
İstanbul, 13 Aralık 2016 2016/1385

GENEL MEKTUP
No: 766

İlgili: Portföy Yönetim Şirketleri

Bilgi: Aracı Kurumlar
Bankalar
Yatırım Ortaklıkları

Konu : Fon Sürekli Bilgilendirme Formları ile Yatırımcı Bilgi Formlarının Güncel
Tutulması hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) III-52.1 sayılı “Yatırım Fonlarına İlişkin
Esaslar Tebliği” ile “Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber” hükümleri uyarınca, yatırım
fonlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan sürekli bilgilendirme
formları ve yatırımcı bilgi formlarında yer alan bilgilerin güncel ve eksiksiz olması
gerektiği, ayrıca anılan formların içeriğinin doğruluğu ile güncelliğinin
sağlanmasından fon kurucusunun sorumlu olduğu hususlarında açıklamalar
içeren Kurul’un 09.12.2016 tarih ve 12233903-305.99-E.13155 sayılı yazısını Genel
Mektubumuz ekinde gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek: Kurul’un 09.12.2016 tarih ve 12233903-305.99-E.13155 sayılı yazısı.
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Setmaye Piyasast Kurulu
Kuumsal YaUnmcilarDaimsi Ba^kanltgi

Says :12233903.305.99-E.13155
Konu : Fon sutekli bilgilendinne fonnlan ile yatinma

bilgi formlannin gtincel tutulmasi hk.

09.12.2016

TURK YE SERMAYE PIYASALARI BhW(,,i
Bilytlkdere Caddesi No., 17.3 1. Levent Plaza A Blok Kat:4

34394 LeventISTANBUL

Bilindigi fzere, Kurulumuzun .1.II-52,1 sayth Yatirim Fonlartna lli.§kin EsaslarTebligi' nin "Bilgi
verme yokOml0ltlgU" basltklt 31 inci maddesinin dbrduncu fikrasinda "Kamuyu Aydrnlatma
Plarfvrmu'nda (KAP) dun edilmesi gereken bilgi ve belgek'rin eksiksiz olarak yayrmlanmasr,
dogrulugu ve gunccl tutulmasr kurucunun sorumlulugundadtr. ", "Yatirimct bilgi formu" ba hklr 12
nci maddesinin birinci fikrastnda ise "... Kurucu, buformun iftrzzuk ve izahname ile
tutarhl:grndan, iceriginin dogrululnurdan, guncelliginin saglanmasrndan ve bu formda yer alan
yank, yanrltrcr vcya ck cik bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumludur.

" hUkUmleri ycralmaktadir. Kurulumuzun i-SPK,52,4 (20.06.2014 tarih ve 191614 s.k.) sayilr like Karart olarak
kabul edilen "Yatinm Fonlanna lli^kin Rehber"in "9.2. Fon SUrekli Bilgilendirme Formu" ba liklibiilUmUnde ise "Fon stirekli bilgilendirmeformu Kurulca belirlenen formats uygun olarak
KAP'ta yer alrr. Bu formun iteriginin dolrrulugundan, guneelliginin saglanmasindan ve bu
fornida yer alan yanlr;, yanrltrcr veya eksik bilgilerden kaynaklanan -ararlardan Kurucu
sorumludur. " hUkmtl yer almaktadtr.

Bu cercevede, yattrim fonlannin KAP'tayer alan sQnkli bilgilendirme formlari ve yatinmei bilgi
formlarmda yer alan bilgilerin gilncel ve eksiksiz olmasi gerektigi , ayrrca, andan formlarm igeriginin
dogrulugu He gUncelliginin saglanmasindan Ion kurucusunun sonrmlu oldubu hususlannin Birlibiniz Uyesi
pottfiiy ySnctim ^irketlerine hatirlatilmasi hususunda geregini riot ederim.
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Daire Ba^kant (T.)
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