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Mevzuat:   

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 

 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 
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 Özet:   

Bu kanun ile, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurtiçinde 
kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik büyük 
ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak 
ve yönetmek üzere Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin kurulması, yönetimi ve 
faaliyetlerine ilişkin esaslar düzenlenmektedir. Türkiye Varlık Fonu Başbakanlığa bağlı 
olarak kurulmuş bir kuruluştur, yerli ve yabancı şirketlerin paylarının, Türkiye’de ve yurt 
dışında kurulan ihraççılara ait payların ve borçlanma araçlarının, kıymetli madenler ve 
emtiaya dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının, fon katılma paylarının, türev 
araçlarının, kira sertifikalarının, gayrimenkul sertifikalarının, özel tasarlanmış yabancı yatırım 
araçlarının ve diğer araçların alım satımını, her türlü piyasa işlemlerini, gayrimenkul ve 
gayrimenkule dayalı hakların değerlendirilmesi, her türlü ticari ve finansal faaliyetleri ve 
benzeri faaliyetleri ulusal ve uluslararası birincil ve ikincil piyasalarda gerçekleştirir, 
yatırımlara iştirak edebilir hükümleri bu kanun ile düzenlenmiş ve diğer bazı kanunlarla 
yapılan değişiklerle Türkiye Varlık Fonuna bazı muafiyetler sağlanmıştır. 
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Mevzuat:   

Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar 

Hırvatistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Tuta’nın 
Merkeze Atanması Hakkında Karar 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 
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 Özet:   

• Halen Fransa nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yapan Hakkı Akil 
merkeze atanmıştır. 
• Halen Panama Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yapan 
Kadriye Şanıvar Olgun merkeze atanmıştır. 
• Halen Makedonya Cumhuriyeti nezdinde  Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev 
yapan Ömür Şölendil merkeze atanmıştır. 
• Tülin Erkal Kara Makedonya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi 
olarak atanmıştır.  
• Halen Mozambik Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti büyükelçisi olarak görev 
yapan Aylin Taşhan merkeze atanmıştır. 
• Halen elçi olarak görev yapan Zeynep Kızıltan Mozambik Cumhuriyeti nezdinde büyükelçi 
olarak atanmıştır.  
• Halen Yeni Zelanda nezdinde Türkiye Cumhuriyeti büyükelçisi olarak görev yapan Damla 
Yeşil Say merkeze atanmıştır. 
• Halen İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı olarak görev yapan Ahmet Ergin Yeni Zelanda 
nezdinde Türkiye Cumhuriyeti büyükelçisi olarak atanmıştır.  
• Halen Tunus nezdinde Türkiye Cumhuriyeti büyükelçisi olarak görev yapan Ömer Gücük 
merkeze atanmıştır. 
• Halen büyükelçi olarak görev yapan Ömer Faruk Doğan Tunus nezdinde Türkiye 
Cumhuriyeti büyükelçisi olarak atanmıştır. 
• Halen Brunei Darrusalam nezdinde Türkiye Cumhuriyeti büyükelçisi olarak görev yapan 
Fikret Oğuz Ateş merkeze atanmıştır. 
• Halen elçi olarak görev yapan Mehmet Suat AKGÜN  Brunei Darrusalam nezdinde Türkiye 
Cumhuriyeti büyükelçisi olarak atanmıştır. 
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• Halen büyükelçi, müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Levent Murat Burhan İrlanda 
nezdinde Türkiye Cumhuriyeti büyükelçisi olarak atanmıştır.  
• Halen İtalya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yapan Aydın Adnan 
Sezgin merkeze atanmıştır. 
• Halen büyükelçi/ müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Murat Salim Esenli İtalya 
nezdinde Türkiye Cumhuriyeti büyükelçisi olarak atanmıştır.  
• Halen büyükelçi olarak görev yapan Murat Salim Esenli İtalya nezdinde Türkiye 
Cumhuriyeti büyükelçisi olarak atanmıştır. 
• Halen Bosna Hersek nezdinde Türkiye Cumhuriyeti büyükelçisi olarak görev yapan Cihad 
Erginay merkeze atanmıştır. 
• Halen elçi/ Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanı olarak görev yapan Haldun Koç Bosna 
Hersek nezdinde Türkiye Cumhuriyeti büyükelçisi olarak atanmıştır.  
• Halen Moldova Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti büyükelçisi olarak görev yapan 
Mehmet Selim Kartal merkeze atanmıştır. 
• Halen büyükelçi olarak görev yapan Hulusi Kılıç Moldova Cumhuriyeti nezdinde Türkiye 
Cumhuriyeti büyükelçisi olarak atanmıştır. 
• Halen Azerbaycan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti büyükelçisi olarak görev yapan İsmail 
Alper Çoşkun merkeze atanmıştır. 
• Halen elçi olarak görev yapan Erkan Özoral Azerbaycan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti 
büyükelçisi olarak atanmıştır.  
• Halen Hırvatistan Cumhuriyeti nezdinde  Türkiye Cumhuriyeti büyükelçisi olarak görev 
yapan Ahmet Tuta merkeze atanmıştır.  
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Mevzuat:   

Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 
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Özet:   

Bu kanun ile hayvan gen kaynaklarının korunması, araştırılması, tespiti, ıslahı, geliştirilmesi, 
yaygınlaştırılması ve pazarlanması konularında faaliyet göstermek amacıyla; koyun ve keçi 
türlerinde müştereken, diğer hayvan cinslerinde ise aynı türden hayvana veya arılı kovana 
sahip gerçek veya tüzel kişi yetiştiriciler tarafından, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk 
hükümlerine tabi birlik ve merkez birliklerinin kurulması, işleyişi, görevleri, yönetimi ve 
denetimleriyle ilgili usul ve esasları düzenlenmektedir. Birliklerin tüzel kişiliklerini 
kazanmaları ticaret sicile tescil ile olur şeklinde düzenlenmiştir.   
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Mevzuat:   

Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/34) 
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Özet:   

Bu Tebliğin ile, organik arı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, gıda 
güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik organik arıcılık yapan yetiştiricilerin 
desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmektedir.  
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