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GENEL MEKTUP
No: 759
İlgili: Aracı Kurumlar
Bilgi: Bankalar
Portföy Yönetim Şirketleri
Yatırım Ortaklıkları
Konu : KAS İşlemlerinde Alım Satım Tavsiyeleri Hk.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) düzenlemelerinde kaldıraçlı alım satım
işlemleri sunulan müşterilere, söz konusu işlemleri ile ilgili olarak yatırım
danışmanlığı veya portföy yöneticiliği hizmeti verilemeyeceğine yönelik
hükümlerin açıkça ifade edilmesine karşın; oluşan tereddütler nedeni ile, “alım
satım stratejisi”, “al-sat sinyali” ve benzeri isimlerle tanımlanan yatırım
danışmanlığı faaliyeti kapsamında değerlendirilebilecek bu ve benzeri
nitelikteki her türlü hizmetin sunulmasının, sermaye piyasası mevzuatına
aykırılık teşkil edeceğinin hatırlatıldığı Kurul’un 09.09.2016 tarih ve 32992422200-E.9711 sayılı yazısı Genel Mektubumuz ekinde iletilmektedir.
Gereği için bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek :

Kurul’un 09.09.2016 tarih ve 32992422-200-E.9711 sayılı yazısı.
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BASBAKANLIK
Sermaye Piyasasi Kunilu
Aiacilik Faaliyederi Dairesi Ba kmltgi

09.09.2016

Sayi :32992422-200-E.9711
Konu : KAS iglernlerinde alum satm tavsiyeleri hk

TORK!YE SERMAYE PLYASALARI BA'RUN
Buyiikdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A Blok
Kat :4 34394 LeventlISTANBUL

Birliginiz iiyesi bazi araci kurumlar tarafindan , mUStetilerinin kaldtraclt alum satun 4lemlcrine
th krn olarak u= kunamlardan ahm satnm stiatejilen (al sat sinyah') lalep ettikleri, bail -- kunlmlann
bu tur hHzmetleri mtl tcrilerine sundukianntn di4uniildugii ifade edilerek , mi4terilerden gelen bu tUr
taleplerin karplanmasi hususunda ilgili mevzuat diizenlemelerinde yer clan hukumlerin
degcrlendirilmcsinde tereddute d#Adu . gunden bahisle Kurulumuz gori $ talep ed 1mektedir.
111-37.1 sayih Yaturm Hizmetleri ve Faaliyetleri Be Yan Hizmetlere
kin Esaslar Haklanda
Tebligi'nin (Yatinm klizrnederi Tebligi) "Kalduagh ilemlcrde bircysel portfoy yonekiciligi ve yatrrim
darugmanhgi smirlamasf'baghkh 27/B maddesinin birinci f krasmda ; " Araci kurumlartn kaldiracl:
alim satim i^ylemleri sunduklari muiterilerine soz konusu iilemler i fin bireyse! portfoy
ybneticiligi veya yatirim danqmanhgi hizmeti veremezler" hiikmii yer almaktadir . Aynca,
Kurulumuzun 15.07.2016 tarih ve 22 sayth toplantisunda soz konusu Tebligin anilan maddesine ili4ldn
kabul edilen esaslann da yer aldigt Yattnm Hi=net ve Faaliyetleri ile Yattrtm Kurulu4lanna 11ikin
Rehber' in (Rehber) guncelletunesine karar verilmil olup; soz konusu Rehber Birliginizin 19.072016
WA ve 757 numarah Genel Mekubu lie uyelerinize duyunilmu
Siiz konusu Teblig hiikmii atik bir gekilde kalduagh alum satim iglemleri sunulan mfl $teriletin saz
konusu i lem1eri ile tigtli olarak yattnm daniimanhgi veya portfoy yiineticiligi hizmeti verilemeyecegini
ifade etmekte olup, "ahm satim stratejisi", "al-sat sinyali" veyabenzeri isimlerle tammlanan, genel
yatinm tavsiyesi olarak sunuldugu belirtilen ancak yattnm dam*manhgi faaliyeti kapsaminda
degerlendirilebilecek bu ve benzeri niteltikteki her tiirlu hizmedn sunulmast sermaye piyasasi mevzuatuna
aylartitk teSkil etmektedir. Bu ceiVevede,

1. Konuya iliOkin olarak Birliginiz uyelerinin biigilendirilmesi,
2.Yukanda ifade edilen hizrnetleri varsa halt1lazirda suntnakta olan araci kuntmlartn bu hiunetleri
ivedilikle sonland=asi,
3. S[ z konusu hizmetleri sundugu tespit edilecek Birliginiz iiyeleri bakianda Kurulumuzca her
turluu tedbirin ahnacagi
hussuslannda gereldi bildirirnin yapilmasi irin geregini rica ederim.

e-imzahdir
All fhsan GUNGOR
Daire BaOam
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