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GENEL MEKTUP
No: 726

İlgili : Aracı Kurumlar
Bankalar
Portföy Yönetim Şirketleri

Bilgi: Yatırım Ortaklıkları

Konu : Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Yatırım kuruluşlarınca kurucusu olunan yatırım fonlarının, portföy yönetim
şirketlerine devri sonrasında, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda
(TEFAS) işlem görmesi zorunlu olan fonlar için; ATM ve mobil cihazlar gibi
alternatif dağıtım kanalları üzerinden emir kabul saatlerine ilişkin açıklamalar
içeren, Kurul’un 06.05.2015 tarih ve 12233903-399-423 sayılı yazısı Genel
Mektubumuz ekinde iletilmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek: SPK’nın 06.05.2015 tarih ve 12233903-399-423 sayılı yazısı
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Says :12233903-399-
Konu :Turkiye Elektronik Fon Alim Satzm Platformu hk.

TURKIYE SERMAYE PIYASALA Ri BIRLIGt
Bflyukdere Caddesi , No: 173 1.Levent Plaza A Blok Kat:4
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Bir yatznm kurulu^u tarafindan Kurulumuza ginderilen gorC tale
oldugu yatirim forilarrnin r^ P yazzsznda, kurucusu

po y yonetim $irketine (PY$) devri sonrasinda T(irkiye EIektronik
Fon Ahm Satin Platformu'nda (Platform) i$lem gormesi zorun.lu olan fonlar igin ATM ve mobil
cihazlar gibi alternatif dagitmi kanallan uzerinden Platform'da i^lem goren turn fonlara eri§i.m
saglanmasznm duqunuldfigu belirtilmi^ olup, PYS'ye devredileeek ve aktif paz„

arlama. anla^masj
yapolacak fonlann katilma paylari igin devir sonrasinda alternatif dagitlm kanalIanndan 7 gun 24
saat,

diger fonlann katiltna paylarz igin ise, i^lem saatleri iginde emir kabul cdilmesinin nitlmkun
olup olmayaeagi hususunda Kurulumuz gorugti talep edilml4tir.

Konunun tum sektoril ilgilendiren bir husus oldugu dikkate almarak, konuya ili,§kin a agyda
yer alan Kurulumuz gbrtigunUn Birliginiz araciltgiyla torn yatinm kurulu;farina ve PYS'lere
duyurulmasi uygun bulunmu$tur.

Kuruluunuzun i-SPK,52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayzh like Karan olarak kabul
edilen Yatirim Fonlarina Ili;kin Rebber'in 6.8. maddesinin (1) bendi kapsamznda, katilma
paylannzn alum satzmuun

Platform tizerinden gergeklegtirilmesi zorunlu tutulan fonlat. igin mevcut
durumda yaturmcz emirlerinin fon dagitirn kurulu$ lanna iletiminde yatirun iauui, lan ile portfoy
yanetim §irketlerinin merkez ve qubeleri ile internet pbelerinin kullanilmasi zorunlu olup, bu

ada fon da- tun kunzlu larinin ATM ve mobil cihaziaz bi alternat7f t!m kanallari
uzerinden da- tun pmalarl zorunlu dam,

Bununla
birlikte, Kurulumuz Karar Organz'mmn 17.07.2014 tarih ve 22/728 sayili

toplantisinda alinan karar
uyannea diger hususlarin yam sira ATM ve mobil cihazlar gibi alternatif

dagitim kanallaruun emir iletiminde kullanilmaszna il^kin hususlar karara baglanmi^ ve bu
hususlar Istanbul Takas ve Saklama Bankas- A.S.'nin 24,07.2014 tarih ve 1183 nolu genet

Amektubuyla sektore duyutulmutur.
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Soz konusu karar uyannca fonlarin PYSye devri sonrasi ATM ve mobil cihazlar gibi
altematif dagitim kanallaruun emir iletiminde kullantlmasi Platform'da i§lem goren tam fonlara
eri^imin saglanmasi Martina baglaami olmakla birlikte, bu kanallardan Platform 'da i$lem gorecek
olan fonlar igin emir kabul edilmesi halinde turn fonlar icin ayni emir kabul saatlerinin
uygulanmasena iligkin olarak herhangi bir zorunluluk ongorulmerni^tir.

Bu kapsamda, aktif pazarlama anlasmasi yaoilacak fonlarm katilma paylan igin ATM ve
mobil cihazlar gibi alternatif dagitun kanallarindan 7 gun 24 scat, Platfbrrn' da iilem gorecek diger
fonlarin katilma paylari igin ise, i§1em saatleri iginde emir kabul edilmesinde bu a§amada herhangi
bir sakinca bulunmamakta olup, sdz konusu i§lemlerin de Platform'dan Qecirilmesi erekmektedir

Bilgi edinilmesini ve Birliginizce soz konusu konulara ili$kin olarak gerekli
bilgilendirmenin uyelerinize yapilmasi hususlannda geregini rica edenm.
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Tevfik KTNIK
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