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GENEL MEKTUP
No: 668

Konu : Yatırım Danışmanlığı Hk.
SAYIN ÜYEMİZ,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:V, No:55 sayılı “Yatırım Danışmanlığı
Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar
Hakkında Tebliğ” (Tebliğ) düzenlemeleri çerçevesinde, yatırım danışmanlığı
yetkisi bulunmayan aracı kurumlar ile yatırım danışmanlığı faaliyetinde
bulunamayacak olan acente bankaların yatırım danışmanlığı faaliyetini
doğuracak iş ve işlemlerde bulunmamalarının ve Tebliğ’in 7 ve 17’nci
maddesi kapsamında yer alan haller dışında sermaye piyasası araçları ile
bunları ihraç eden ortaklıklar ve kuruluşlar hakkında yönlendirici nitelikte
yazılı veya sözlü rapor, broşür veya her ne adla olursa olsun yorumda
bulunmalarının sermaye piyasası mevzuatına ayrılık teşkil ettiği hususunun
üyelerimize hatırlatılmasına ilişkin Kurul’un 22.11.2011 tarih ve
B.02.6.SPK.0.16.225.1277-10656 sayılı yazısı, Genel Mektubumuz ekinde
bilgilerinize sunulmaktadır.
Saygılarımla,
İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER

Ek: SPK’nın 22.11.2011 tarih ve B.02.6.SPK.0.16.225.1277-10656 sayılı yazısı.
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: Yatirim dani^manligi

TURKIYE SERMAYE PIYASASI ARACI KURULUSLARI BIRLIGI
Buyukdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A Blok
80620 1. Levent / ISTANBUL

Bilindigi uzere, "Yatirim Dani^manligi" faaliyeti Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 30 uncu
maddesi uyarinca Kanun kapsaminda yer alan sermaye piyasasi faaliyetleri arasinda sayilmakta
olup, Kurulumuzun Seri:V No:55 sayili "Yatirim Dani^manligi Faaliyetine ve Bu Faaliyette
Bulunacak Kurumlara Ili^kin Esaslar Hakkinda Teblig"in 4 uncu maddesinde yatirim
dani^manligi

" karpliginda herhangi bir maddi menf iat temin etmek suretiyle, muvterilere

sermaye piyasasi ara4lari ile bunlari ihrac eden ortaklik ve kurulu. lar hakkinda ve sermaye
piyasasi ile ilgili diger konularda yonlendirici n:telikte yazili veya sozlu yorum ve yatirim
tavsiyelerinde bulunulmasi faaliyeti - olarak tanimlanmaktadir.
Diger taraftan, SPKn'un "Faaliyet Izni" bashkl1 31 inci maddesinde sermaye piyasasi
faaliyetlerinde bulunacak kurumlarin, Kuruldan izin almalarinin zorunlu oldugu ve faaliyet ve
aracilik turleri itibariyle ba^vuru ve izin esaslannin Kurulca duzenlenecegi hukmu yer
almaktadir. Bu kapsamda, Seri:V No:55 sayili Teblig'in "Basvuru ve Faaliyet izni" ba^likh 10
uncu maddesinde araci kurumlar. portfoy yonetim ^irketleri ve mevduat kabul etmeyen
bankalarin yatirim dani*manligi faaliyetinde bulunabilmek icin Kurul'a ba^vunnalan ve izin
almalan gerektigi duzenlenmistir.
Yukanda yer alan hukumler cercevesinde, yatirim dam^manligi yetki belgesi bulunmayan
araci kurumlar ile yukanda yer alan hukumler uya^inca yatirim dam^manligi faaliyetinde
bulunamayacak olan acente bankalarin yatinm , dani^manligi faaliyetini doguracak i, ve
i*lemlerde bulunmalannin ve Teblig'in 7 ve 17 nci maddesi kapsaminda yer alan hailer dismda
sermaye piyasasi araclari He bunlari ihrac eden ortakliklar ve kuruluslar hakkinda yonlendirici
nitelikte yazili veya sozlu rapor, bro§ur veya her ne adla olursa olsun yorumda bulunmalarinin
sermaye piyasasi mevzuatina aykinlik to kil ettigi hususunun uyelerin_ize hatirlatilmasi
konusunda geregini rica ederim.

Tirncay YIL DIRAN
Aracilik Faaliyetleri Dairesi Ba^kani
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