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SAYIN ÜYEMİZ,
Sermaye Piyasası Kurulunun 01.03.2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-225-308-2519
sayılı yazısı (Ek-1) ile; Kurulun 24.02.2011 tarih ve 6 sayılı toplantısında, aracı
kurumlar ve acente sıfatı ile bankalarca Seri:V, No:55 Sayılı “Yatırım
Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar
Hakkında Tebliğ”in 18. maddesi çerçevesinde yatırımcılara yönlendirici nitelikte
yorum ve tavsiye sunmak istenmesi durumunda, aynı Tebliğ’in 7. maddesi
uyarınca Kurulun aracılık faaliyetleri ve aracı kuruluşlara ilişkin
düzenlemelerinde yer alan ve müşteriyi tanıma kuralı kapsamında düzenlenen
standart formlardaki müşterinin risk ve getiri tercihi, yatırım amacı, mali durumu
gibi bilgilerin dikkate alınmasının zorunlu olduğu, bu çerçevede aracı kuruluşların
sundukları yorum ve tavsiyelerden yararlanmak isteyen müşterilerin söz konusu
standart formları doldurmalarının ve imzalamalarının zorunlu olduğu
hususlarının üyelerimize hatırlatılmasına karar verildiği bildirilmektedir.
Gereği için bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla,
İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER

Ek: Sermaye Piyasası Kurulunun 01.03.2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-225-308-2519
sayılı yazısı.
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TURKIYE SERMAYE PIYASASI ARACI KURULUSLARI BIRLIGI
Buyukdere Caddesi No: 173 1. Levent Plaza A Blok Kat:4
80620 1. Levent/ISTANBUL

Bilindigi uzere, Seri:V, No:55 sayili "Yatinm Dana manligi Faaliyetine ve Bu
Faaliyette Bulunacak Kurumlara Iliskin Esaslar Hakkinda Teblig'in "Yonlendirici nitelikteki
yorum ve tavsiyelerde uyulmasi gereken esaslar" ba^likli 18 inci maddesinde;
"Sermaye piyasasinda medya ve elektronik ortam da dahil olmak uzere, sermaye
piyasasi araclari ile bunlari ihrac• eden ortaklik ve kuruluslar hakkinda ve sermaye piyasasi
ile ilgili diger konularda yiinlendirici nitelikte yorum ve tavsiyelerde bulunacak kisi ve
kuruluslarin asagidaki esaslara uymalart zorunludur.
a) Yorum ve tavsiyelerin ozenle hazirlanmasi ve objektif olmast.
h) Halki yantltan ve aldatan, bilgi ve tecrube eksikliklerini istismar eden tarzda
ifadelere kesinlikle yer verilmemesi.
c) "En saglam ", "en iyi ", "en guvenilir" gibi subjektif ve abartilt ifadelere kesinlikle
yer verilmemesi.
d) Sunulan yorum ve tavsiyelerin guvenilir kaynak, beige, rapor ve analizierle mutlaka
desteklenmesi.
e) Herhangi bit- sermaye piyasast aracinin halka arzina iliskin olarak yapilan yorum
ve analizlerde, yatirimctlarin dogru ve eksiksiz bilgilendirilmesini teminen, yayimianmissa
izahname ve sirkulerde yer alan bilgilerin kullantlntasi, aksi takdirde soz konusu halka arza
iliskin ayrintilt bilgilerin yer aldigt izahname ve sirkiilerin yayintianacaginin belirtilmesi.
J) Belli bir getirinin saglanacagina dair herhangi bir vaad ve/veya taahhutte kesinlikle
bul unulmamasi.
g) Kurulun faaliyet alanina giren sonuclanmts ya da sonuclanmamis konular hakkinda
yalan, yanks, yantltici ve mesnetsiz bilgi, haber ve yorum sunulmamasi,
h) .Sunulan yorum ve tavsiyelerin 3984 saytli Radyo ve Televizyonlarin Kurulus ve
Yayinlari Ilakkinda Kanunun ilke ve esaslarina uygun olmasi."
Ayni Tebligin "Yatirim Dani rnanligl Sayilnnayan Haller" baSlikli 7 nci maddesinde
ise;
"ASagida sayilan yonlendirici nitelikteki islem ve faaliyeller; sunulan yorum ve
tavsiyelerin tarafsiz ve durust olmasi, belli bir ki.yinin, grubun veya portfoyun ihtiyaclartna
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yonelik olmamasi ve karplrginda dogrudan ya da dolayli maddi menfaat temin edilmeksizin
verilmi olmasi kaydiyla yatirim danqmanhgi kapsami drsrndadrr.
a) Herhangi bir faaliyetin, meslegin veya i^in yurutulmesi sirasinda, bu faaliyet,
meslek veya Lin icerdigi hizmetlerle ilgili olarak, sureklilik arz elmeyen ve istisnai birka4
olaya yonelik olarak yazili veya sozlu yorurn ve iavsiyelerde bulunulmasi.
b) Araci kurumlarin ahm satim araciligr faaliyetlerinin icrasi sirasinda muslerilerine
sermaye piyasasi araclari, bunlarr ihrac eden ortaklik ve kuruluslar, piyasa egilimleri
hakkinda ve sermaye piyasasi ile ilgili diger konularda yazilr veya sozlii yorum ve yatirim
tavsiyelerinde bulunmasi.
Araci kurumlarin ahm satim aracingi faaliyetlerinin icrasi sirasinda, 18 inci madde
cer4evesinde yorum ve tavsiyelerde hulunahilmesi i4in, Kurulun aracdtk faaliyetleri ve araci
kurulu^lara ili. kin duzenlemelerinde yer clan ve mu^teriyi tanima kurah kapsaminda
duzenlenen standartformlardaki mii^terinin risk ve getiri tercihi, yatlrlm amaci, mali durumu
gibi bilgileri dikkate almalan zorunludur. _Araci kurumlarin 18 inci madde cergevesinde
sunduklarr yorum ve tavsiyelerden yararlanmak isteyen mu¢ierilerin de Kurulun aracilik
faaliyelleri ve araci kurulu. •lara iliykin duzenlemelerinde yer alan ve ml4teriyi tanima kurah
4er(!evesinde araci kurumlar tarafindan hazirlanan.formlari doldurmalari ve imzalamalari
zorunludur.
Bu Tebligin uygulanmasinda belli sermaye piyasasi araglarinin aiim satimini le. vik
edici ifadelere yer verilmesi veya ha. ka bir surette yatirimci kararlari uzerinde etki
yaratilmasi halinde sunulan yorum ve tavsiyenin yonlendirici nitelikle oldugu kabul edilir".
ifadesi yer almaktadir.
Konuya ili^kin olarak, Kurulumuzun 24.02.2011 tarih ve 6 sayili toplantisinda, diger
hususlarin yam sera; araci kurumlarin ve acente sifatiyla bankalarin Kurulumuzun Seri:V,
No:55 sayili Teblig"inin 18 inci maddesi cercevesinde yatirimcilara yonlendirici nitelikte
yorum ve tavsiye sunmak istemeleri durumunda; ayni Tebligin 7 nci maddesi uyarinca
Kurulun aracilik faaliyelleri ve araci kurulu^lara ili§kin duzenlemelerinde yer alan ve
mu^teriyi tanima kurali kapsaminda duzenlenen standart formlardaki musterinin risk ve getiri
tercihi, yatirim amaci, mali durumu gibi bilgileri dikkate almalan zorunlu oldugu, bu
cercevede araci kurulu^lann sunduklan yorum ve tavsiyelerden yararlanmak isteyen
mu^terilerin Kurulun aracilik faaliyetleri ve araci kurulu^lara ili^kin duzenlemelerinde yer
alan ve mu^teriyi tanima kurah cercevesinde hazirlanan formian doldurmalarinin ve
imzalamalarinin zorunlu oldugu hususlarinin araci kurumlara ve bankalara hatirlatilmak uzere
Birliginizin gorevlendirilmesine karar verilmistir.
Bilgi edinilmesini ve geregini rica ederim.

Tuncay YILDIRAN
Aracilik Faaliyetleri Dairesi Ba^kam
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