
 
 

 

MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE EŞİN ORTAK KONUTA 

DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİ ARTIK NOTERLER TARAFINDAN 

YAPILABİLİNECEK 

 
18.01.1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun 71/A, 71/B ve 71/C 

maddelerine dayanılarak hazırlanan, “Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Terk Eden 

Eşin Ortak Konuta Davet Edilmesi İşlemlerinin Noterler Tarafından Yapılmasına 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 04.10.2011 tarihli 28074 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

 

Bilindiği üzere  mirasçılık belgesi verilmesi ve terk eden eşin ortak konuta davet 

edilmesi işlemleri uygulamada Mahkemeler tarafından yürütülmekte ancak bu 

durum Mahkemelerin iş yükü sebebiyle işlem süresinin gereğinden fazla 

uzamasına yol açmaktaydı. Bu doğrultuda hazırlanan bu yönetmeliğin yürürlüğe 

girmesiyle noterlere, mahkemeler yanında yukarıdaki işlemleri gerçekleştirme 

yetkisi tanınmıştır. Yargılamanın gerekmediği hallerde ve talebin yabancılar 

tarafından yapılmayıp nüfus kayıtlarının yeterli olması durumunda; sözkonusu 

işlemler noterlerce de yapılabilinecektir. Yönetmelik uyarınca  ilgilinin yasal 

mirasçı olup olmadığının tespiti  ilgili tarafın sunacağı belgeler veya noter 

tarafından elektronik ortamdan temin edilecek nüfus kayıt örnekleri esas alınarak 

yapılacaktır.. İlgilinin yasal mirasçı olduğunun tespiti halinde ilgili kişiye miras 

paylarını gösterir mirasçılık belgesi verilecektir. Mirasçılık belgesi hakkında 

menfaatinin ihlal edildiğini iddia edenlerin ise 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 

Kanununa göre yetkili Sulh Hukuk Mahkemesine itirazda bulunma hakkı saklı 

tutulmuştır. Ayrıca Yönetmelik kapsamında noter, dava şartlarını incelemeksizin 

terk nedenine dayalı boşanma davalarının ön koşulu olan terk ihtarını talep eden 

eşin istemi üzerine ihtarname de düzenleme yetkisi kazanmıştır. 

  

Mahkemelerin iş yükünü hafifletmesi amaçlanan Yönetmelik ile aynı zamanda 

vatandaşlar da işlemlerlerini daha hızlı, kolay ve masrafsız olarak 

halledebileceklerdir. 
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  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 

EPDK 

 
 "Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim ve 

Dağıtım Şirketlerinin Lisansları Kapsamındaki 

Faaliyetlerinin İncelenmesine ve Denetlenmesine İlişkin 

Yönetmelik" 12.10.2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan elektrik 

üretimi ve dağıtımı için lisans almış şirketlerin Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu adına denetim şirketleri 

tarafından denetlenmesindeki yetkiler, denetim 

şirketlerinin yeterlilik belgelerinin süresi ve belgelerin 

düzenlenmesi, denetim elemanlarının 

sertifikalandırılması, denetim raporların hazırlanması 

gibi birçok önemli madde açıklanmıştır. 
 

 

 “Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu 

Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin 

Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğ” 09.10.2011 tarihli ve 28079 

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. Tebliğ ile finansal varlıklar 

ile portföy yönetim şirketinin kuruluş 

şartlarında değişikliğe gidilmiştir. 

 “Aracı Kurum Hesap Planı ve Planın 

Kullanım Esasları Hakkında Tebliğde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 

09.10.2011 tarihli ve 28079 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

girdi.Tebliğ’de, hesap planlarına eklenen 

yeni hesap numaraları açıklanmıştır. 

 “Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına 

İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ” 09.10.2011 tarihli 

ve 28079 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile  
ortaklık portföyünün idaresindeki 

değişiklikler açıklanmıştır. 

 
 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

EKİM AYINA BAKIŞ 
 
 
 

  
 
 

Sermaye Piyasası Kurulu 

SPK 

 



REKABET KURUMU’NDAN 
 
  

 

 Rekabet Kurulu, Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş.’nin Türkiye 

distribütörlüğünü yaptığı BMW marka araçların bakım ve onarım 

hizmetlerinde kullanılan muayene makinesi ve söz konusu makineye ilişkin 

gerekli eğitimleri özel servislere sağlamayarak rekabeti kısıtladığı iddiası 

üzerine yapılan inceleme sonucunda; 

1. Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş. tarafından bağımsız 

servislerden gelen teknik bilgi, eğitim ve ekipman taleplerinin 

karşılanmaması halinde, 2005/4 sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki 

Dikey Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti 

Tebliği’nin 5. maddesi uyarınca anılan Tebliğ’in öngördüğü muafiyetten 

yararlanılamayacağına, 

2. Yetkili Servis Sözleşmesi”nin 4.16. maddesinin, 2005/4 sayılı Tebliğ'in 

6. maddesine aykırılık teşkil ettiğine, 

3. Yukarıda belirtilen sözleşme maddesi ve uygulamaya 4054 sayılı 

Kanun'un 5. maddesi uyarınca bireysel muafiyet de tanınamayacağına, 

4. Bu nedenle 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesinin 3. fıkrası uyarınca bahse 

konu uygulama ve sözleşmenin ilgili maddesinin 2005/4 sayılı Tebliğ ile 

uyumlu hale getirilerek yapılan değişikliklerin 60 gün içinde Rekabet 

Kurumuna tevsik edilmesi gerektiği, aksi takdirde 4054 Kanun 

çerçevesinde haklarında işlem başlatılacağı yönünde Borusan Otomotiv 

İthalat ve Dağıtım A.Ş.ye görüş bildirilmesini teminen Başkanlığın 

görevlendirilmesine karar verdi. 

  Rekabet Kurulu, Fortis Portföy Yönetimi A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifleriyle 

birlikte tasfiyesiz infisah yoluyla TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 

devralınması işleminin taraflarının aynı ekonomik bütünlük içinde 

bulunması nedeniyle 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve 2010/4 sayılı 

Tebliğ kapsamında bulunmadığına, talep edilmesi nedeniyle işleme 4054 

sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca menfi tespit belgesi verilmesine karar 

verdi. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Biznet Bilişim Sistemleri ve 

Danışmanlık Sanayi ve Ticaret 

A.Ş.’nin Ayşe Neşe SAYARI, Haluk 

AYDIN, Onur ARIKAN ve Metin 

AYDIN’a ait olan %51 oranında 

hissesinin Rahmi Faruk 

ECZACIBAŞI tarafından 

devralınması ve adı geçen şirket 

üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi 

işlemine hakim durum yaratılması 

veya mevcut hakim durumun 

güçlendirilmesi ve böylece rekabetin 

önemli ölçüde azaltılması sonucuna 

yol açmayacağından Rekabet Kurulu 

tarafından izin verildi.  

 Campus Holding S.A.R.L. ve gerçek 

kişi hissedarlar tarafından CB Eğitim 

Hizmetleri A.Ş. unvanlı ortak 

girişimin kuruluşu ve bu ortak 

girişimin gerçek kişi hissedarlardan 

Bahçeşehir Okulları A.Ş. ile iştirakleri 

Beşiktaş Eğitim Hizmetleri A.Ş. ve 

Bahçeşehir Knightsbridge Uluslararası 

Eğitim Kurumları A.Ş.'nin kontrolünü 

devralması işlemine Rekabet Kurulu 

tarafından izin verildi. 

 Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda 

San. A.Ş.'nin Karaman'da bulunan 

meyve püresi ve meyve suyu 

konsantresi faaliyetine ilişkin 

varlıklarının Döhler Gıda San. ve Tic. 

Ltd. Şti. tarafından devralınması 

işlemine 4054  hakim durum 

yaratılması veya mevcut hakim 

durumun güçlendirilmesi ve böylece 

rekabetin önemli ölçüde azaltılması 

sonucuna yol açmayacağından 

Rekabet Kurulu tarafından izin 

verildi. 
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Mevzuat 

 "Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Terk Eden Eşin Ortak Konuta Davet Edilmesi İşlemlerinin Noterler Tarafından 

Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 04.10.2011 tarihli ve 28074 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mahkemeler tarafından yürütülen mirasçılık belgesi verilmesi ve terk eden eşin ortak 

konuta davet edilmesi işlemleri Yönetmelik ile mahkemeler yanında noterler tarafından da yapılabilecektir. 

 08.10.2011 tarihli ve 28078 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren "Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakıflarına Yapılan Şartlı Bağışlardan Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Verilmesi Hakkında 

Yönetmelik", her ilde kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının 31.12.2015 tarihine kadar ihtiyaç 

sahibi öğrencilere burs vermek üzere bağış kabul edebilmelerini ve bağışların ihtiyaç sahibi öğrencilere 

ulaştırılmasındaki düzenlemeler açıklanmıştır. 

  11.10.2011 tarihli ve 28081 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren "Kurumsal Yönetim 

İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ile halka açık anonim ortakların kurumsal yönetime 

ilişkin yapı ve süreçleri belirlenmesindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri açıklanmıştır. 

  “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 30.10.2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile tütün ürünlerine ait satış ünitelerinin veya satış alanının işyeri dışından 

görülmeyecek şekilde düzenlenmesi zorounluluğu belirtilmiştir. 

 “Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 31.10.2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, vergi inceleme görevinin verilmesindeki izlenecek yollar, 

vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından uyulması gereken kurallar, inceleme sonunda düzenlenecek olan 

tutanaklarda yer alacak unsurlar gibi birçok önemli madde açıklanmıştır. 

 “Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği” 31.10.2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, vergi müfettişlerince yapılacak vergi incelemelerinde komisyonların oluşum 

şekilleri, vergi incelemesi yapılan kişilerin uzlaşma talep başvuruları, uzlaşma talep süreleri, yapılan vergi 

incelemeleri sonucu, uzlaşmaya konu tarh edilecek vergi ve kesilmesi öngörülen ceza miktarı bildirim süreleri gibi 

birçok önemli husus açıklanmıştır. 

 

RESMİ GAZETE 


