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GENEL MEKTUP
No: 672
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) kaldıraçlı alım satım
işlemlerine ilişkin ilan ve reklamlar hakkındaki 26.12.2011
tarih ve B.02.1.SPK.0.16-225.1491-11879 sayılı yazısı hk.
SAYIN ÜYEMİZ,
Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin faaliyetlerde bulunan
Üyelerimizce, söz konusu işlemlere ilişkin olarak görsel ve yazılı her
türlü basın-yayın organı vasıtasıyla yapılan reklamlarda, Seri:V,
No:125 Sayılı “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri
Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in
20. maddesi ile Birliğimizin “Birlik Üyelerinin Sermaye Piyasası
Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları”nın 20.
maddesinde yer alan hususlara riayet edilmesi, gerçekliği objektif
kaynaklarca teyit edilmemiş sayısal verilere dayanarak kamuoyunu
yanıltacak ve haksız rekabete yol açacak ifadelere yer verilmemesi ve
hiçbir surette Kurul’un logosunun kullanılmaması hususlarını içeren
Kurul’un 26.12.2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-225.1491-11879 sayılı
yazısı, yazımız ekinde bilgilerinize sunulmaktadır.
Saygılarımla,
İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER
Ek: Kurul’un 26.12.2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-225.1491-11879 sayılı
yazısı.
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: Kaldiracli alim satim i§lemlerine ilan ve reklamlar hk.
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Buyukdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A Blok
80620 1 .Levent / ISTANBUL

Bilindigi uzere, 2499 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 30 uncu maddesinin (g)
bendi cercevesinde, dtivize, mala ve kiymetli madenlere dayali olarak gercekle^tirilen
kaldiracli alim satim i*lemlerine il4in faaliyetleri duzenleyen Seri: V, No: 125 sayili
"Kaldiragli Alim Satim I^lemleri ve Bu i^lemleri Gercekle tirebilecek Kurumlara Ili^kin
Esaslar Hakkinda Teblig" (Seri: V, No: 125 sayili Teblig) 27.08.2011 tarih ve 28038 sayili
Resmi Gazete'de yayimlanarak 31.08.2011 tarihi itibariyle yururluge girmi*, anilan
Teblig'in Gecici Maddesi ile Teblig'in yururluge girdigi tarih itibariyle kaldiracli alim
satim i*lemlerine yonelik piyasa yapiciligi faaliyetlerini yuruten sermaye piyasasi araci
kurumlarina, Teblig'de be=_rlenen cercevede yetkilendirilmek uzere Kurulumuza
ba*vuruda bulunma Sarti ile soz konusu i§lemlerine devam edebilrne imkani taninmiatir.
Soz konusu imkandan yararlfAunak uzere Kurulumuza ba.^vuruda bulunan ve Teblig'de yer
alan esaslari gozetmek suretiyle, Kurulumuzdan yetki belgesi alana kadar faaliyetlerine
devam edebilecek araci kurumlar, Kurulumuz internet sitesinden 26.09.2011 tarihinde
kamuoyuna duyurulmu^tur.

Seri: V, No: 125 sayiii Teblig'in 20 nci maddesinde;
"Kaldirach ahm satim i lemlerine yonelik olarak her turlu iletivim ara4larz ile yapilan
yayln, ilan, duyuru ve reklamlarda objektif olunmasi esastir. Yetkili kurulu. lar, ger4ek dip,
yank,, yaniltici veya abartilmi,, bilgilere dayah yayin, Ilan duyuru ve reklamlar hazirlayamaz
ve kamuoyu ile payla.^amaz. "
hukmu yer almaktadir.
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Aynca, Birliginizin "Uyelerin Sermaye Piyasasi Faaliyetlerini Yuruturken Uyacaklari
Meslek Kurallari" duzenlemesinin 20 nci maddesinde,
"Uyeler, kendi mali yapilarina, sunduklari hizmet ve sermaye piyasasi araclarina
ili kin duyuru, ilan ve reklamlarinda duriist ve gercekci olurlar, genel uhlaka uygun
davranirlar. Uyeler, reklamlardn miL terileri aldatici, ku4uk dii#iriicii, yaniltici veya deneyim
ve bilgi noksanliklarini istismar edici nitelikte olmamasina ozen gosterirler. (...) Ilan ve
reklamlarda hir Uyenin oteki Uyeden daha guvenli oldugu izlenimini yaratacak ifadeler ve
goriintuler kullunmazlar. Ilan ve reklamlarda kullanilacak olan; ulke ekonomisine, sermaye
piyasasina ve ilgili araci kurulu^a iliskin sayisal veriler, yetkili makamlarca yayinlanmq ya
da onaylanmi olmalidir. Diger konularda, kaynak gostermek suretiyle Ilan ve reklamlar
verilebilir "
ifadelerine yer verilmi^, Birliginiz Statusu'nun 6 nci maddesinin (c) bendinde ise,
"Haksiz rekabeti onlemek amaciyla gerekli tedbirleri alarak SPK'ya bildirmek" Birliginizin
gorev ve yetkileri arasinda sayilmistir.
Bu cercevede, kaldirarli alim satim i^lemlerine ili^kin faaliyetlerde bulunan
uyelerinizcc, soz konusu islemlere ili*kin olarak gorsel ve yazili her turlu basin-yayin organs
vasitasiyla yapilan reklamlarda, l'eblig'in 20 nci maddesi He Birliginiz duzenlemelerinde yer
alan hususlara riayet edilmesi, gercekligi objektif kaynaklarca teyit edilmemi§ sayisal verilere
dayanarak kamuoyunu yaniltacak ve haksiz rekabete yol acacak ifadelere yer verilmemesi ve
hicbir surette Kurulumuz logosunun kullanilmamasi hususunda Birliginiz uyelerinin
bilgilendirilmesini rica edcrim.

Tunca)-Yl IRAN
Aracilik Faaliyetleri Dairesi Baskani
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