanması suretiyle 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 97’nci maddesi hükümleri ile III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının 
Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 67’nci maddesi kapsamında ayrıca ek süre 
verilmeksizin, aracı kurumların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına,  

2) Asgari özsermeye yükümlülüğünün sağlanmaması durumuna ilişkin olarak; 1 inci madde 

uyarınca 20 iş günü süre verilmesi öngörülen aracı kurumların, aykırılığın tebliği tarihinden itibaren 3 
işgünü; 10 iş günü süre verilmesi öngörülen aracı kurumların, aykırılığın tebliği tarihinden itibaren 2 
işgünü içinde İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye (Takasbank) teminat mektubu tevdi 
etmeleri veya başka bir yöntemle sermaye yeterliliği tabanı yükümlülüğünü sağlamaları halinde bu 
aykırılığın Tebliğ ve bu kararın 1 inci maddesinin uygulanmasına esas bir ihlal olarak dikkate 
alınmamasına,  

3) Sermaye yeterliliği tabanı yükümlülüğünün sağlanmaması durumuna ilişkin olarak; Tebliğ 

uyarınca 30 iş günü süre verilmesi öngörülen aracı kurumların, aykırılığın tebliği tarihinden itibaren 4 
iş günü, 20 iş günü süre verilmesi öngörülen aracı kurumların 3 iş günü ve 10 iş günü süre verilmesi 
öngörülen aracı kurumların 2 iş günü içinde Takasbank’a teminat mektubu tevdi etmeleri veya başka 
bir yöntemle sermaye yeterliliği tabanı yükümlülüğünü sağlamaları halinde bu aykırılığın Tebliğ’in 28 
inci maddesinin uygulanmasına esas bir ihlal olarak dikkate alınmamasına,  

4) Yukarıda belirtilen süreler sona erdikten sonra teminat mektubu tevdi edilmesi halinde, söz 

konusu aykırılığın Tebliğ ile bu karar kapsamında değerlendirilerek ihlal olarak kabul edilmesine, 
ancak bu teminat mektubunun Takasbank’ta bloke edileceği azami sürenin hesaplanmasında ise 
aykırılığın Kurulca tebliğini izleyen ilk günün başlangıç tarihi olarak alınmasına,  

5) Asgari özsermaye veya sermaye yeterliliği tabanı yükümlülüğünü sağlamak amacıyla 

Takasbank’a tevdi edilecek teminat mektubunun blokaj süresinin, tevdi tarihinden itibaren azami üç 
ay olmasına ve Tebliğ’in 32’nci maddesi kapsamında talep edilmesi halinde bu sürenin 3 ay daha 
uzatılabileceği dikkate alınarak bu süre içerisinde aykırılığın giderilmesine, söz konusu süreler 
içerisinde, izleyen tablolarda açığın artması halinde teminat mektubu ya da diğer yöntemlerle 
karşılanamayan açık için yukarıda sayılan hükümler kapsamında ek teminat mektubu tevdi 
edilmesine,  

6) Tebliğ’in 28’inci maddesi uyarınca sermaye yeterliliği tabanı yükümlülüğünün sağlanması 

ve ek teminat mektubunun tevdi edilmesi için verilecek sürenin belirlenmesinde, ek açığın ortaya 
çıktığı sermaye yeterliliği tabanı hesaplama tablosunda görülen sermaye yeterliliği tabanının, 
sermaye yeterliliği tabanı yükümlülüğüne oranının dikkate alınması, aynı şekilde asgari özsermaye 
açığının belirlenmesinde de hesaplama tablosunda görülen özsermayenin, gerekli asgari 
özsermayeye oranının dikkate alınması, (3) nolu bentte belirtilen süreler içinde ek teminat mektubu 
tevdi edilmesi veya ortaya çıkan ek açığın başka bir yöntemle kapatılması halinde (3) nolu bent 
hükümlerinin, aksi durumda (4) nolu bent hükümlerinin geçerli olmasına,  
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7) Asgari özsermaye yükümlülüğü, sermaye yeterliliği tabanı yükümlülüğü ve likidite 

yükümlülüklerinden ikisi veya daha fazlasının aynı anda sağlanamaması durumunda;  
a) Asgari özsermaye veya sermaye yeterliliği tabanı yükümlülüğünü sağlamak amacıyla 

Takasbank’a tevdi edilen teminat mektubu veya nakit blokajının, varsa diğer aykırılığın giderilmesinde 
de dikkate alınmasına,  

b) Takasbank’a tevdi edilen teminat mektubu veya nakit blokajı tutarı ile dönen varlıklar tutarı 

toplamı, kısa vadeli borçları karşılıyor ise ek bir işleme gerek kalmaksızın aracı kurumların likidite 
yükümlülüğünü de aynı yöntemle sağlanmış olmasına,  

8) Yukarıda belirtilen hesaplama şekli dikkate alınarak sadece likidite yükümlülüğünün 

sağlanması için de teminat mektubu veya nakit blokajı kullanılabilmesine, bu durumda Tebliğ’in 
30’uncu maddesi kapsamında (3) ve (4) nolu bent hükümlerinin geçerli olmasına,  

9) Tebliğ’de belirtilen herhangi bir yükümlülüğün (asgari özsermaye, sermaye yeterliliği tabanı, 

likidite yükümlülüğü ve borçlanma sınırı) sağlanamaması halinde, aracı kurumlara yükümlülüğü 
sağlaması için verilen ilk süre sona ermeden, izleyen tablo dönemlerinde açık durumunda meydana 
gelen değişme Tebliğ ve bu karar uyarınca farklı bir süre gerektiriyorsa verilen ilk süreden fazla 
olmamak üzere daha kısa olan sürenin geçerli sayılmasına, aynı şekilde birden fazla yükümlülüğün 
sağlanamaması halinde öngörülen sürelerin kısa olanının uygulanmasına 

10) Tebliğ’in 28, 29 ve 30 uncu maddeleri ile bu kararda yer alan “yıl içinde” ifadesinin, 

Tebliğ’in anılan maddeleri uyarınca Kurulca yapılacak ilk aykırılık bildiriminin tebliğini izleyen bir yıllık 
dönemi kapsamasına,  

11) Yukarıda belirtilen hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten önce Tebliğ kapsamındaki 

yükümlülükleri sağlayamayan aracı kurumların, ihlal sayılmamasına yönelik verilen süreler içinde 
yükümlülüklerini teminat mektubu tevdi ederek veya başka bir yöntemle sağlamaları durumunda, söz 
konusu açıklarının da Tebliğ’in 28, 29 ve 30’uncu maddeleri ile İlke Kararı uygulanmasına esas bir 
aykırılık olarak dikkate alınmamasına  

karar verilmiştir. 
 
(2016/20 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 

 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  

 
1. Kurul’un 24/06/2016 tarih ve 20/710 sayılı Kararı  
……………. 
 
2. Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul 

edilen “Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”de ve Kurulumuzun i-SPK.4632 s.kn.17.3 (03.03.2016 tarih 
ve 7/223 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen “Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”de 
çeşitli hususlarda değişiklik yapılmasına karar verilmiş olup, rehberlerin güncel haline aşağıdaki 
linklerden ulaşılabilir:  

Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber için:  

http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=1087&submenuheader=0  
Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber için:  

http://www.spk.gov.tr/indexpage.aspx?pageid=1206&submenuheader=0 
 
(2016/22 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 

http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=1087&submenuheader=0
http://www.spk.gov.tr/indexpage.aspx?pageid=1206&submenuheader=0
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B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
1. Kurul’un İ-SPK. 37.4 (15.07.2016 tarihli ve 22/802 s.k.) sayılı İlke Kararı:  

Aracı kurumların kaldıraçlı alım satım işlemleri ve fark kontratlarına yönelik olarak 
düzenledikleri promosyon kampanyalarına ilişkin olarak;  

a) Deneme hesaplarının kullanımına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, aracı kurumların 
müşterileri için kaldıraçlı alım satım işlemleri ve/veya fark kontratlarına yönelik olarak işbu Karar tarihi 
itibariyle promosyon kampanyası düzenleyemeyeceklerine ve her ne isim altında olursa olsun, işlem 
hacmine bağlı olarak geriye dönük her türlü fayda sağlanması veya bazı maliyetlerin 
yansıtılmamasına benzer uygulamalar dahil amaçları itibariyle promosyon kampanyalarına benzer 
nitelikte uygulamalarda bulunamayacaklarına,  

b) Kurulumuzun belge kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak kaydı 
tutulmakta olan müşteri şikayetlerinin çözülmesi amacıyla müşteri hesaplarına yapılan iadelerin (a) 
bendi ile III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 56 ncı 
maddesinin (j) bendi kapsamında değerlendirilmemesine,  

c) Bu karar tarihi öncesinde yürütülmeye başlamış ve bitirilme tarihi belli olan kaldıraçlı alım 
satım işlemleri ve/veya fark kontratlarına yönelik (a) bendinde belirtilen promosyon kampanyaları 
sona erene kadar halihazırda kampanyaya katılım sağlamış olan müşteriler için söz konusu 
kampanyaların kampanya şartları çerçevesinde devam ettirilebilmesine,  

d) Bu karar tarihi öncesinde yürütülmeye başlamış ancak bitirilme tarihi belirsiz olan kaldıraçlı 
alım satım işlemleri ve/veya fark kontratlarına yönelik (a) bendinde belirtilen promosyon 
kampanyalarının müşteri mağduriyetine yol açmayacak şekilde en geç 31.12.2016 tarihi itibariyle 
sonlandırılmasına,  

e) (c) ve (d) bentleri kapsamındaki kampanyalara işbu karar tarihinden itibaren yeni katılım 
sağlanmamasına ve bunlarla ilgili olarak yapılmakta olan reklam, ilan ve duyuruların en geç 
22.07.2016 tarihine kadar sonlandırılmasına,  

f) Bu Kararın uygulanması için önceden başlamış promosyon kampanyalarına ilişkin yukarıda 
belirlenmiş geçiş hükümlerinin uygulanmasında ilgili kampanyaların özelliklerine bağlı olarak ortaya 
çıkabilecek tereddütlerin giderilmesine ilişkin esasların Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından 
belirlenmesine,  

karar verilmiştir.  
Kamuoyuna duyurulur.  
 
2. Kurul’un 15/07/2016 tarihli ve 22/805 sayılı Kararı:  

 
Banka, katılım bankası, sigorta, faktoring ve finansal kiralama şirketleri ve benzeri şekilde tabi 

oldukları özel mevzuat kapsamındaki finansal tablo formatlarını kullanan finans kurumları ile borsa 
yatırım fonları haricinde işletmeler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılacak 
finansal tablo bildirimlerine ilişkin olarak,  

a) KAP 4.0’a geçilmesi sonrasında yapılacak finansal tablo bildirimlerinde Merkezi Kayıt 
Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından kullanıma açılan 2016 TMS Taksonomisini baz alan kapsamlı 
finansal tablo kalemlerinin kullanılmasına,  

b) TMS’lerde yapılacak değişikliklere veya uygulamada ortaya çıkacak ihtiyaçlara cevap 
vermek üzere, mevcut finansal tablo kalemlerine yapılacak eklemeler için KAP’a finansal tablo 
bildiren işletmeler tarafından bundan sonra MKK’ya başvurulmasına ve MKK tarafından Kurulumuz 
ve ilgili kurumların görüşü alınarak kalem ilavesine ilişkin işlemlerin ivedilikle sonuçlandırılmasına,  

karar verilmiştir.  
Kamuoyuna duyurulur. 
 
(2016/26 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 

 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
1. Kurul’un 07/10/2016 tarih ve 27/874 sayılı Kararı:  

Ülkemizdeki kurumsal yatırımcı tabanı ile kolektif yatırım sektörünün gelişiminin ve girişim 
sermayesi yatırım fonlarının teşvik edilmesinin sağlanmasını teminen girişim sermayesi yatırım 
fonları için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 130 uncu maddesi kapsamında üçer aylık 
dönemler için uygulanan Kurul ücreti oranının %0,005 (yüzbinde beş) yerine 2017 yılından 
başlayarak 2020 yılının sonuna kadar %0 (yüzde sıfır) olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 
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(2016/27 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
1. Kurul’un 14/10/2016 tarih ve 28/940 sayılı Kararı:  

Kurulumuzun VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”’nin 29’uncu maddesi kapsamında hazırlanacak 
analist raporlarının en geç ilgili halka arzın başladığı tarihte halka arza ilişkin talep toplamanın/satışın 
başladığı saatte Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ortaklığa ilişkin bölümde ve bu raporu hazırlayan 
yetkili kuruluşun internet sitesinde ilan edilmesi suretiyle uygulamanın yönlendirilmesine karar 
verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 

(2016/29 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
1. Kurul’un i-SPK 128.14 (03/11/2016 tarihli ve 30/1046 s.k.) sayılı İlke Kararı:  

Kurulumuzun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 16’ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası 
hükmünün; “Halka açık ortaklıkların bedelsiz sermaye artırımlarında söz konusu artırımlarda 
kullanılacak kaynakların içerisinde iç kaynaklar ile birlikte dönem karının veya vergi düzenlemeleri 
gereği özkaynaklar altında ayrı bir hesapta tutulan ve kaynağı son yıllık dönem karı olan bir fon hesabı 
olması durumunda, bu maddenin sekizinci fıkrası çerçevesinde yapılacak hesaplamada dönem 
karının ve söz konusu fonun etkisi dikkate alınmaz.” şeklinde uygulanmasına karar verilmiştir. 

 
(2016/30 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 

 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  

 
1. Kurul’un i-SPK 22.4 (11/11/2016 tarihli ve 31/1081 s.k.) sayılı İlke Kararı:  

Kurulumuzun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 15'nci maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendinde yer alan hükmün, “Geri alım için verilen fiyat emri, emir sisteminde bekleyen mevcut en 
yüksek alış fiyat teklifinden veya en son gerçekleşen işlem fiyatının yüksek olanından daha yüksek 
olamaz.” şeklinde uygulanmasına karar verilmiştir.  

 
2. Kurul’un 11/11/2016 tarih ve 31/1082 sayılı Kararı:  

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu aracılığıyla yatırım fonu katılma payı alım satım 
talimatlarının ilgili yabancı para birimi cinsinden gerçekleştirilmesine olanak sağlayan uygulama 
değişikliğinin 03.07.2017 tarihinde yürürlüğe girmesine karar verilmiştir. 

 
(2016/32 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
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1. Kurul’un 30/11/2016 tarih ve 33/1162 sayılı Kararı:  

Kurulumuzun 30.12.2003 tarihli ve 1630 Sayılı Kararının Uygulanması Hakkındaki 
Duyurusu’nun (2005/2 sayılı Bültende yayımlanan) altıncı maddesinde yer alan hükmün “İlk 
düzeltmeden kaynaklanan geçmiş yıllar zararı mahsup edilmeden daha sonraki dönemlerde oluşan 
dönem zararlarının mahsup işlemine tabi tutulmaması ve enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan 
geçmiş yıllar zararları haricinde sermaye hesabına ilişkin düzeltme farklarının geçmiş yıllar 
zararlarının mahsubunda kullanılmaması gerekmektedir.” şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir. 

 
[Yukarıda kayıtlı karar gereği söz konusu değişiklik, Kurulumuzun 30.12.2003 tarihli ve 1630 

Sayılı Kararının Uygulanması Hakkındaki Duyurusu’nun (2005/2 sayılı Bültende yayımlanan) altıncı 
maddesine işlenmiş olup söz konusu duyurunun güncellenen metni aşağıda yer almaktadır: 

 
DUYURU (2005/2 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.) 
1. …… 
2. KURULUMUZUN 30.12.2003 TARİH VE 1630 SAYILI KARARININ UYGULAMASI 

HAKKINDA DUYURU 
Kurulumuzun Seri: XI, No: 20 sayılı “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların 

Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği (Seri: XI, No: 20 sayılı Tebliğ)”, Seri: XI, No: 
25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği (Seri: XI, No: 25 sayılı 
Tebliğ)” ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları kapsamında mali tabloların enflasyona göre 
ilk defa düzeltilmesinde ortaya çıkan ve öz sermaye hesap grubu içinde “geçmiş yıllar zararında” 
izlenen 2005/1 tutarların Kurulumuzun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona 
göre düzeltilmiş mali tablolara göre dağıtılabilecek kâr rakamı bulunurken indirim kalemi olarak 
dikkate alınması esas olup, geçmiş yıllar zararında izlenen söz konusu tutarın, varsa dönem kârı ve 
dağıtılmamış geçmiş yıl kârları, kalan zarar miktarının ise, sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal 
yedek akçeler, öz sermaye kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden 
kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesini mümkün kılan 30.12.2003 tarih ve 1630 
sayılı Kararı izleyen hesap dönemleri için de geçerli bulunmaktadır. 

Mali tabloların 31.12.2003 tarihi itibarıyla ilk defa enflasyona göre düzeltilmesinden 
kaynaklanan “Geçmiş Yıllar Zararı”nın mahsubu ile ilgili olarak 30.12.2003 tarih ve 1630 sayılı 
Kurulumuz Kararının uygulanmasında, geçmişe dönük olarak uygulama zorunluluğu bulunmamak 
üzere aşağıdaki hususlar geçerlidir. 

1) İlk yıl mahsup edilemeyen “geçmiş yıllar zararının” Kararda belirtildiği esaslar dahilinde 
daha sonraki hesap dönemlerinde de mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır. Mahsup işleminin 
genel kurul onayından geçmesi zorunlu olup, mahsup işlemi yapılmaması durumunda yönetim 
kurulunun gerekçesi ile birlikte bu durumu genel kurulun bilgisine sunması gerekmektedir. 

2) Yapılacak mahsup işleminde işletmelerin konsolide olmayan mali tablolarında yer alan 
tutarlar esas alınmalıdır. 

3) Mahsup sıralamasının başında bulunan bir kalemin işletmenin mali tablolarında mevcut 
bulunmaması halinde, bir sonraki kalemden başlamak üzere mahsup işlemine devam edilir. Başka 
bir deyişle, dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl karı bulunmayan bir işletme, olağanüstü yedek 
akçeler kaleminden başlayarak; olağanüstü yedek akçesi bulunmuyorsa söz konusu işleme yasal 
yedek akçelerden başlayarak gerçekleştirir.  

4) Emisyon priminin geçmiş yıllar zararlarının mahsubunda yasal yedek akçe olarak dikkate 
alınması gerekmektedir. Statü yedekleri ile özel yedekler kalemlerinin de esas sözleşmede başka bir 
ayrılma amacı güdülmedikçe, mahsup işleminde kullanılması mümkündür.  

5) Geçmiş yıllar zararının mahsubu işleminde, “öz sermaye enflasyon düzeltme farkları” toplu 
olarak dikkate alınabileceği gibi, öz sermaye kalemlerinin bu kalemlere ilişkin düzeltme farkları ile 
mahsup işlemine konu edilmesi de mümkün bulunmaktadır. 

6) (Değişik: 30/11/2016 tarih ve 33/1162 sayılı Kurul Kararı ile) İlk düzeltmeden 
kaynaklanan geçmiş yıllar zararı mahsup edilmeden daha sonraki dönemlerde oluşan dönem 
zararlarının mahsup işlemine tabi tutulmaması ve enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan geçmiş 
yıllar zararları haricinde sermaye hesabına ilişkin düzeltme farklarının geçmiş yıllar zararlarının 
mahsubunda kullanılmaması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, mali tabloların 31.12.2003 tarihi itibarıyla ilk defa enflasyona göre 
düzeltilmesinden kaynaklanan “Geçmiş Yıllar Karı” hesabının ise sermayeye eklenmesinde, vergi 
mevzuatı dahil hukuki düzenleme ve değerlendirmeler saklı kalmak kaydıyla, muhasebe tekniği 
açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.” 
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Kamuoyuna duyurulur.] 
 
(2017/1 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 

 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  

 
1. Kurul’un 06/01/2017 tarih ve 1/18 sayılı Kararı:  

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda ve Kurulumuzun çeşitli yönetmelik ve tebliğlerinde 
yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarlar 2017 yılı için aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 
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İlgili Düzenlemenin 

İlgili 

Düzenlemedeki 

Rakam/Değer 

1.1.2015-31.12.2015 

Yeniden Değerleme 

Oranı: %10,11 

(2015) 

(TL) 

Yeniden Değerlenmiş 

Rakam/Değer 

(1.1.2016-31.12.2016) 

Yeniden değerleme 

oranı: %5,58 

(2016) (TL) 

Yeniden Değerlenmiş 

Rakam/Değer20 

(1.1.2017-31.12.2017) 

Yeniden değerleme 

oranı: %3.83 

(2016) (TL) 

Adı ve Sayısı Madde Numarası Konusu Yürürlük Tarihi 

6362 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanunu 

i) md. 103/1 ve 103/6 

ii) md. 76/10 ve 103/5 

İdari para cezası 

gerektiren fiiller 
30.12.2012 

i) 20.000-

250.000 

ii) 5.000-50.000 

i) 24.672-308.408 

ii) 6.167-61.681 

i) 26.049-325.617 

ii) 6.511-65.123 

i) 27.047-338.088  

ii) 6.760-67.617 

6362 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanunu 
md. 104 Piyasa bozucu eylemler 30.12.2012 20.000-500.000 24.672-617.388 26.049-651.838 27.047-676.803 

ARACI KURUMLAR 

6362 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanunu 

 

29.03.2014 tarih ve 

28956 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 

Yatırımcıların Tazmini 

ile Tedrici Tasfiye Usul 

ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik 

 

md.84/5 

 

 

 

 

 

 

md.15/1 

 

 

 

 

Yatırımcı Tazmin 

Merkezi tarafından 

tazmin kararı 

çerçevesinde 

yatırımcılara 

ödenebilecek azami 

tazmin tutarı 

 

i) 30.12.2012 

 

 

 

 

 

 

ii) 29.03.2014 

 

i) 100.000 

 

 

 

 

 

 

ii) 103.930 

 

114.437 

 

 

 

 

 

 

114.437 

 

120.823 

 

 

 

 

 

 

120.823 

 

125.451 

 

 

 

 

 

 

125.451 

6362 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanunu  

09.10.2013 tarih ve 

28816 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 

Özel Fon Yönetmeliği 

Geçici md. 3/4 

 

 

 

 

Özel Fon 

Yönetmeliği md. 

10/1 

 

Özel Fon’dan hak 

sahiplerine yapılabilecek 

azami ödeme tutarı 

 

i) 30.12.2012 

 

 

 

 

ii) 09.10.2013 

 

i) 18.729 

 

 

 

 

ii) 20.190 

 

23.104 24.393 25.327 

                                                           
20 2017 yılı için belirlenen rakamlar, 2016 yılı için belirlenen yeniden değerlenmiş tutarlara yeniden değerleme oranının (%3,83) uygulanması sonucu bulunan rakamların tama iblağ edilmiş tutarlarıdır. 
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27.02.2015 tarihli ve 29280 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan 

Yatırımcı Tazmin Merkezi 

Yönetmeliği 

 

 

 

md. 20/1 

 

 

Yatırımcı Tazmin 

Merkezine katılım için 

ödenecek giriş aidatı tutarı 

 

 

 

 

 

27.02.2015 

 

 

 

50.000 

 

 

 

- 

 

 

 

52.790 

 

 

 

54.812 

27.02.2015 tarihli ve 29280 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan 

Yatırımcı Tazmin Merkezi 

Yönetmeliği 

 

 

 

Geçici md. 4/2 

 

Birleşme veya devralma 

durumunda aracı 

kurumlara sağlanacak 

azami indirim tutarı 

 

 

 

27.02.2015 

 

 

 

2.288.746,46 

 

 

 

- 

 

 

 

2.416.458 

 

 

 

2.509.008 

Sermaye Piyasası Araçlarının 

Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç 

Alma ve Verme İşlemleri Hakkında 

Tebliğ (Seri: V, No: 65) 

 

 

 

md. 35/1 

 

 

Seri: V, No: 65 sayılı 

Tebliğ’in 35. Maddesi 

Çerçevesinde Yeniden  

Değerleme 

 

 

 

 

14.07.2003 

 

 

 

10.000 

 

 

 

22.352 

 

 

 

 

23.599 

 

 

 

24.503 

 

 

 

Aracı Kurumların Sermayelerine 

ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin 

Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: V, 

No:34)21 

 

 

 

 

 

 

md. 7/1 

 

i) Dar yetkili aracı 

kurumların sahip olması 

gereken asgari özsermaye 

tutarı  

 

ii) Kısmi yetkili aracı 

kurumların sahip olması 

gereken asgari özsermaye 

tutarı 

 

iii) Geniş yetkili aracı 

kurumların sahip olması 

gereken asgari özsermaye 

tutarı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.07.2014 

 

 

i) 2.000.000 

 

 

 

ii) 10.000.000 

 

 

 

 

iii) 25.000.000 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

2.022.320 

 

 

 

10.111.600 

 

 

 

 

25.279.000 

 

 

2.037.811 

 

 

 

10.189.055 

 

 

 

 

25.472.637 

                                                           
21 2017 yılı için belirlenen rakamlar, 2016 yılı asgari özsermaye rakamlarına, 2017 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının (%3,83) %20’sinin (%0,766) uygulanması sonucu bulunan rakamların, tama 

iblağ edilmiş tutarlarıdır. 
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GAYRİMENKUL DEĞERLEME KURULUŞLARI 

Sermaye Piyasası Mevzuatı 

Çerçevesinde Gayrimenkul 

Değerleme Hizmeti Verecek 

Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca 

Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar 

Hakkında Tebliğ (Seri: VIII, No: 35) 

 

 

 

 

 

 

 

md. 4 

 

 

 

 

 

 

Listeye alınabilmek için 

sahip olunması gereken 

asgari ödenmiş sermaye 

tutarı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.8.2001  

 

 

 

 

 

 

 

200.000 

 

 

 

 

 

 

 

367.255 

 

 

 

 

 

 

 

387.747 

 

 

 

 

 

 

 

402.598 

 

 

 

 

HALKA AÇIK ORTAKLIKLAR22 

 

 

 

Pay Tebliği (VII-128.1) 

 

 

 

md. 5 

 

Payları ilk defa halka arz 

edilecek ortaklıkların, ek 

satış hariç halka arz edilecek 

paylarının halka arz fiyatı 

baz alınarak hesaplanacak 

piyasa değerine göre 

yüklenim zorunluluğunun 

tespiti 

 

 

 

 

22.07.2013 

 

 

 

 

20.000.000-

40.000.000 

 

 

 

 

22.000.000- 

44.000.000 

 

 

 

 

23.000.000- 

  

46.000.000 

 

 

 

 

23.000.000- 

  46.000.000 

 

 

 

 

Pay Tebliği (VII-128.1) 

 

 

 

 

md. 9 

 

Payları ilk defa halka arz 

edilecek ortaklıkların ek 

satış hariç halka arz edilecek 

paylarının halka arz fiyatı 

baz alınarak hesaplanacak 

piyasa değerine göre satışa 

hazır hale getirilecek pay 

oluşturulup 

oluşturulmayacağı 

hususunun tespiti 

 

 

 

 

 

22.07.2013 

 

 

 

 

 

40.000.000 

 

 

 

 

 

44.000.000 

   

 

 

 

 

46.000.000 

   

 

 

 

 

46.000.000 

                                                           
3 2017 yılı için yeniden değerleme yapılmamıştır. 2016 yılı için geçerli olan rakamlar, 2017 yılı için de geçerli bulunmaktadır.  
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Sermaye Piyasası Araçlarının 

Satışı Tebliği (II-5.2) 

 

 

 

 

 

md. 17 

Payları borsada işlem 

görmeyen halka açık 

ortaklıkların sermaye 

artırımlarında yeni pay alma 

hakkı kullanıldıktan sonra 

kalan paylarının satışında 

talep toplama yoluyla satış 

yöntemlerinden birinin 

kullanılmasına yönelik 

zorunluluğun tespiti 

 

 

 

 

 

28.07.2013 

 

 

 

 

 

20.000.000 

 

 

 

 

 

22.000.000 

 

 

 

 

 

 

23.000.000 

 

 

 

 

 

 

23.000.000 

 

İzahname ve İhraç Belgesi 

Tebliği (II-5.1) 

 

md. 6 

İzahname hazırlama 

yükümlülüğünden muafiyetin 

tespiti 

 

22.07.2013 

 

250.000-

5.000.000 

 

275.000- 

5.500.000 

 

290.000- 

5.800.000 

 

290.000- 

5.800.000 

İzahname ve İhraç Belgesi 

Tebliği (II-5.1) 

 

md. 15 

Tasarruf sahiplerine satış 

duyurusu hazırlama 

yükümlülüğünden muafiyetin 

tespiti 

 

22.07.2013 

 

150.000 

 

165.000 

 

174.000 

 

174.000 

Ortaklıkların Kanun 

Kapsamından Çıkarılması ve 

Paylarının 

Borsada İşlem Görmesi 

Zorunluluğuna İlişkin 

Esaslar Tebliği (II-16.1) 

 

 

 

md. 8 

 

 

Kanun kapsamından 

çıkarılma için gerekli finansal 

tablo büyüklüklerinin tespiti 

 

 

 

 

30.12.2013 

 

 

 

 

5.000.000-

10.000.000 

 

 

 

 

5.500.000- 

11.000.000 

 

 

 

 

5.800.000- 

11.600.000 

 

 

 

 

5.800.000- 

11.600.000 

Kayıtlı Sermaye Sistemi 

Tebliği (II-18.1) 

 

md. 5 

KSS’ye geçiş için gerekli 

asgari sermaye tutarının 

tespiti 

 

25.12.2013 

 

100.000 

 

110.000 

 

115.000 

 

115.000 

 

Yabancı Sermaye Piyasası 

Araçları ve Depo Sertifikaları 

ile Yabancı Yatırım Fonu 

Payları Tebliği (VII-128.4) 

 

 

 

 

md. 14 

Depo sertifikası ihraççısı 

tarafından kullanılan 

muhasebe/finansal raporlama 

standardı ile Uluslararası 

Muhasebe/Finansal 

Raporlama Standartları 

arasındaki muhasebe 

politikası farklılıklarının 

izahnamede açıklanması için 

aranan ihraç edilen depo 

sertifikasının nominal 

değerine ilişkin rakam 

 

 

 

31.12.2013 tarihinden 

sonra sona eren 

finansal raporlama 

dönemleri için 

yürürlüğe girmiştir. 

 

 

 

 

 

 

100.000 

 

 

 

 

 

 

110.000 

 

 

 

 

 

 

115.000 

 

 

 

 

 

 

115.000 
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Yabancı Sermaye Piyasası 

Araçları ve Depo 

Sertifikaları ile Yabancı 

Yatırım Fonu Payları 

Tebliği (VII-128.4) 

 

 

 

 

md. 15 

Depo sertifikası ihraççısı 

tarafından kullanılan 

denetim standardının ve 

Uluslararası Denetim 

Standartlarından önemli 

ayrışmaların izahnamede 

açıklanması için aranan 

ihraç edilen depo 

sertifikasının nominal 

değerine ilişkin rakam 

 

31.12.2013 

tarihinden sonra 

sona eren finansal 

raporlama dönemleri 

için yürürlüğe 

girmiştir. 

 

 

 

 

100.000 

 

 

 

 

110.000 

 

 

 

 

115.000 

 

 

 

 

115.000 

 

Kar Payı Tebliği (II-19.1) 

 

md. 7 

Payları borsada işlem 

görmeyen halka açık 

ortaklıklar için uygulanan 

kar dağıtım muafiyetine 

ilişkin kriterin tespiti  

 

01.02.2014 

 

100.000 

 

110.000 

 

115.000 

 

115.000 

 

 

Özel Durumlar Tebliği (II-

15.1) 

 

 

md. 11 

İdari sorumluluğu bulunan 

kişilerin sermaye piyasası 

araçlarına ilişkin 

işlemlerinin açıklanmasına 

ilişkin sınırın tespiti 

 

 

23.02.2014 

 

 

50.000-100.000 

 

 

55.000-110.000 

 

 

57.500-

115.000 

 

 

57.500-115.000 
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2. Kurul’un 06/01/2017 tarih ve 1/23 sayılı Kararı:  

 
2017 Yılı İçin Borsa Şirketlerinin II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” Uyarınca Dahil 

Oldukları Gruplar Hakkında Duyuru  
A) Kurulumuzun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin (Tebliğ) uygulanmasına yönelik olarak 

yapılan değerlendirme sonucunda; Tebliğ kapsamında, kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olarak 
uygulanacak olanların belirlenmesi ve gözetiminde, payları Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) Yıldız Pazar, Ana 
Pazar ve Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’nda işlem gören halka açık 
ortaklıkların, sistemik önemlerine göre piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerleri 
dikkate alınarak 2017 yılı için dahil oldukları gruplar aşağıda yer almaktadır:  

 
1. Grup Şirketler  

1) AKBANK T.A.Ş.  
2) ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.  
3) ARÇELİK A.Ş.  
4) ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
5) AYGAZ A.Ş. (*)  

6) BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.  
7) COCA-COLA İÇECEK A.Ş.  
8) EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
9) ENKA İNŞAAT VE SANAYİİ A.Ş.  
10) EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FARBİKALARI T.A.Ş.  
11) FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.  
12) H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.  
13) KOÇ HOLDİNG A.Ş.  
14) KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. (**)  
15) PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. (**)  

16) PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.  
17) SODA SANAYİİ A.Ş. (*)  

18) T. GARANTİ BANKASI A.Ş.  
19) T. HALK BANKASI A.Ş.  
20) T. İŞ BANKASI A.Ş.  
21) T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  
22) TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.  
23) TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.  
24) TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.  
25) TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.  
26) TÜRK HAVA YOLLARI A.O.  
27) TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.  
28) TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.  
29) TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.  
30) ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.  
31) YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.  
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(*) 2016 yılı verileri üzerinden yapılan hesaplamada, bir önceki yılda 2. grupta yer alan şirket, 2017 yılı itibariyle 1. gruba 
dahil olmuştur.  
(**) 2016 yılı verilerine göre 1 inci grup şartlarını sağlamamakla birlikte, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5 
inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 1 inci grupta yer almaya devam edecektir.  



80          8.KISIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Grup Şirketler  

1) ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.  
2) AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
3) AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (**)  

4) AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.  
5) AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.  
6) ALARKO HOLDİNG A.Ş. (**)  
7) ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (**) 

8) ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.  
9) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.  
10)BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (*)  
11)BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI (**)  

12)BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.  
13)BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (**)  

14)ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
15)DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT  
16)DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.  
17)DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.  
18)EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
19)FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. (*)  
20)FİNANSBANK A.Ş. (**)  
21)GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. (*)  

22)GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.  
23)İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. (**)  

24)İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
25)KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
26)KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (*)  
27)KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. (**)  
28)LOGO YAZILIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. (*)  

29)MİGROS TİCARET A.Ş.  
30)NET HOLDİNG A.Ş.  
31)OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.  
32)SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (*)  

33)ŞEKERBANK T.A.Ş.  
34)TEKFEN HOLDİNG A.Ş.  
35)TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
36)TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.  
37)TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.  
38)VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
39)YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.  
40)YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
 
3. Grup Şirketler  

Payları BİAŞ Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler 
Pazarı’nda işlem gören ortaklıklardan 1. veya 2. grupta yer almayanların tamamı. 
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(*) 2016 yılı verileri üzerinden yapılan hesaplamada, 2017 yılı itibariyle 2. gruba dahil olmuştur.  
(**) 2016 yılı verilerine göre 2 nci grup şartlarını sağlamamakla birlikte, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5 inci 
maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca 2 nci grupta yer almaya devam edecektir.  
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(2017/3 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 

 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  

III-48.1b sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ’in 17.01.2017 tarih ve 29951 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte 
Kurulumuzun 2014/27 sayılı Bülteni ile kamuya duyurulan i-SPK.48.5 (23.09.2014 tarih ve 28/928 s.k) 
sayılı İlke Kararı yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
(2017/4 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 

 
2. Kurulumuzun II-14.1.a sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği 

(II-14.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, 03.02.2017 tarih ve 29968 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kurulumuzun 29/12/2016 tarih ve 37/1335 sayılı Kararı ile, söz 
konusu Tebliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte aşağıda listesi verilen Kurul Karar ve Duyuruları 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Kamuoyuna duyurulur. 
 
 

 
 
(2017/7 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
1. Kurul’un 24/02/2017 tarih ve 8/297 sayılı Kararı:  

KAMUOYUNUN DİKKATİNE 

Kamuoyunda yaygın olarak foreks diye bilinen kaldıraçlı alım satım işlemlerinin yurtdışında yerleşik 
herhangi bir kuruluş nezdinde hesap açılması suretiyle yapılması durumunda, bu işlemlerin yatırımcıların 
korunmasına yönelik Kurulumuzca yapılan herhangi bir düzenlemeye tabi olmadığı, Yatırımcıları Tazmin 
Merkezinin koruması kapsamında yer almadığı ve ilgili ülke mevzuatına tabi olduğu, bunun ötesinde söz 
konusu faaliyetleri herhangi bir otoriteye tabi olmaksızın lisanssız olarak yürüten kuruluşlarda işlem 
yapılması halinde hak aranması imkânının da söz konusu olamayacağı hususlarının yatırımcılar tarafından 
dikkate alınması önem arz etmektedir.  

Diğer taraftan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99 uncu maddesi ile III.37.1 sayılı “Yatırım 
Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in 11 inci maddesi 
kapsamında, yurt dışında yerleşik herhangi bir kuruluşun kaldıraçlı alım satım işlemlerine yönelik 
faaliyetlerinin yatırımcılara tanıtılması, sözleşme akdedilmesine aracı olunması ve sözleşme yapmak 

 
Sıra  

 
Kurul Karar veya Duyuru  

 
Yayımlandığı SPK Haftalık 
Bülten Sayısı  

1  Kurulumuzun 14.01.1999 tarih ve 7/76 sayılı ilke kararı  (1999/2 sayılı Haftalık Bülten)  

2  Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/306 sayılı ilke kararı  (2002/10 sayılı Haftalık Bülten)  

3  Kurulumuzun 2003/14 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanan 
Duyurusu  

(2003/14 sayılı Haftalık Bülten)  

4  Kurulumuzun 2004/7 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanan 
Duyurusunun 1. ve 2. Kısımları  

(2004/7 sayılı Haftalık Bülten)  

5  Kurulumuzun 2004/10 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanan 
Duyurusunun 2. Kısmının A Bendi  

(2004/10 sayılı Haftalık Bülten)  

6  Kurulumuzun 19.03.2004 tarih ve 11/308 sayılı ilke kararı-Duyurunun 
1. Kısmı  

(2004/11 sayılı Haftalık Bülten)  

7  Kurulumuzun 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı ilke kararı  (2005/9 sayılı Haftalık Bülten)  

8  Kurulumuzun 21.04.2006 tarih ve 19/477 sayılı ilke kararı-Duyuru 1  (2006/18 sayılı Haftalık Bülten)  

9  Kurulumuzun 05.05.2006 tarih ve 21/526 sayılı ilke kararı  (2006/20 sayılı Haftalık Bülten)  
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isteyen tarafların bir araya getirilmesi faaliyetlerinin Kurulumuzca izinsiz sermaye piyasası faaliyeti 
kapsamında değerlendirileceği hususunun hatırlatılmasında fayda görülmektedir.  

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
 
(2017/16 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
1. Kurul’un 21/04/2017 tarih ve 18/588 sayılı Kararı:  

İstanbul Takas Ve Saklama Bankası A.Ş.’nin 19.06.2017 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Pay 
Piyasası’nda merkezi karşı taraf hizmeti vermesine Sermaye Piyasası Kanunu’nun 78’inci maddesinin 
birinci fıkrası uyarınca izin verilmiştir.  

Konuya ilişkin Kurul tarafından onaylanan ayrıntılı uygulama esasları ve geçiş takvimi Takasbank 
tarafından ayrıca duyurulacaktır. 

 
(2017/18 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
G. DUYURU VE İLKE KARARLARI 
1. Kurul’un i-SPK.52.4.k (09/05/2017 tarihli ve 20/688 s.k.) sayılı İlke Kararı: 

Kurul’un 09.05.2017 tarih ve 20/688 sayılı toplantısında; 
Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen 

“Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”in; 
i) 1.Fon Türlerine İlişkin Esaslar başlıklı maddesinde yer almak üzere aşağıdaki maddenin 

eklenmesine, 
“1.5. Para Piyasası Katılım Fonu ve Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu 
Fon Tebliği’nin 6. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan “Katılım Şemsiye Fonu”na 

bağlı olarak “para piyasası katılım fonu” ve “kısa vadeli kira sertifikaları katılım fonu” ihraç edilebilir. Para 
piyasası fonları ile kısa vade i borçlanma araçlarına ilişkin olarak Fon Tebliği ve Rehber’de yer alan 
hükümler bu fonlar için de kıyasen uygulanır. Söz konusu fonlar, Fon Tebliği’nin Ek/4’ünde yer alan tabloda 
para piyasası fonları ile kısa vadeli borçlanma araçları fonları için belirlenmiş olan azami fon toplam gider 
oranına ilişkin sınırlamalara tabidir. Anılan fonlar tarafından fon portföyüne dahil edilen kira sertifikalarına 
ilişkin olarak Fon Tebliği’nin 24. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan derecelendirme şartı varsa kira 
sertifikaları; aksi takdirde kira sertifikalarının fon kullanıcıları için aranır. Kira sertifikasının fon 
kullanıcısının, yönetim kontrolü kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan bir banka olması ve derecelendirme 
yapılabilmesi için gerekli olan şartların sağlanamaması halinde notun ilk defa alınmasına kadar geçen 
sürede anılan banka için söz konusu derecelendirme şartı aranmaz.” 

ii) 2. Fon Unvanına İlişkin Esaslar başlıklı maddesinin (k/i) bendine, ilk cümleden sonra gelmek 

üzere aşağıdaki ifadenin eklenmesine, 
“Unvanında “(Döviz)” ibaresi yer alan serbest fonlar tarafından, dövize ve döviz cinsi varlıklara 

dayalı türev araçların döviz cinsi nakit teminat ve primleri %80 oranının hesaplanmasında dikkate alınır.” 
iii) 4.1.5. Yurtdışında İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları başlıklı maddesine (d) bendi 

olarak aşağıda yer alan hükmün eklenmesine, 
“(d) Unvanında “Yabancı” ibaresine yer verilmeyen fonlar tarafından yabancı kamu borçlanma 

araçlarına aynı ihraç bazında yapılan yatırımlar fon toplam değerinin %10’unu aşamaz. Unvanında 
“Yabancı” ibaresine yer verilen fonlar için ise bu oran %35 olarak uygulanır. Yabancı kamu borçlanma 
araçları Fon Tebliği’nin 17. maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ihraççı sınırı kontrollerinde 
dikkate alınmaz.” 

iv) 4.1.6. İlişkili Tarafların İhracına Aracılık Ettiği Özel Sektör Borçlanma Araçlarının Portföye Dahil 

Edilmesine İlişkin Esaslar başlıklı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, 
“Bir portföy yönetim şirketinin yöneticisi olduğu tüm yatırım fonlarının, Kurucunun ve/veya 

yöneticinin Kurulun finansal raporlama standartlarına ilişkin düzenlemeleri kapsamında yer alan grup 
şirketlerinin ihracına aracılık ettiği özel sektör borçlanma araçlarına yaptığı toplam yatırım, her bir ihraç 
miktarının %10’unu geçemez. Ayrıca, söz konusu ihraçlardan her bir ihraççı i çin fon portföylerine dahil 
edilecek özel sektör borçlanma araçlarının toplam değerinin fon toplam değerine oranı her bir fon için %5’i 
geçemez. 

Öte yandan; 
- Yurtiçinde yerleşik bankaların ihraçlarında, 
- Yönetim kontrolü kamu kurum ve kuruluşlarında olan ihraççıların ihraçlarında, 
- Fon Tebliği’nin 32. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde derecelendirme notu yatırım 

yapılabilir seviyenin ilk iki kademesinde olan ihraççıların ihraçlarında, 
- Özel sektör borçlanma araçlarının ihracına aracılık eden grup şirketleri tarafından, anapara 

ve/veya kupon ödemesinde 
temerrüde düşülmesi durumunda, söz konusu araçlara ilişkin olarak bu maddede yer alan 

sınırlamaları aşan kısım için geri alım taahhüdü verilmesi halinde birinci fıkradaki sınırlamalar uygulanmaz. 
İkinci fıkra çerçevesinde taahhüt verilmesi halinde yapılacak geri alımda; özel sektör borçlanma 

aracının borsada en son işlem gördüğü günkü faiz oranı ile özel sektör borçlanma aracının ihraç anındaki 
faiz oranından düşük olanı esas alınarak geri alım fiyatı hesaplanır. 

Fon Tebliği’nde yer alan sınırlamalar saklıdır.” 
v) 4.2.3. Borsa Dışı Ters Repo Sözleşmeleri başlıklı maddesinin, madde başlığının “Borsa Dışı 

Ters Repo ve Vaad Sözleşmeleri” olarak değiştirilmesine ve maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere 
aşağıdaki hükmün eklenmesine, 

“Fon Tebliği’nin 19. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasındaki şartların sağlanması ve fon toplam 
değerinin %10’unu aşmaması kaydıyla fon portföyüne vaad sözleşmeleri dahil edilebilir. Sözleşmenin karşı 
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tarafının, yönetim kontrolü kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan bir banka olması ve derecelendirme 
yapılabilmesi için gerekli olan şartların sağlanamaması halinde notun ilk defa alınmasına kadar geçen 
sürede anılan banka için Fon Tebliği’nin 19. maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan 
derecelendirme şartı aranmaz. 

Vaad sözleşmelerinin olası karşı tarafları ile söz konusu tarafların derecelendirme notlarına ilişkin 
bilgiler yatırım fonunun KAP sayfasında açıklanır ve açıklanan bilgilerde değişiklik meydana gelmesi 
durumunda KAP’ta yapılan bir önceki açıklama güncellenir. Söz konusu sözleşmelerin kar payı oranı ve 
vadesine ilişkin bilgilere ise aylık dönemler itibariyle hazırlanan portföy dağılım raporunda yer verilir ve bu 
işlemlere ilişkin bilgi, belgeler sözleşme tarihini müteakip beş yıl süreyle Kurucu/Yönetici merkezinde 
muhafaza edilir. Karşı taraftan alınan vaad sözleşmelerine konu varlıkların ilgili düzenlemeler çerçevesinde 
yatırım fonunun saklama hesaplarında depo edilmesi gerekir.” 

karar verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
(2017/19 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
F. DUYURULAR  
…………………………………. 

 
2. Kurul’un 18/05/2017 tarih ve 21/732 sayılı Kararı:  

II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 27. maddesi çerçevesinde hazırlanan Özel Durumlar 
Rehberinin 5.2 ve 5.3 no’lu bölümlerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiş olup, söz konusu 
Rehberin anılan değişikliğin işlendiği güncel hali Kurulumuzun www.spk.gov.tr adresinde yer almaktadır.  

5.2. Yönetim Kadrolarındaki Değişiklikler  

Belirli durumlarda, ihraççının yönetim kadrolarındaki değişiklikler, özel durum açıklaması 
yapılmasını gerektirebilir. Yönetim kuruluna üye seçimi, bu üyelerin istifası veya azli, murahhas üye 
atanması, önemli pozisyonlarda bulunan personelin işten çıkarılması gibi durumlar sermaye piyasası 
aracının değeri ve fiyatı üzerinde etki doğurabilir.  

Ayrıca önemine göre, ihraççının finans, üretim, pazarlama gibi bölüm başkanlarının istifası da 
açıklanması gereken bir özel durum olarak değerlendirilebilir. Faaliyetleri belirli kişilerin bilgi birikimine ve 
yeteneğine dayanan ihraççılarda, araştırma geliştirme bölümü, üretim bölümü gibi birimlerde meydana 
gelen personel değişiklikleri de bu kapsamda değerlendirilir.  

Diğer taraftan, yalnızca bu kadrolarda ortaya çıkan değişiklikler değil, personelin ve yöneticilerin 
görevleri ile ilgili olarak karşılaşılan ve ihraççıyı etkileyen dava ve yaptırımlar da bu bildirim 
yükümlülüğünün kapsamındadır.  

Bunların yanı sıra ve aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;  
1) İhraççının yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdürleri, genel müdür ve yardımcıları, mevzuat 

çerçevesinde oluşturulan komitelerin üyeleri ile ihraççıda önemli karar ve yetki sorumluluğu taşıyan diğer 
kişilerin atanması, ayrılması veya herhangi bir nedenle değişmesi,  

2) İhraççının yönetim kurulu üyelerinin genel kurulca ibra edilmemesi veya genel kurul kararı ile 
aleyhlerine sorumluluk davası açılması, genel kurul veya yönetim kurulu kararları aleyhine dava açılması, 
bu davaların karara bağlanması ve/veya kesinleşmesi,  

3) İhraççının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları veya ihraççıda önemli karar ve 
yetki sorumluluğu taşıyan diğer kişiler hakkında sahtecilik, emniyeti suistimal, hırsızlık, kaçakçılık, 
dolandırıcılık, hileli veya taksirli iflas gibi suçlardan ya da Sermaye Piyasası Kanunu’nun 115. maddesi 
kapsamında dava açılması, bu davaların karara bağlanması ve/veya kesinleşmesi,  

4) TTK’nın ilgili hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açılması, bu davaların 
karara bağlanması ve/veya kesinleşmesi,  
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durumları özel durum açıklaması yükümlülüğü kapsamında değerlendirilebilir.  
5.3. İdari ve Adli Kovuşturma  

İhraççıda önemli görev ve sorumluluğu bulunanların görevleri ile ilgili olarak karşılaştıkları dava ve 
yaptırımların yanı sıra doğrudan ihraççı ile ilgili olan idari veya adli kovuşturmalar da özel durum açıklaması 
yükümlülüğüne konu edilebilir. Bu kovuşturmaların sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını veya 
yatırım kararlarını etkileyeceği kanaati oluştuğu anda açıklama yükümlülüğü doğar. Fakat kovuşturmanın 
sonucuna bağlı kalmaksızın, ihraççının kovuşturmanın sonucunu etkileyebilecek önlemler alması da 
açıklama yükümlülüğüne tabidir.  

Payları borsada işlem gören ortaklıkların sermayesinde veya toplam oy haklarında doğrudan veya 
dolaylı olarak asgari %10’a veya söz konusu orana bağlı olmaksızın yönetim kurulu üyesi seçme veya 
aday gösterme hakkı veren imtiyazlı paylara sahip ortaklar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu’nun 115. 
maddesi kapsamında Kurulumuzca suç duyurusunda bulunulmasını müteakip, ilgililer hakkında takipsizlik 
kararı verilmesi, dava açılması, bu davalara ilişkin ara karar verilmesi veya bu kararların kesinleşmesi 
durumunda söz konusu durum ortaya çıktığında veya öğrenildiğinde, bu durum ihraççının sermaye 
piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırım kararlarını etkileyebileceğinden açıklama yükümlülüğü 
doğurur. Konu ile ilgili açıklama, haklarında dava açılan ilgililer tarafından yapılır. 

 
(2017/20 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
F. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
1. Kurul’un i-SPK.4632 s.kn.17.3.ç (09.05.2017 tarihli ve 20/688 s.k.) sayılı İlke Kararı:  

Kurul’un 09.05.2017 tarih ve 20/688 sayılı toplantısında;  
Kurulumuzun i-SPK.4632 s.kn.17.3 (03.03.2016 tarih ve 7/223 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul 

edilen “Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in;  
i) 3.1.4. Mevduat/Katılma Hesabına İlişkin Sınırlama başlıklı maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesine,  
“Yönetmelik’in 22. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentleri uyarınca yapılacak ihraççı sınırı 

kontrolünde, aynı ihraççı nezdinde fon adına açılan mevduat/katılma hesapları (TL, altın, döviz vb.) da 
dikkate alınır. Başlangıç/başlangıç katılım fonları için, söz konusu hükümler kapsamında yapılacak ihraççı 
sınırı kontrolünde bu fonların portföylerinde yer alan mevduat/katılma hesapları dikkate alınmaz.”  

ii) 3.1.5. Yurtdışında İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları başlıklı maddesine (d) bendi 

olarak aşağıda yer alan hükmün eklenmesine,  
“d) Unvanında “Yabancı” ibaresine yer verilmeyen fonlar tarafından yabancı kamu borçlanma 

araçlarına aynı ihraç bazında yapılan yatırımlar fon portföyünün %10’unu aşamaz. Unvanında “Yabancı” 
ibaresine yer verilen fonlar için ise bu oran %35 olarak uygulanır. Yabancı kamu borçlanma araçları 
Yönetmelik’in 22. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılacak ihraççı sınırı kontrollerinde 
dikkate alınmaz.”  

iii) 3.1.8. İlişkili Tarafların İhracına Aracılık Ettiği Özel Sektör Borçlanma Araçlarının Portföye Dahil 

Edilmesine İlişkin Esaslar başlıklı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,  
“Bir portföy yönetim şirketinin yöneticisi olduğu tüm emeklilik yatırım fonlarının kurucunun ve/veya 

yöneticinin Kurulun finansal raporlama standartlarına ilişkin düzenlemeleri kapsamında yer alan grup 
şirketlerinin ihracına aracılık ettiği özel sektör borçlanma araçlarına yaptığı toplam yatırım, her bir ihraç 
miktarının %10’unu geçemez. Ayrıca, söz konusu ihraçlardan her bir ihraççı için fon portföylerine dahil 
edilecek özel sektör borçlanma araçlarının toplam değerinin fon toplam değerine oranı her bir fon için %5’i 
geçemez.  

Öte yandan;  
- Yurtiçinde yerleşik bankaların ihraçlarında,  
- Yönetim kontrolü kamu kurum ve kuruluşlarında olan ihraççıların ihraçlarında,  
- Bu Rehber’in (3.5.) nolu maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde derecelendirme notu yatırım 

yapılabilir seviyenin ilk iki kademesinde olan ihraççıların ihraçlarında,  
- Özel sektör borçlanma araçlarının ihracına aracılık eden grup şirketleri tarafından, anapara 

ve/veya kupon ödemesinde temerrüde düşülmesi durumunda, söz konusu araçlara ilişkin olarak bu 
maddede yer alan sınırlamaları aşan kısım için geri alım taahhüdü verilmesi halinde  

birinci fıkradaki sınırlamalar uygulanmaz.  
İkinci fıkra çerçevesinde taahhüt verilmesi halinde yapılacak geri alımda; özel sektör borçlanma 

aracının borsada en son işlem gördüğü günkü faiz oranı ile özel sektör borçlanma aracının ihraç anındaki 
faiz oranından düşük olanı esas alınarak geri alım fiyatı hesaplanır.  

Yönetmelik’te yer alan sınırlamalar saklıdır.”  
iv) 3.2.5. Borsa Dışında Taraf Olunacak Sözleşmelere İlişkin Esaslar başlıklı maddesine (d) bendi 

olarak aşağıda yer alan hükmün eklenmesine,  
“d) Emeklilik yatırım fonlarının portföyüne, bu maddede yer alan şartların sağlanması ve fon portföy 

değerinin %10’unu aşmaması kaydıyla vaad sözleşmeleri dahil edilebilir. Sözleşmenin karşı tarafının, 
yönetim kontrolü kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan bir banka olması ve derecelendirme yapılabilmesi 
için gerekli olan şartların sağlanamaması halinde notun ilk defa alınmasına kadar geçen sürede anılan 
banka için bu maddenin (a) bendinde yer alan derecelendirme şartı aranmaz.  

Vaad sözleşmelerinin olası karşı tarafları ile söz konusu tarafların derecelendirme notlarına ilişkin 
bilgiler emeklilik yatırım fonunun KAP sayfasında açıklanır ve açıklanan bilgilerde değişiklik meydana 
gelmesi durumunda KAP’ta yapılan bir önceki açıklama güncellenir. Söz konusu sözleşmelerin kar payı 
oranı ve vadesine ilişkin bilgilere altı aylık dönemler itibariyle hazırlanan raporda yer verilir ve bu işlemlere 
ilişkin bilgi, belgeler sözleşme tarihini müteakip beş yıl süreyle Şirket merkezinde muhafaza edilir. Karşı 
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taraftan alınan vaad sözleşmelerine konu varlıkların ilgili düzenlemeler çerçevesinde emeklilik yatırım 
fonunun saklama hesaplarında depo edilmesi gerekir.”  

karar verilmiştir. 
 
(2017/22 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
F. DUYURU VE İLKE KARARLARI 
…………………………………………… 
 
2. Kurul’un 15/06/2017 tarih ve 24/818 sayılı Kararı: 

Kurulumuz tarafından sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunmak üzere 
yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarında çalışan bağımsız denetçilerin Kamu Gözetimi, Muhasebe 
ve Denetim Standartları Kurulu (KGK) tarafından faaliyet izninin askıya alınması halinde, Seri:X, No:22 
sayılı “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Tebliğ”inin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 
4'üncü maddesinin (a) fıkrası çerçevesinde, anılan bağımsız denetçilerin KGK tarafından faaliyet izninin 
askıya alındığı süre boyunca sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunamayacağının ve 
bağımsız denetim kuruluşunun yönetim kadrosunda yer alamayacağının ve bu kapsamda KGK kararının 
tebliğini müteakip ilgili bağımsız denetim kuruluşu tarafından UVAP kayıtlarında gerekli düzeltmelerin 
yapılması gerektiğinin kamuya duyurulmasına karar verilmiştir. 

 
(2017/29 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
DUYURU 
1. Kurul’un 11/08/2017 tarih ve 31/1042 sayılı Kararı: 

Muhtelif internet siteleri tarafından “ikili opsiyon” olarak tanıtılan ve sermaye piyasası araçlarının 
fiyat artış veya azalışını tahmine dayalı olarak sunulan işlem ve hizmetlerle ilgili olarak yatırımcıların 
mağdur olmaması için yeniden açıklama yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

Bahis benzeri kazanma/kaybetme esasına göre kurgulanan ve internet siteleri üzerinden sunularak 
hizmet sağlayıcı tarafından kolaylıkla suiistimal edilme imkanı olan “ikili opsiyon” ve benzer nitelikteki 
işlemler ve hizmetler 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda sayılan sermaye piyasası aracı veya 
faaliyeti kapsamında bulunmamakta, dolayısıyla Kurulumuzun düzenleme ve denetleme alanına 
girmemektedir. 

İkili opsiyon ve benzeri işlemler yaptırdığını belirten, yüksek kazanç vaadinde bulunan bu tür 
kuruluş veya internet siteleri herhangi bir lisansa sahip bulunmamakta olup, denetim veya gözetime tabi 
olmaksızın faaliyet göstermektedir. 

 
 
Söz konusu faaliyetleri herhangi bir kamu denetimine tabi olmaksızın lisanssız olarak yürüten 

kuruluş veya internet siteleri üzerinden işlem yapılması halinde hak aranması sürecinde netice 
alınamayabileceği hususlarının yatırımcılar tarafından dikkate alınması önem arz etmektedir. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
 
(2017/30 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
F. DUYURU VE İLKE KARARLARI 
1. Kurul’un i-SPK.52.4.l (23.08.2017 tarihli ve 32/1091 s.k.) sayılı İlke Kararı: 

Kurul’un 23.08.2017 tarih ve 32/1091 sayılı toplantısında, Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 
tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen “Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”in “5.1.2. 
İhraççısı Temerrüde Düşen ya da Borsada İşlem Görmekten Men Edilen Özel Sektör Borçlanma 
Araçlarına İlişkin Değerleme Esasları” başlıklı maddesine ikinci paragraf olarak aşağıdaki ifadenin 
eklenmesine karar verilmiştir. 
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“Fon portföyünde yer alan ve yeniden yapılandırılan borçlanma araçları ile ilgili olarak da yukarıdaki 
esaslar uygulanır.” 

 
2. Kurul’un i-SPK.4632 s.kn.17.3.d (23.08.2017 tarihli ve 32/1091 s.k.) sayılı İlke Kararı: 

Kurul’un 23.08.2017 tarih ve 32/1091 sayılı toplantısında, Kurulumuzun i-SPK.4632 s.kn.17.3 
(03.03.2016 tarih ve 7/223 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilmiş olan “Emeklilik Yatırım Fonlarına 
İlişkin Rehber”in “4.1.2. İhraççısı Temerrüde Düşen ya da Borsada İşlem Görmekten Men Edilen Özel 
Sektör Borçlanma Araçlarına İlişkin Değerleme Esasları” başlıklı maddesine ikinci paragraf olarak 
aşağıdaki ifadenin eklenmesine karar verilmiştir. 

“Fon portföyünde yer alan ve yeniden yapılandırılan borçlanma araçları ile ilgili olarak da yukarıdaki 
esaslar uygulanır.” 

 
(2017/31 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
F. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
1. Kurul’un i-SPK 55.1 (08/09/2017 tarihli ve 33/1110 s.k.) sayılı İlke Kararı:  

Kurul’un 08.09.2017 tarih ve 33/1110 sayılı toplantısında;  
Katılımcıların fon tercih ve fon dağılımı değişikliği hakkını bireysel emeklilik sistemi mevzuatı 

kapsamında portföy yönetim şirketlerine devretmesi halinde bu faaliyete ilişkin olarak;  
a) Bireysel emeklilik sistemi mevzuatı uyarınca emeklilik şirketleri tarafından katılımcılara “risk profili 

anketi” uygulandığı dikkate alınarak, “risk profili anketi”nin III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri 
ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 40. maddesinin birinci fıkrası kapsamında 
uygulanması zorunlu tutulan “yerindelik testi” yerine kabul edilmesine,  

b) Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 29. 
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde fon paylarının katılımcı bazında İstanbul Takas ve 
Saklama Bankası A.Ş. nezdinde tutulduğu dikkate alınarak, III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu 
Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nin 36. maddesinde yer alan bireysel portföy yöneticiliği 
hizmeti sunulan kişilerin portföyünde yer alan varlıkların Kurulca yetkilendirilmiş portföy saklayıcıları 
nezdinde Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde saklanması 
şartının sağlandığına  

karar verilmiştir.  
 
(2017/32 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
F. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
1. Kurul’un 21/09/2017 tarih ve 34/1151 sayılı Kararı:  

Kurulumuzun 2003/34 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan gayrimenkuller dışındaki varlıklara 
yönelik değerleme hizmetlerine ilişkin Kurulumuzun 17.07.2003 tarih ve 37/875 sayılı Kararı kapsamında 
sermaye piyasasında yapılacak değerleme hizmetlerinde; maden arama, maden kaynak ve maden rezerv 
tahmin sonuçlarının raporlanmasında, maden ruhsatının değerlemesinde, maden kaynak ve maden 
rezervlerinin değerlemesinde, 01.01.2018 tarihinden başlamak üzere Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv 
Raporlama Komisyonu tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından hazırlanan raporlar esas alınacaktır. 

 
(2017/33 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
D. DUYURU VE İLKE KARARLARI 
1. Kurul’un i-SPK.52.4.m (29.09.2017 tarihli ve 35/1201 s.k.) sayılı İlke Kararı: 

Kurul’un 29.09.2017 tarih ve 35/1201 sayılı toplantısında, Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 
tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen “Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”in 5.1.2. 
maddesinin; 

i) Madde başlığının “5.1.2. İhraççısı Temerrüde Düşen, Borsada İşlem Görmekten Men Edilen veya 
Yeniden Yapılandırılan Özel Sektör Borçlanma Araçlarına İlişkin Değerleme Esasları”, 

ii) Son paragrafının “Fon portföyünde yer alan ve yeniden yapılandırılan borçlanma araçları ile ilgili 
olarak da yukarıdaki esaslar uygulanır. Öte yandan, söz konusu borçlanma araçlarının borsada işleme 
konu edilmesi durumunda da, Kurucu tarafından söz konusu aracın işlem gördüğü piyasada etkin bir fiyatın 
oluşmadığının değerlendirilmesi halinde, değerlemede ilgili düzenlemelerde belirtilen borsada oluşan en 
son seans ağırlıklı ortalama fiyat yerine yukarıda belirtilen esaslar uygulanabilir.” 

şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir. 
 
2. Kurul’un i-SPK.4632 s.kn.17.3.e (29.09.2017 tarihli ve 35/1201 s.k.) sayılı İlke Kararı: 

Kurul’un 29.09.2017 tarih ve 35/1201 sayılı toplantısında, Kurulumuzun i-SPK.4632 s.kn.17.3 
(03.03.2016 tarih ve 7/223 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilmiş olan “Emeklilik Yatırım Fonlarına 
İlişkin Rehber”in 4.1.2. maddesinin;  

i) Madde başlığının “4.1.2. İhraççısı Temerrüde Düşen, Borsada İşlem Görmekten Men Edilen veya 
Yeniden Yapılandırılan Özel Sektör Borçlanma Araçlarına İlişkin Değerleme Esasları”, 

ii) Son paragrafının “Fon portföyünde yer alan ve yeniden yapılandırılan borçlanma araçları ile ilgili 
olarak da yukarıdaki esaslar uygulanır. Öte yandan, söz konusu borçlanma araçlarının borsada işleme 
konu edilmesi durumunda da, Kurucu tarafından söz konusu aracın işlem gördüğü piyasada etkin bir fiyatın 
oluşmadığının değerlendirilmesi halinde, değerlemede ilgili düzenlemelerde belirtilen borsada oluşan en 
son seans ağırlıklı ortalama fiyat yerine yukarıda belirtilen esaslar uygulanabilir.” 

şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir. 
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(2017/36 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
D. DUYURU VE İLKE KARARLARI 
1. Kurul’un 20/10/2017 tarih ve 38/1279 sayılı Kararı: 

Kurulumuzun 14.03.2014 tarihli ve 8/223 sayılı kararı ile değişik 28.03.2008 tarihli ve 9/412 sayılı 
kararı ile belirlenen Faaliyet Konusu Sportif Faaliyetler veya Söz Konusu Faaliyetlerden Elde Edilen 
Gelirlerin Yönetilmesi Olan Halka Açık veya Açılacak Ortaklıkların (sportif şirketlerin) Uyması Gereken 
Kriterlerin (Kriterler), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemeler dikkate alınarak, 
yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 

(2018/1 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
F. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
1. Kurul’un 08/01/2018 tarih ve 1/6 sayılı Kararı:  
 

 

 

 

 
(1)2018 yılı için belirlenen rakamlar, 2017 yılı için belirlenen yeniden değerlenmiş tutarlara yeniden değerleme oranının 

(%14,47) uygulanması sonucu bulunan rakamların tama iblağ edilmiş tutarlarıdır.   
 

 

  

İlgili Düzenlemenin İlgili 

Düzenlemedeki 

Rakam/Değer 

Yeniden 

Değerlenmiş 

Rakam/Değer 

(1.1.2016-

31.12.2016) 

Yeniden 

değerleme 

oranı: %5,58 

(2016) (TL) 

Yeniden 

Değerlenmiş 

Rakam/Değer 

(1.1.2017-

31.12.2017) 

Yeniden 

değerleme oranı: 

%3.83 

(2017) (TL) 

Yeniden Değerlenmiş 

Rakam/Değer1 

(1.1.2018-31.12.2018) 

Yeniden değerleme 

oranı: %14.47 

(2018) (TL) 

Adı ve 

Sayısı 

Madde 

Numarası 

Konusu Yürürlük 

Tarihi 

6362 sayılı 

Sermaye 

Piyasası 

Kanunu  

i) md. 

103/1 ve 

103/6  

ii) md. 

76/10 ve 

103/5  

İdari para 

cezası 

gerektire

n fiiller  

30.12.2012  i) 20.000-250.000  

ii) 5.000-50.000  

i) 26.049-

325.617  

ii) 6.511-

65.123  

i) 27.047-338.088  

ii) 6.760-67.617  

i) 30.961-387.009  

ii) 7.738-77.401  

6362 sayılı 

Sermaye 

Piyasası 

Kanunu  

md. 104  Piyasa 

bozucu 

eylemler  

30.12.2012  20.000-500.000  26.049-

651.838  

27.047-676.803  30.961-774.736  
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(2) 2018 yılı için belirlenen rakamlar, 2017 yılı asgari özsermaye rakamlarına, 2018 yılı için belirlenen yeniden 

değerleme oranının (%14,47) %20’sinin (%2,894) uygulanması sonucu bulunan rakamların, tama iblağ edilmiş 
tutarlarıdır.   
  

ARACI KURUMLAR 

6362 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanunu  

29.03.2014 tarih ve 

28956 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 

Yatırımcıların Tazmini 

ile Tedrici Tasfiye Usul 

ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik  

md.84/5  

md.15/1  

Yatırımcı Tazmin 

Merkezi tarafından 

tazmin kararı 

çerçevesinde 

yatırımcılara 

ödenebilecek azami 

tazmin tutarı  

i) 30.12.2012  

ii) 29.03.2014  

i) 100.000  

ii) 103.930  

120.823  

120.823  

125.451  

125.451  

143.604  

143.604  

6362 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanunu  

09.10.2013 tarih ve 

28816 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 

Özel Fon Yönetmeliği  

Geçici md. 

3/4  

Özel Fon 

Yönetmeliği 

md. 10/1  

Özel Fon’dan hak 

sahiplerine 

yapılabilecek 

azami ödeme tutarı  

i) 30.12.2012  

ii) 09.10.2013  

i) 18.729  

ii) 20.190  

24.393  25.327  28.992  

27.02.2015 tarihli ve 

29280 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 

Yatırımcı Tazmin 

Merkezi Yönetmeliği  

md. 20/1  Yatırımcı Tazmin 

Merkezine katılım 

için ödenecek giriş 

aidatı tutarı  

27.02.2015  50.000  52.790  54.812  62.743  

27.02.2015 tarihli ve 

29280 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 

Yatırımcı Tazmin 

Merkezi Yönetmeliği  

Geçici md. 

4/2  

Birleşme veya 

devralma 

durumunda aracı 

kurumlara 

sağlanacak azami 

indirim tutarı  

27.02.2015  2.288.746,46  2.416.458  2.509.008  2.872.061  

Sermaye Piyasası 

Araçlarının Kredili 

Alım, Açığa Satış ve 

Ödünç Alma ve Verme 

İşlemleri Hakkında 

Tebliğ (Seri: V, No: 65)  

md. 35/1  Seri: V, No: 65 

sayılı Tebliğ’in 35. 

Maddesi 

Çerçevesinde 

Yeniden  

Değerleme  

14.07.2003  10.000  23.599  24.503  28.048  

Aracı Kurumların 

Sermayelerine ve 

Sermaye Yeterliliğine 

İlişkin Esaslar Hakkında 

Tebliğ (Seri: V, No:34)2  

md. 7/1  i) Dar yetkili aracı 

kurumların sahip 

olması gereken 

asgari özsermaye 

tutarı  

ii) Kısmi yetkili 

aracı kurumların 

sahip olması 

gereken asgari 

özsermaye tutarı  

iii) Geniş yetkili 

aracı kurumların 

sahip olması 

gereken asgari 

özsermaye tutarı  

01.07.2014  i) 2.000.000  

ii) 10.000.000  

iii) 25.000.000  

2.022.320  

10.111.600  

25.279.000  

2.037.811  

10.189.055  

25.472.637  

2.096.785  

10.483.926  

26.209.815  
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GAYRİMENKUL DEĞERLEME KURULUŞLARI 
 

Sermaye 

Piyasası 

Mevzuatı 

Çerçevesinde 

Gayrimenkul 

Değerleme 

Hizmeti 

Verecek 

Şirketler ile Bu 

Şirketlerin 

Kurulca 

Listeye 

Alınmalarına 

İlişkin Esaslar 

Hakkında 

Tebliğ (Seri: 

VIII, No: 35)  

md. 4  Listeye alınabilmek için 

sahip olunması gereken 

asgari ödenmiş sermaye 

tutarı  

12.8.2001  200.000  387.747  
 

402.598  460.854  

HALKA AÇIK ORTAKLIKLAR  

Pay Tebliği 

(VII-128.1)  

md. 5  Payları ilk defa halka arz 

edilecek ortaklıkların, ek 

satış hariç halka arz 

edilecek paylarının halka 

arz fiyatı baz alınarak 

hesaplanacak piyasa 

değerine göre yüklenim 

zorunluluğunun tespiti  

22.07.2013  20.000.000-

40.000.000  

23.000.000-  

46.000.000  

23.000.000-  

46.000.000  
26.000.000  

52.700.000  

Pay Tebliği 

(VII-128.1)  

md. 9  Payları ilk defa halka arz 

edilecek ortaklıkların ek 

satış hariç halka arz 

edilecek paylarının halka 

arz fiyatı baz alınarak 

hesaplanacak piyasa 

değerine göre satışa 

hazır hale getirilecek pay 

oluşturulup 

oluşturulmayacağı 

hususunun tespiti  

22.07.2013  40.000.000  46.000.000  46.000.000 52.700.000  

Sermaye 

Piyasası 

Araçlarının 

Satışı Tebliği 

(II-5.2)  

md. 17  Payları borsada işlem 

görmeyen halka açık 

ortaklıkların sermaye 

artırımlarında yeni pay 

alma hakkı 

kullanıldıktan sonra 

kalan paylarının 

satışında talep toplama 

yoluyla satış 

yöntemlerinden birinin 

kullanılmasına yönelik 

zorunluluğun tespiti  

28.07.2013  20.000.000  23.000.000  23.000.000  26.000.000  
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İzahname ve 

İhraç Belgesi 

Tebliği (II-5.1)  

md. 6  İzahname hazırlama 

yükümlülüğünden 

muafiyetin tespiti  

22.07.2013  250.000-

5.000.000  

290.000-  

5.800.000  

290.000-  

5.800.000  

332.000  

6.700.000  

İzahname ve 

İhraç Belgesi 

Tebliği (II-5.1)  

md. 15  Tasarruf sahiplerine satış 

duyurusu hazırlama 

yükümlülüğünden 

muafiyetin tespiti  

22.07.2013  150.000  174.000  174.000  199.000  

Ortaklıkların 

Kanun 

Kapsamından 

Çıkarılması ve 

Paylarının  

Borsada İşlem 

Görmesi 

Zorunluluğuna 

İlişkin  

Esaslar Tebliği 

(II-16.1)  

md. 8  Kanun kapsamından 

çıkarılma için gerekli 

finansal tablo 

büyüklüklerinin tespiti  

30.12.2013  5.000.000-

10.000.000  

5.800.000-  

11.600.000  

5.800.000-  

11.600.000  

6.700.000  

13.000.000  

Kayıtlı 

Sermaye 

Sistemi Tebliği 

(II-18.1)  

 

 

md. 5  KSS’ye geçiş için 

gerekli asgari sermaye 

tutarının tespiti  

25.12.2013  100.000  115.000  115.000  132.000  

Yabancı 

Sermaye 

Piyasası 

Araçları ve 

Depo 

Sertifikaları ile 

Yabancı 

Yatırım Fonu 

Payları Tebliği 

(VII-128.4)  

md. 14  Depo sertifikası ihraççısı 

tarafından kullanılan 

muhasebe/finansal 

raporlama standardı ile 

Uluslararası 

Muhasebe/Finansal 

Raporlama Standartları 

arasındaki muhasebe 

politikası farklılıklarının 

izahnamede açıklanması 

için aranan ihraç edilen 

depo sertifikasının 

nominal değerine ilişkin 

rakam  

31.12.2013 

tarihinden sonra 

sona eren 

finansal 

raporlama 

dönemleri için 

yürürlüğe 

girmiştir.  

100.000  115.000  115.000  132.000  

Yabancı 

Sermaye 

Piyasası 

Araçları ve 

Depo 

Sertifikaları ile 

Yabancı 

Yatırım Fonu 

Payları Tebliği 

(VII-128.4)  

md. 15  Depo sertifikası ihraççısı 

tarafından kullanılan 

denetim standardının ve 

Uluslararası Denetim 

Standartlarından önemli 

ayrışmaların izahnamede 

açıklanması için aranan 

ihraç edilen depo 

sertifikasının nominal 

değerine ilişkin rakam  

31.12.2013 

tarihinden sonra 

sona eren 

finansal 

raporlama 

dönemleri için 

yürürlüğe 

girmiştir.  

100.000  115.000  115.000  132.000  
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Kar Payı 

Tebliği (II-

19.1)  

md. 7  Payları borsada işlem 

görmeyen halka açık 

ortaklıklar için 

uygulanan kar dağıtım 

muafiyetine ilişkin 

kriterin tespiti  

01.02.2014  100.000  115.000  115.000  132.000  

Özel Durumlar 

Tebliği (II-

15.1)  

md. 11  İdari sorumluluğu 

bulunan kişilerin 

sermaye piyasası 

araçlarına ilişkin 

işlemlerinin 

açıklanmasına ilişkin 

sınırın tespiti  

23.02.2014  50.000-

100.000  

57.500-

115.000  

57.500-

115.000  

286.0003  

 

 

 
(2018/9 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 
 
F. DUYURU VE İLKE KARARLARI  
1. Kurul’un i-SPK.52.4.n (01.03.2018 tarihli ve 9/316 s.k.) sayılı İlke Kararı:  

Kurul’un 01.03.2018 tarih ve 9/316 sayılı toplantısında, Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih 
ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen “Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”in;  

1) i) “5.1.2. İhraççısı Temerrüde Düşen, Borsada İşlem Görmekten Men Edilen veya Yeniden 
Yapılandırılan Özel Sektör Borçlanma Araçlarına İlişkin Değerleme Esasları” başlıklı maddesinin, madde 
başlığının “5.1.2. İhraççısı Temerrüde Düşen, Borsada İşlem Görmekten Men Edilen veya Yeniden 
Yapılandırılan Özel Sektör Borçlanma Araçlarına İlişkin Esaslar” olarak değiştirilmesine,  

ii) Anılan maddede birinci ve ikinci fıkraların (i) bendi olarak değiştirilmesine ve (ii) bendi olarak 
aşağıdaki hükmün eklenmesine,  

“ii) Bu madde kapsamına giren borçlanma araçlarının ihraççısının temerrüdünden veya yeniden 
yapılandırılmasından kaynaklanan her tür harcama Kurucu tarafından karşılanır .”  

2) 6.5. nolu “Promosyon” başlıklı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,  
“Katılma paylarının Fon dağıtımını gerçekleştiren kurumlar tarafından fon için yatırımcılara ek 

menfaat sağlanması amacıyla promosyon düzenlenmek istenmesi halinde;  
a) Promosyon uygulamasının esaslarına yer verilen duyuru metninin onaylanması talebiyle fon 

kurucusu ile dağıtım kuruluşu tarafından Kurula başvurulur. Kurulca onaylı duyuru metni izin yazısının 
Kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen 10 iş günü içinde Fon’un KAP sayfasında ve Kurucu’nun 
ve dağıtıcı kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Sadece nitelikli yatırımcılara satılan fonlar ile özel 
fonlara yönelik promosyonlarda ise Kurulca onaylı duyuru metni promosyona başlanmadan önce en uygun 
haberleşme vasıtası ile yatırımcılara iletilir.  

b) Duyuru metninde promosyon yönteminin uygulanma esaslarına, tam ve doğru olarak, abartılı ve 
yanıltıcı olmayacak şekilde yer verilmesi gerekir.  

c) Promosyonun uygulandığı dönem boyunca, kurucunun fondan tahsil edeceği yönetim ücreti 
artırılamaz.  

d) Promosyona ilişkin maliyetler fona yansıtılamaz.  
e) Promosyonla ilgili ilan ve reklamlarda asgari olarak aşağıdaki bilgiler yer alır:  
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i. Fonun yatırım stratejisi,  
ii. Fonun getirisinin, yatırım stratejisi ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişebileceğine ilişkin ifade,  
iii. Fondan tahsil edilen yönetim ücreti ve toplam gider oranı,  
iv. Promosyona ilişkin detaylı bilgilere duyuru metninden ulaşılabileceğine ilişkin bilgi,  
v. İzahname ve yatırımcı bilgi formuna nereden ulaşılabileceğine ilişkin bilgi.  
f) Promosyona başlanmadan önce, promosyon yöntemi, süresi, bu faaliyete ilişkin bütçe tahminleri 

ile promosyon için tahsis edilen kaynak belirlenerek ilgili bilgi ve belgeler Kurucu ve dağıtıcı kurum 
nezdinde muhafaza edilir.”  

3) 7.6.4. nolu “Geriye Dönük Test” başlıklı maddesinin (e) ve (f) bentlerinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesine,  

“e) “%99 güven aralığında, en yakın tarihli 250 iş gününde gerçekleşen aşım sayısının 5’i aşması 
halinde, Kurucunun üst yönetimi, konuya ilişkin olarak hazırlanan bir rapor ile risk yönetim birimi tarafından 
aynı gün içinde bilgilendirilir. Böyle bir durumda, kullanılan geriye dönük test modeline ve/veya kullanılan 
RMD modeline ilişkin gerekli düzeltme ve iyileştirmeler yapılmalı; risk yönetim hizmetinin dışarıdan alındığı 
durumlarda ise gerekli tedbirlerin alınması sağlanmalıdır. Ayrıca, söz konusu aşımın meydana geldiği tarihi 
izleyen en geç 5 iş günü içinde Kurul konu hakkında bilgilendirilir ve konuya ilişkin olarak alınmış olan 
tedbirleri tevsik edici bilgi ve belgeler Kurula gönderilir.  

f) Kurucu yönetim kurulu tarafından, olağandışı piyasa koşullarının varlığı halinde söz konusu 
piyasa koşullarından kaynaklanan aşımların (d) ve (e) bendi kapsamında dikkate alınmamasına karar 
verilebilir. Bu durumda, anılan karar ile karara dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler kararın alınmasını takip 
eden en geç 5 iş günü içinde Kurula gönderilir ve Kurucu nezdinde muhafaza edilir.”  
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4) i) “3. Fon Türlerine İlişkin Kontrol” başlıklı maddesinin, madde başlığının “Fon Türlerine ve 
Portföy Sınırlamalarına İlişkin Kontrol” olarak ve (c) ile (e) bentlerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,  

“c) Fon Tebliği’nin 6’ncı maddesi kapsamında asgari %80 oranının hesaplanmasında;  
i) Yapılandırılmış borçlanma araçları hariç olmak üzere, bu Rehber’in (4.1.2) nolu, bölümünde 

düzenlenen araçlara yapılacak yatırımlar,  
ii) Kaldıraç yaratan işlemlerde bulunmak üzere yatırılan teminat ve primler  
dikkate alınmaz.  
e) Yapılandırılmış borçlanma araçları ve varlık/ipotek teminatlı menkul kıymetler borçlanma aracı 

niteliğinde olup, Fon Tebliği, bu Rehber ve fon izahnamesinde yer alan borçlanma araçlarına ilişkin yatırım 
sınırlamalarında dikkate alınır.”  

5) Varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlere ilişkin yoğunlaşma sınırları kontrolü için 4.1.7. 
nolu madde olarak aşağıdaki ifadenin eklenmesine,  

“4.1.7. Varlığa/İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Sınırlamalar  
Fonlar tarafından varlığa/ipoteğe dayalı menkul kıymetlere yatırım yapılması halinde Fon Tebliği’nin 

17’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca yapılacak kontrollerde, her bir varlık 
finansmanı fonu/konut finansmanı fonu ihraççı olarak ayrı ayrı dikkate alınır. Söz konusu menkul 
kıymetlere yapılan yatırımlar Fon Tebliği’nin 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca 
yapılacak kontrolde dikkate alınmaz.”  

6) “4.1.4. Vadeli Mevduat/Katılma Hesabına İlişkin Sınırlama” maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesine  

“Fon Tebliği’nin 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri uyarınca yapılacak 
kontrollerde, aynı ihraççı nezdindeki mevduat/katılma hesapları da dikkate alınır.”  

karar verilmiştir.  
 
2. Kurul’un i-SPK.4632 s.kn.17.3.f (01.03.2018 tarihli ve 9/316 s.k) sayılı İlke Kararı:  

Kurul’un 01.03.2018 tarih ve 9/316 sayılı toplantısında, Kurulumuzun i-SPK.4632 s.kn.17.3 
(03.03.2016 tarih ve 7/223 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilmiş olan “Emeklilik Yatırım Fonlarına 
İlişkin Rehber”in;  

1) i)“4.1.2. İhraççısı Temerrüde Düşen, Borsada İşlem Görmekten Men Edilen veya Yeniden 
Yapılandırılan Özel Sektör Borçlanma Araçlarına İlişkin Değerleme Esasları” başlıklı maddesinin, madde 
başlığının “4.1.2. İhraççısı Temerrüde Düşen, Borsada İşlem Görmekten Men Edilen veya Yeniden 
Yapılandırılan Özel Sektör Borçlanma Araçlarına İlişkin Esaslar” olarak değiştirilmesine,  

ii) Anılan maddede birinci ve ikinci fıkraların (i) bendi olarak değiştirilmesine ve (ii) bendi olarak 
aşağıdaki hükmün eklenmesine,  

“ii) Bu madde kapsamına giren borçlanma araçlarının ihraççısının temerrüdünden veya yeniden 
yapılandırılmasından kaynaklanan her tür harcama Kurucu tarafından karşılanır .”  

2) 6.6.4. nolu “Geriye Dönük Test” başlıklı maddesinin (e) ve (f) bentlerinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesine,  

“e) %99 güven aralığında, en yakın tarihli 250 iş gününde gerçekleşen aşım sayısının 5’i aşması 
halinde, fon kurulu ve yöneticinin üst yönetimi, konuya ilişkin olarak hazırlanan bir rapor ile risk yönetim 
birimi tarafından aynı gün içinde bilgilendirilir. Böyle bir durumda, kullanılan geriye dönük test modeline 
ve/veya kullanılan RMD modeline ilişkin gerekli düzeltme ve iyileştirmeler yapılmalı; risk yönetim hizmetinin 
dışarıdan alındığı durumlarda ise gerekli tedbirlerin alınması sağlanmalıdır. Ayrıca, söz konusu aşımın 
meydana geldiği tarihi izleyen en geç 5 iş günü içinde Kurul konu hakkında bilgilendirilir ve konuya ilişkin 
olarak alınmış olan tedbirleri tevsik edici bilgi ve belgeler Kurula gönderilir.  

f) Kurucu yönetim kurulu veya fon kurulu tarafından, olağandışı piyasa koşullarının varlığı halinde 
söz konusu piyasa koşullarından kaynaklanan aşımların (d) ve (e) bendi kapsamında dikkate 
alınmamasına karar verilebilir. Bu durumda, anılan karar ile karara dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler 
kararın alınmasını takip eden en geç 5 iş günü içinde Kurula gönderilir ve Kurucu nezdinde muhafaza 
edilir.”  

3) “2. Fon Türlerine İlişkin Kontrol” başlıklı maddesinin, madde başlığının “Fon Türlerine ve Portföy 
Sınırlamalarına İlişkin Kontrol” olarak ve (a) ile (c) bentlerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,  
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“a) Yönetmelik’in 6’ncı maddesi kapsamında asgari %80 oranının, spot piyasada yapılan 
yatırımlarla sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir. Yapılandırılmış borçlanma araçları hariç olmak üzere, bu 
Rehber’in 3.1.2 bölümünde düzenlenen araçlara yapılacak yatırımlar %80 oranının hesaplanmasında 
dikkate alınmaz.  

c) Yapılandırılmış borçlanma araçları ve varlık/ipotek teminatlı menkul kıymetler borçlanma aracı 
niteliğinde olup, Yönetmelik, bu Rehber ve fon izahnamesinde yer alan borçlanma araçlarına ilişkin yatırım 
sınırlamalarında dikkate alınır.”  

4) Varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlere ilişkin yoğunlaşma sınırları kontrolü için 3.1.10. 
nolu madde olarak aşağıdaki ifadenin eklenmesine,  

“3.1.10. Varlığa/İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Sınırlamalar  
Fonlar tarafından varlığa/ipoteğe dayalı menkul kıymetlere yatırım yapılması halinde Yönetmelik’in 

22’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yapılacak kontrollerde, her bir varlık finansmanı 
fonu/konut finansmanı fonu ihraççı olarak ayrı ayrı dikkate alınır. Söz konusu menkul kıymetlere yapılan 
yatırımlar, Yönetmelik’in 22’nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca yapılacak kontrolde dikkate 
alınmaz.”  

karar verilmiştir.  
 
 
 
3. Kurul’un i-SPK.48.6 (01.03.2018 tarihli ve 9/316 s.k.) sayılı İlke Kararı:  

a) III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 20. maddesi 
kapsamında girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının yurtdışında yerleşik ve borsada işlem görmeyen ve 
gelişme potansiyeli taşıyan şirketlerin sadece ortaklık paylarına girişim sermayesi yatırımları dışındaki 
varlıklar kapsamında olmak ve girişim sermayesi yatırım sınırlamalarına dahil edilmemek üzere, aktif 
toplamının azami %10’una kadar yatırım yapabilmesi ve böyle bir yatırım yapılması halinde girişim 
sermayesi yatırım ortaklıklarının portföy sınırlamalarına ilişkin finansal tablo dipnotuna bu kontrolün de 
yapılmasına imkan verecek bir kalemin eklenmesine,  

b) Portföydeki mevcut girişim şirketinin şirket merkezinin yurtdışına taşınması halinde, bu şirketin 
paylarına yapılan yatırımın da (a) bendi kapsamında değerlendirilmesine  

karar verilmiştir.  
 
4. Kurul’un i-SPK.52.5 (01.03.2018 tarihli ve 9/316 s.k.) sayılı İlke Kararı:  

a) III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 4. maddesi 
kapsamında girişim sermayesi yatırım fonlarının yurtdışında yerleşik ve borsada işlem görmeyen ve 
gelişme potansiyeli taşıyan şirketlerin sadece ortaklık paylarına girişim sermayesi yatırımları dışındaki 
varlıklar kapsamında olmak ve girişim sermayesi yatırım sınırlamalarına dahil edilmemek üzere, fon toplam 
değerinin azami %10’una kadar yatırım yapabilmesine,  

b) Portföydeki mevcut girişim şirketinin şirket merkezinin yurtdışına taşınması halinde, bu şirketin 
paylarına yapılan yatırımın da (a) bendi kapsamında değerlendirilmesine  

karar verilmiştir. 
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