PERFORMANS SUNUM STANDARTLARINA L K N TEBL

DE

KL

HAKKINDA DUYURU

21.01.2003 tarih ve 25000 say l Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren Seri:V, No:60
say l “Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayal
Ücretlendirme ve S ralama Faaliyetlerine 0li1kin Esaslar Hakk nda Tebli ”inde yay m sonras nda
sektör temsilcilerince uygulamada ya1anan güçlüklerle ilgili olarak Kurulumuza iletilen görü1ler
çerçevesinde a1a daki konularda de i1iklikler yap lm 1t r:
1. Portföy yönetim sözle1melerinin Tebli hükümlerine uygun hale getirilebilmesi amac yla tebli in
yürürlük tarihi 01.01.2004’e ertelenmi1tir.
2. Tebli de belirtilen asgari 5 y ll k sunum dönemleri geçmi1e dönük verilere ula1mada ya1anan
zorluklar nedeniyle kademeli hale getirilmi1tir. Bunun sonucunda ilk sunum 2004 y l sonunda bir
senelik bir dönem (01.01.2004 – 31.12.2004 dönemi) için yap labilecek ve takip eden 5 y l boyunca
01.01.2004’ten ba1layan senelik dönemler için sunumlar yap labilecektir.
3. Kar1 la1t rma ölçütünün yat r m amaç ve stratejisi ile yat r m yap lan varl k gruplar n n
niteliklerine uygun olarak, ilgili endekslerin a rl kland r lmas yoluyla belirlenmesine imkan
tan nm 1 ve varl k gruplar ile bire bir uyu1mas zorunlulu u kald r lm 1t r.
4. Tebli ’de belirlenen esaslara uygun kar1 la1t rma ölçütü belirlenememi1 olmas halinde, ilan ve
reklamlarda performans bilgisi verilmesi yasaklanm 1t r.
5. Nitelikli yat r mc tan m yap larak mali gücü yüksek olan yat r mc lar n portföylerinde
performansa dayal ücretin taraflar aras nda serbestçe belirlenmesine imkan tan nm 1t r.
6. Bas n yay n kurulu1lar ile elektronik ortamlarda kurumsal yat r mc lar n getiri oranlar n n
verilmesi tebli kapsam d 1 nda tutulmu1tur.
7. Basit getiri oran kullan larak yap lan s ralamalar performansa dayal s ralama faaliyeti kapsam
d 1 nda b rak lm 1t r.
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