İstanbul, 03 Mart 2015

2015/219

GENEL MEKTUP
No: 722

Konu :

Yabancı Borsa Yatırım Fonu ve Yabancı Yatırım Fonu Paylarının Alım
Satımı Aracılığı Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,
VII-128.4 sayılı “Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile
Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği”nin 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrası ile 4 üncü
fıkrasının uygulamasına ilişkin tereddütlerin giderilmesi ve sektörde uygulama
birliğinin sağlanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) 27.02.2015
tarih ve 5/263 sayılı toplantısında alınan karara ilişkin açıklamaları içeren
Kurul’un 03.03.2015 tarih ve 12233903.315.99-220 sayılı yazısı Genel
Mektubumuz ekinde iletilmektedir.
Yurtdışı piyasalarda işlem gören borsa yatırım fonu ve yatırım fonu paylarının
alım satımına aracılık hizmeti sunan yatırım kuruluşlarının; Kurul’un ilgi kararında
yer verilen esaslara uygun olmayan sitelerini ve/veya müşteri emirlerinin iletildiği
platformlarını anılan esaslara uygun hale getirirerek, sonucundan Kurul’un
bilgilendirilebilmesi amacıyla, bu konuda alım satım aracılık hizmeti sunan tüm
üyelerimizce Birliğimize 31.03.2015 tarihine kadar bildirimde bulunulması
gerekmektedir.
Gereği için bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla,
İlkay ARIKAN
Genel Sekreter
Ek:

SPK’nın 03.03.2015 tarih ve 12233903.315.99-220 sayılı yazısı.
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Sermaye Nyman Kurulu

Sap : 12233903.315.99- 22.4 1/03/2015
Kunu : Kurul Karar Organx'nin 27.02.2015 tarib ve 5/263 sayili Karan hk.

TURKIYE SERMAY E PIYASALARI BZRL11(I
Btiyiikdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A Blok Kat:4
34394, Levent /ISTANBUL

tlgi: (a) 10. 11,2014 tarihli yazimiz.
(b) 09.12.2014 tarihli yazintz.
Jlgi (a)'da kayitli yazimiz i1e, Kurulumuzca yapilacak calisma ve degerlendirmelerde
dikkate ahnmak uzere yurtdi$i piyasalarda i^lem g6ren borsa yatinm fonu ve yatinm fonu
paylarinin alim satimi irin aracilik hizmeti sunan iiyelerinizc ili^kin bilgiler talep edilzni^ olup,
ilgi (b)'de kayith yaziniz He s6z konusu bilgiler Kurulumuza iletilmi§tir.
Birlil;iniz Uyelerine ili§kin ilgi (b) yazimz ile Kurulumuza iletilen bilgiler Kurulumuz
Karar Organi'nin 27.02.2015 tarih ve 5/263 sayih toplantisinda degerlendirilmi olup, diger
husus]ann yani sera;
VII-128.4 sayili "Yabanci Sermaye Piyasasi Arnlan ve Depo Sertifikalari He Yabanci
Yatirim Fonu Paylart Tebligi"nin (Teblig) 2. maddesinin 3_ fikrasi ile 4. f1krasinin
uygulamasina ili$kin tereddutlerin giderilmesi ve sektorde uygulama birliginin saglanmasi
amaciyla;
1) Yabanci borsa yatirim fonlanna ili$kin alum satire i^lemlerinin Teblig kapsaminda
oldugu,
2) Yabanci yatinm fonlarina i1i$kin olarak, Tcblig'de tanumlanan anlamda TUrkiye'de
temsilci olmayan ancak yurtdisxnda iglem yapmak icin gerekli izne sahip olan yatinm
kurulu^lannizi internet sitelerinde ve/veya mu^teri emirlerinin iletildigi platformlarda;
a) Hicbir yabanci yatirim fonunun unvanina ya da bilgisine yer verilmemesi gerektigi,
b) Miasterileri herhangi bir yabanci yatirim fonuna veya yabanei yatirim fonu grubuna
yonlendirici ifadelere yer verilmemesi gerektigi,

3) Teblig'in 2. maddesinin 4. fikrasi kapsaminda alim satim i$lemi yapmak uzere kendi
talebi He dogrudan yatinm kurulu§una ba^vuran yatinmcilann i$lem oneesinde a^agidaki
hususiarda yatirim kurulu0ari tarafindan bilgilendirilmesi gerekti; i,
a) Teblig'in 2. maddesinin 4. fikrasi uyarinca "yatirim kurulu,-u tarajindan yabanci
yazznm,fonlarinin alim satirnzna aractlik icleminin ancak Turkiye'de yerle, ikkicilerin; sermaye
piyasasz mev uattna gore yerklli bulunan kurulu¢lar vasttaxzyla yurtdzcznclaki mall piyasalarda
ismAsw raosZLC1I dImNa+biie Mah3^ste^vca^r
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satmalan
i,slern gdren yabancz yatzrzm fonu paylarznz kendi tulepleri dzerin .e satin almalarz veya
amaczyla ve sermaye piya. asi mevzuari 4ercevesinde halka arz niteligi taczmamasz $arrzyla
gercekleltirildiki ",
,satzst
b) Teblig' in 2. maddesinin 3. ftkrasi uyarinca "Yahancz yatzrzm fonu paylarinin
kavramznzn, pavlartn hir beclel karyzlzgz satc^t.ni, paylarun pazarlanmasz amactyla; bire hir veya
toplu, mektupia veya her tiirlu ileti,,5im araczyla tanzttmznz ve yatzrzmczyla iliyki kurmctya yrinelik
her tiirlii fiviliyeti kapsadzjz ve yatzrzm kurulu}u tarafindan anzlan h aikiirn kapsamzna giren
faaliyetlerin gerj:ekle,titirilemeyecegi",

4) Ote yandan, herhangi bur yabanci yattrtm fonunun ur ^vanina veya bilgilerine yer
verilmeksizin yabanci yatznm fonlan hakkinda sadece mii§terileri fmansal okuryazarlik
anlaminda bilgilendirici nitelikte genet bilgilere (tanim vb.) internet sitelerinde yer
verilebilecegi,
5) Mevcut durumda yukanda yer verilen esaslara uygun olmayan yatinm kurulu^u
internet sitelerinin velveya mii$teri emirlerinin iletildigi platformlann 31.03.2015 tarihine kadar
antlan esaslara uygun hale getirilmesi ve konuya ili$kin Kurulumuza iletilmek iizere Birliginize
bildirimde butunulmast gerektigi

hususlarinin Birliginiz araciligiyla Birliginiz iiyesi yatinm kurulu,^larina bildirilmesine
karar verilmi§tir.
Bilgi edinilmesini ve geregini rica ederim.
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