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GENEL MEKTUP
No: 553
Konu :Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esasları Hk.
SAYIN ÜYEMİZ,
Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) Seri: V, No: 77
sayılı “Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin
Tebliğ” (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma
Formları
düzenlenmekte
ve
Birliğimiz
internet
sitesinde
yayınlanmaktadır.
Ayrıca, Birliğimizce hazırlanıp, Birliğimiz yetkili imzalarıyla
onaylanıp, Tebliğ ile öngörülen şekilde yatırımcıların dikkatine
sunulmak üzere “Sermaye Piyasası Kurulundan Aracı Kurumların /
Bankaların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru”
kurumunuza teslim edilmiş bulunmaktadır.
Tebliğ’in 8’inci maddesi gereğince, “Kamuyu Aydınlatma Esaslarına
İlişkin Duyuru”ya;
- Aracı kurumlar tarafından internet sitelerinin açılış sayfalarında,
- Bankalar tarafından ise internet sitelerinin sermaye piyasası
işlemleri ile ilgili sayfalarında,
konunun önemini azaltmayacak ve yatırımcının dikkatini çekecek
şekilde yer verilmesi gerekmektedir.
Aynı şekilde, üyelerimizin internet sitelerinde yayınlayacakları
açıklamada, Birliğimiz internet sitesinde yayınlanmakta olan

“Kamuyu Aydınlatma Formu”na erişimi temin edecek bir bağlantıya
yer verilmesi gerektiği düzenlenmiştir.
Kurul’dan alınan 24.01.2008 tarihli yazıda; Tebliğ kapsamında Kurul
tarafından yapılan incelemelerde,
•
•
•

Birliğimiz üyesi bazı aracı kurum / bankaların internet sitelerinin
bulunmadığı veya aktif olarak çalışmadığı,
Birliğimiz üyesi bazı aracı kurum / bankaların internet
sayfalarında “Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru”
metninin bulunmadığı,
Bazı üyelerimizin internet sayfalarında Birliğimiz internet
sitesinde yayınlanmakta olan “Kamuyu Aydınlatma Formu”na
erişimi temin edecek bir bağlantının bulunmadığı,

hususlarının tespit edildiği bildirilmiştir. Bu çerçevede; belirtilen
eksikliklerin
ivedilikle
giderilmesi
hususunda
üyelerimizin
bilgilendirilmesi ve yapılan düzeltmelerin Birliğimizce incelenerek
sonuçlarından Kurul’a bilgi verilmesi gerektiği bildirilmiştir.
Birliğimiz üyesi aracı kurum ve bankalarca gerekli kontrollerin
yapılarak konuya ilişkin eksikliklerin ivedilikle giderilmesi, Kamuyu
Aydınlatma Formlarındaki bilgi güncellemelerinin yapılması ve tüm
üyelerimizin kendi internet sitelerinde,
•
•

“Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru”nun,
Birliğimiz internet sitesinde yayınlanmakta olan “Kamuyu
Aydınlatma Formu”na erişimi temin edecek bir bağlantının,

bulunduğu internet sitesi sayfasının tam adresinin en geç 08 Şubat
2008 tarihine kadar Birliğimizin smorbel@tspakb.org.tr e-posta
adresine bildirilmesi gerekmektedir.
Gereği için bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla,
İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER

