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İstanbul, 12 Aralık 2014 2014/1190

GENEL MEKTUP
No:717

Konu : Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Hk.

İlgi : Birliğimizin 25.09.2014 tarih ve 714 No’lu Genel Mektubu.

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nda (Platform) işlemlerin başlama
tarihinin 09.01.2015 Cuma günü olarak belirlenmesine ve portföy veya işlem
aracılığı faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na (Kurul) izin
başvurusunda bulunacak olan Birliğimiz üyesi tüm yatırım kuruluşlarının
Platform’a üye olmaları gerektiğine ilişkin açıklamalar içeren Kurul’un yazısı
ilgide belirtilen 714 No’lu Genel Mektubumuz ekinde iletilmiştir.

Konuyla ilgili olarak; yatırım fonlarının kurucu değişikliklerinin Kamuyu
Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurulması hakkında açıklamalar içeren
Kurul’un 10.12.2014 tarih ve 12233903-399-1078 sayılı yazısı Genel
Mektubumuz ekinde iletilmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek: SPK’nın 10.12.2014 tarih ve 12233903-399-1078 sayılı yazısı.
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BASBAKANLYK.
GEL E A K Sermaye Piyasasl Kurulu

Says ; 12233903-399- 109-$ 10,/12/2014
Konu :Turkiye Elektronik Fon Dagitim Platformu hk.

TURK!YE SERMAYE PtYASALARI BIRLY6t
Biiyiikdere Caddesi No : 173 1. Levent Plaza A Blok Kat;4

34394 Levent/Istanbul

tigi: (a) 30.09.2014 tarih ve 12233903-305-99-900-9541 sayili yazimrz.
(b) 04.11,2014 tarih ve 2014/1066 sayili yaziniz.

Portfoy yonetim $irketlerine hitaben yazilan ilgi (a)da kayltli yazinuzda belirtilen

hususlar gercevesinde, ilgi (b)'de kayitli yazinizda 10.12.2014 tarihine kadar Birliginiz

iiyelerinin kurucusu oldugu fonlarin devredilmesi planlanan portfoy yonetim §irketleri

hakkindaki bilgilerin Kamuyu Aydinlatma Platforrnu'nda (KAP) ilan edilmesi hususunun bazi

Uyelerinizce kurucu degi^ikliklerinin Turkiye Elektronik Fon Dagitim Platformu'nda

(Platform) zorunlu olarak i§lemlerin bglama tarihi olan 09.01.2015'e kadar tamarnlanmasi

gerektigi §eklinde yorumlandigi bildirilmekte olup, sdz konusu teredddtlerin giderilmesini

teminen konuya ili$kin Kurulumuzdan gorii* talep edilmi§tir.

Halihazirda, Kurulumuza yapilmij fon devri ba^vurulari bulunmakta olup, bunlarm bir

kisminin 09.01.2015 tarihine kadar Kurulumuzca sonuclandarilmasi m.uhtemeldir. Bilindigi

uzere, III-52.1 sayili "Yatirim Fonlarina Tli^kin Esaslar Tebligi"nin (Fon Tebligi) 30.

maddesinin iicuncii fikrast uyarsnca katilma pays sahiplerinin bilgilendirilmesi amaciyla,

yuriirliige giri$ tarihinden en az 30 gun once fon kurucusunun degi%irileeeginin KAP'ta

duyurulmasi gerekmektedir.

5oz konusu Teblig hukmii cercevesinde, 10.12.2014-09.01.2015 tarihleri arasuida

gercekle*tirilecek fon devirlerinde, yeni hususlarin yiiriirluge ginnesi iciii en az 30 giin siircyle

heklenmesi bu fonlarin 09.01.2015 tarihi itibariyle Platforin'da i^lem gormelerine engel

olabilecektir.

P. 01/00"a
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Bu kapsamda, ilgi (a)'da kaptlc yazimizda da belirtildigi dzere,

i) Platforrn'da i^lemlerin ba§layacagi 09.01.2015 tarihine kadar devri tarnamlanmasi

planlanan fonlar icin 10.12.2014 tarihi ve oncesinde bu fonlara ili^kin KAP'ta bildirim

yapilmasi durumunda en az 30 giinluk bekleme siiresinin tamamlandigi kabul edilecektir.

ii) Bununla birlikte, Platform'da i^lemlerin ba^larnaslndan sonraki donemde 01.07.2015

tarihine kadar portfoy yonetim $irketine devrolacak ve Platfortn'da i*lem gorecek fonlar igin

de, 10.12.2014 tarihine kadar KAP'da duyuru yapilmasi halinde, devir oncesi 30 giinluk

bekleme siiresi uygulanmayacaktir.

Bunun d15:nda , ilgi (a)' da kayitlt yazimizda yer verilen hususlar Fon Tebligi ' nin gecici

birinci maddesi uyarinca fonlartn portfoy ydnetim *irketlerine devirlerinin 01.07.2015 tarihine

kadar sonurglandirxlmasana herhangi bir kisitlama getirmemektedir.

Ayrlca , konuya ili*kin degerlendirmelerimiz 08.12.2014 tarih ve 12233903-399-1067

sayylh yazimizla (Ek) Tiirkiye Bankalar Birligi'ne iletilmi^tir.

Bu gergevede, Birliginizce soz konusu konulara ili^kin olarak gerekli bilgilendirmenin

iiyelerinize yapilmasi hususunda geregini rica ederim.

Tevf-ik KINIK 1
Kurul Balkan Yardimcisi

Ek: 08 .12.2014 tarih ve 12233903-399-1067 sayih yazimiz.

P.02/00r0
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T.C.
BASBAKANLIK

Sermaye Piyasasi Kurulu

Says : 12233903-399- l016'
Konu :Tllrkiye Elektronik Fon Dagitim Platformu hk.

TfIRKIYE BANKALAR BIRLIdi
Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat 13

34340 Etiler/Istanbul

# 1O : 27 . 10.2014 tarih ve KR -14.1-27937 saytlt yaziniz.

TJ12/2014

llgi'de kayttlt yaziniz ile, Ttlrkiye Elektronik Fon Dagitim Platformu (Platform)

uygulamalarina ili$kin olarak Uyeleriniz katilimtyla gergeklqtirilen toplanti sonucunda;

a) Portflsy yonetim §irketlerine hitaben yazilan 30.09.2014 tarih ve 900 saytli yazimizda

belirtilen hususlar cercevesinde, Platform' da i^1em gtrecek olan fonlarin portfty yOnetim

$irketlerine devrinin Platform'da i^lemlerin zorunlu olarak baIayacagi 09.01.2015 tarihine

kadar gerr ekle^tirilmemi^ olmasi halinde , bankalarin kurucusu oldugu fonlarin katilma

paylarinin Platform' da iglem gOrmesinin mimk0n olup olmadtgt,

b) Merkezi Kaytt Kurulu^ A.S. (MKK) ile 16-j7.10.2014 tarihlerinde yaptlan

toplanttlarda giri^-cikt^ komisyonlari, performans iicreti kesintileri ve pay grubu vb. Ozellikli

uygulamalara zemin hazirlanmasi y0nunde bir calt^manin yapildiginin anla,ildiki, sOz konusu

uygulamalarin Platform fzerinde uygulanabilir olmadtgt. ve Vim bankalarin komisyon

uygulamasi olan fonlarinda gerekli degiftlikleri yapbklart belirtilerek, katilma paylarr

Platform'da i$lem gOrecek fonlarda stlz konusu ozellikli uygulamalara yer verilip

verilmeyecegi

hususlarina ili^kin Kurulumuz gtlrU U talep edilmektedir.

SSz konusu taleplerinize ili§kin gOrt4lerimiz sirastyla a*agida yer almaktadir;

a) Halihazirda, Kurulumuza yapilmi fon devri ba,vurulari bulunmakta olup, bunlann bir

kisminin 09.01.2015 tarihine kadar Kurulumuzca sonuclandinlmasi muhtemeldir. Bilindigi

Ozere, 111-52.1 saytli "Yatinm Fonlarina lligkln Esaslar Tebligi"nin (Fon Tebligi) 30.

maddesinin agancO fikrasi uyarinca katilma pays sahiplerinin bilgilendirilmesi amaciyla,

I
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ytlrllrltlge giri^ tarihinden en az 30 gUn Once fon kurucusunun degittirileceginin Karnuyu

Aydinlatma Platformu ' nda (KAP) duyurulmasi gerekmektedir.

SOz konusu Teblig hilkma dolayisryla 10.12.2014-09.01.2015 tarihleri arasinda

gercekie tirilecek fon devirlerinde , yeni hususlann yilruriiige girmesi igin en az 30 gun siireyle

beklenmesi bu fonlarin 09.01.2015 tarihi itibariyle Platform'da i$lem gormelerine engel

olabilecektir.

Bu kapsamda daha Once de duyuruldugu ilzere,

i) Platformda i$lemlerin ba$layacagi 09 .01.2015 tarihine kadar devri tamamlanmasi

planlanan fonlar igin 10.12.2014 tarihi ve Oncesinde bu fonlara ili$kin KAP ' ta bildirim

yapilmast durumunda en az 30 gllnluk bekleme siiresinin tamamlandigi kabul edilecektir.

ii) Bununla birlikte , Platform ' da i$lemlerin ba$lamasindan sonraki dOnemde 01.07.2015

tarihine kadar portfby yOnetim ^irketine devrolacak ve Platform 'da i$1em gbrecek fonlar igin

de, 10.12 .2014 tarihine kadar KAP 'da duyuru yapilmasi halinde , devir Oncesi 30 gunluk

bekleme stiresi uygulanmayacakttr.

Bunn di$inda, 06.05.2014 tarih ve 14/445 sayih Kurulumuz karari kapsaminda

Platform'da iilem gbrmesi zorunlu tutulan tom fonlar portftSy yOnetim *irketlerine devri

tamamlanmami$ olsa dahi anilan tarih itibariyla Platform 'da i$lem garmeye ba$layacaklardir.

b) Bilindigi tlzere , Birliginizce 30.05 .2014 ve 02 .07.2014 tarihli yazilannizda yer verilen

Platform uygulamalarina iliskin g6rll$ taleplerinizin degerlendirildigi Kurulumuz Karar

Organi'nin 17.07.2014 tarih ve 22 1728 sayilt toplantisinda alinan kararlar , 18.07.2014 tarih ve

630 sayili yazirnizla Birliginize iletilrni*tir . Anrlan yazimizin ekinde yer alan "Kurulumuza

Gelen Gtrtl$ Taleplerine lli$kin Degerlendirmeler"in 7. balumunde a$agidaki hususlara yer

verilmi$tir.

"30.05.2014 tarih ve KR-14.1-14014 saytlt yazuuz ile girls-cikts komisyonlarinrn

uygulandiji ve pay gruplarrmn olugturulduuu .fonlar ile deride performans ircreti kesintisi

uygulanacak fonlarin katilma paylarinin satztncn Platform uzerinden gerceklertirilmesinln

mevcut durumda olanaklt olmadi:tna iliskin tespitlere yer verilrni tlr.

214
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Kuruluntuz Karar Organc 'n:n 17. 07.2014 tarih ve 22/728 sayzlz toplantisznda

Platform 'da islem gdren onlar icin pay ?rubu yaratilan jonlarda gruplar aran Bider

farklartn: n, fonlara _ iliskin performans Iicreti kesintilerinin . onl da uyguLqnan girl -ctktt

komisyonlarintn_ hesaplamasinin yap:labilmesi amac:vla on kattlma part altm sat:m emirlerini

veren miisterilerin kattlma pay: alim sattm ._bilgilerir tt mii,^teri g &lilt ine hale! asthma ey cek

yekil a fon kurrtculartyla paylastlmasina yonelik olarak Qerekli calt smalarrn vrpzlmasi

hususunda Aj.^' u &ilzi vF:rilmeyint kurarverilntia•tir. "

Bu gergevede, 18.07.2014 tarihinde MKK'ya gerekii bildirim yapilmi^ olup, Il^t .

nezdinde vaptlan galtsrnalartn snnuglandtrtlmast akabinde yap:laeak deerlendi a sonrat

Kurulumuzca konuya ili$kin karar verilecektir.

Bununla birlikte , Platform 'da i$Iemlerin zorunlu olarak ba$layacagi 09.01.2015 tarihinde

anilan fonlarin Szellikii uygulamalara sahip kattlma paylannm Platform 'da i$lem gi rrnesi

iing&rtllmemekte olup, s6z konusu fonlara ili$kin yapilabilecek i^lernler Wgida detayli olarak

aczklanmaktadir.

Oncelikle belirtmek gerekir ki, 6zel pay grubu olu$turulan fonlarin Szellikli uygulamalara

sahip katilma paylarznin satildigi yatzrimcllarzn fon kurucusunun meloerisi olmasi durumunda,

bu kattlma paylarintn dogrudan kurucu tarafindan m0$terilerine Platform di inda satt$ina

devam edilebilecektir. Bununla birlikte , bu fonlarin i5zellikli uygulanialara sahip olmayan

katilma paylarinin Platform'da i$lem g6rmesi de zorunlu olacaktir.

Ste yandan , dnllmozdeki sliregte bu fonlara ili§kin,

1) 09.01.2015 tarihine kader;

a) S6z konusu fonlarin;

i) Mevzuatta yer alan prtlart saglamalan halinde iSzel fona d0nU ttirhlmeleri veya

ii) Tasfiye edilmesi amaciyla Kurulumuza ba$vutulmast,

iii) Portf'6y y6netim $irketlerine devredilmeleri durumunda, igtuzuk ve/veya

izahnamedeki ilgili 8zellikli hfktlmlerin kaldirilmasi,

b) Portf8y ydnetim 5irketlerine devredilmesi ongorUlmeyen ve pay grubu

olu5turulmaksizin elde tutma sliresi ile bursa benzer diger veriler dikkate altnmak suretiyle farklt

giri$-gtkt $ komisyonu uygulayan fonlarda. Yatirim Fonlanna ili^kin Rehber' in 12.3 biilUSmunln,

P. 05/0Q"Q
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5/iv maddesi cercevesinde ictUziikliizabname degi§iklig+ yapilmaksizin farklt giri§-gik,§

komisyonu uygulamalarinin sons erdirilmesi,

2) 1. maddenin (a) bendinde yer verilen ( i) ve (ii) seceneklerinin kuilanilmayacaai ve
09.01.2015 tarihine kadar portf$y yOnetim iirketlerine devredilmeyecek RU ubu uygulamasi
olan fonlarda.

1) Platform' da sadece Ozellikli uygulamalara sahip olan pay grubu dipmdaki diger pay
grubunun i$1em gOrmesi,

ii) 01.07.2015 tarihine kadar yapilacak portfby yOrietim ^irketlerine devirlerde pay grubu

uygulamasinin Bona erdirilmesi,

iii) Ozellikli uygulamalara sahip katilma paylarinm 09.01.2015 tarihi itibariyle, yukarida
yer verildigi Uzere kurucu tarafindan dogrudan kendi mfi;terileri He alim satimi hang olmak
Uzere, satimina son verilmesi ve fona fade i$lemlerinin Platform di§inda gercekle. tirilrnesi

gerekmektedir.

Bu kapsamda, Birliginizce sOz konusu konulara ili$kin olarak gerekli bilgilendirmenin

uyelerinize yapilmasi hususunda geregini rica ederim.

^/7
Tevfik KINIK

Kurul Ba$kan Yardjmcisi
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