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Konu : Alım Satım Aracılığı Faaliyeti Sırasında Sunulan Yorum ve
Tavsiyeler Hk.
SAYIN ÜYEMİZ,
Yatırım danışmanlığı faaliyeti ile yatırım danışmanlığından istisna
tutulan alım satım aracılığı faaliyetleri sırasında sunulan yorum ve
tavsiyeler arasındaki sınıra dikkatin çekilmesi bakımından; yatırım
danışmanlığı faaliyeti yetki belgesi bulunmayan aracı kurumlar ile
mevzuat gereği bu yetkisi bulunmayan acente bankalar tarafından
alım satım aracılığı faaliyeti sırasında müşterilere yönelik yorum ve
tavsiyelerin yatırım danışmanlığı kapsamında olmayacak şekilde
sunulması hususuna özen gösterilmesine ilişkin Sermaye Piyasası
Kurulu’nun 19.10.2011 tarih ve B.02.6.SPK.0.16.205.99-1151-9683
sayılı yazısı, Genel Mektubumuz ekinde bilgilerinize sunulmaktadır.
Saygılarımla,
İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER

Ek: SPK’nın 19.10.2011 tarih ve B.02.6.SPK.0.16.205.99-1151-9683 sayılı yazısı.

T.C.
BA$BAKANLIK
Sermaye Piyasasi Kurulu
10/2011
Say' : B.02.6.SPK.0.16.20599-! f (
: Alim satim araciligl faaliyeti sirasinda
Konu
sunulan yorum ve tavsiyeler hak.
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$ LARI BIRLIGI
TURKIYE SERMAYE PIYASASI ARACI KURULU
TANBULa A Blok Kat:4
Buyukdere Caddesi No:173 I.Levent
34394 Lc e

Bilindigi uzere Kurulumuzun Seri:V, No:55 sayili Yatirim Dam*manhgi Faaliyeti e
ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara Ili^kin Esaslar Hakkinda Teblig in yatirlm
"Yatirim danqmanhgt; kar, iliginda
1n taniminin yapildigi 4 uncii maddesinde
dam^manligin
herhangi bir maddi menfaat temin etmek suretiyle, m^i^terilere sermaye piyasasi ara4lari He
bunlari ihrac eden ortaklik ve kuruluslar hakkinda ve sermaye piyasasi ile ilgili diger
konularda yonlendirici nitelikte yazih veya sozlii yorum ve yatirun tavsiyelerinde bulunulmasi
faaliyetidir." hiikmu yer almaktadir.
Ayni Teblig*in yatirim dart manligl sayllmayacak hallerin aciklandigi 7 nci
"Agagida saydan yonlendirici nitelikieki i^lem ve faaliyetler; sunulan yorum ve
maddesinde ise
tavsiyelerin tarafstz ve diiriist olmasi, Belli bir kisinin, grubun veya portfoyiin ihtiyaclartna
yonelik olmamast ve kar pliginda dogrudan ya da dolaylt maddi menfaat temin edilmeksizin
verilmi.} olmasi kaydiyla yattrim dant}manligt kapsami dt.ctndadir.
a) Kerhangi hir faaliyetitl, meslegin veya isin yiiriitiilrnesi sirasinda, bit

faaliyet, meslek

a iin i cerdigi hi.metler•le ilgili olarak, siireklilik arz elmeyen ve istisnai birkac olaya yonelik
ticy ^ 4
olarak yazili veya sozlu yorum ve tavsiyelerde hulunulmast.
b Arad kurumlarin atom satim aracdtgt f taliyetlerinin icrasi sirasinda mii^terilerine
sermaye piyasasi araclari, bunlart ihra4 eden ortaklik ve kuruluslar, piyasa egilimleri hakkinda
ve sermaye piyasast de ilgili diger konularda yazili veya stzlii yorum ve yatirim tavvsiyelerinde
bidunmasi. "
hukmii yer almaktadir.
Aynnbh bilgi Kin irtibat wm_.5QA1 clQV.tt I
12
ANKARA
Cad
00 faks : (212) 334 56 00
MERKEZ Eskisehir YoIU d. Km No:156 06530
. No.15 343 0i I57ANBUL2j Tel:( 334 55
Askeruca^'
Harbiye
Mall.
ISTANBUL TEMSILCIL-j&

Kurulumuzun Seri: V, No: 46 Aracilik Faaliyetlcri ve Araci Kurulu,lara Ilikin Esaslar
I lakkinda Tebliginin "Araci kurum acenteleri" ba^likli 24 iincii maddesinin (d) bendinde ise
bir araci kurum ile acentelik sozlesmesi imzalayan bankalarin, acente sifatiyla acentesi olunan
araci kurum yatirim dani,manligi yetki belgesine sahip ise bu faaliyet kapsaminda ancak araci
kurumdan gelen dokiiman ve bilgileri mii^terilere a4iklayabilecegi ve yatirim dani^manligi
faaliyetinin tamtimmi yapabilecegi hiikiim altina alinmi^tir.
Yukaridaki hiikiimleri dikkate alan Kurulumuz 14.10.2011 tarih ve 34 sayili
toplantisinda; yatirim dam*manhgi faaliyeti ile yatirim dam^manligindan istisna tutulan alim
satim araciligi faaliyetleri sirasinda sunulan yorum ve tavsiyeler arasindaki sinira dikkatin
4ekilmesi bakimindan; yatirim dam^manligi faaliyeti yetki belgesi bulunmayan araci kurumlar
ile mevzuat geregi bu yetkisi bulunmayan acente bankalar tarafindan alim satim araciligi
faaliyeti sirasinda mu^terilere yonelik yorum ve tavsiyelerin yatirim dam^manligi kapsaminda
olmayacak ^ekilde sunulmasi hususuna ozen gosterilmesinin iiyelerinize duyurulmak iizere
Birliginize bildirilmesine karar vermi§tir. ( '(
Bilgi edinilmesini ve geregini rica ederim.

Turicay '(ILDIRAN
Aracilik Faaliyetleri Dairesi Ba^kam

