
İstanbul, 10 Aralık 2015 2015/1266

GENEL MEKTUP
No: 738

İlgili: Aracı Kurumlar
Bankalar
Portföy Yönetim Şirketleri

Bilgi: Yatırım Ortaklıkları

Konu : Fon Yönetim Ücretinin Kurucu Tarafından Başka Kurumlarla
Paylaşılması Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

30.10.2015 tarih ve 2015/1132 sayılı yazımız ile bilgi verilen, Sermaye
Piyasası Kurulu’nun (Kurul) internet sitesinde yayınlanan yatırım fonları
izahname standardının “7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı” başlıklı maddesi ve
ilgili maddenin dipnotlarında, fon yönetim ücretinin kurucu tarafından başka
kurumlar ile paylaşılması durumunu içerecek şekilde güncelleme yapıldığına
ilişkin açıklamalar içeren Kurul’un 27.11.2015 tarih ve 12233903-335.08-
E.12792 sayılı yeni bir yazısı Genel Mektubumuz ekinde iletilmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek: SPK’nın 27.11.2015 tarih ve 12233903-335.08-E.12792 sayılı yazısı.
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Ba^bakanllk
Sermaye Piyasasi Kurulu

Kurumsal Yatlrlmcllar Dairesi Ba$kanhgi

Sayi : 12233903-335.08-E.12792
Konu : Goru* talebi hk.

TURKiYE SERMAYE PIYASALARI BIRLIGI
Biiyiikdere Caddesi, No: 173 1.Levent Plaza A Blok Kat:4

34394 Levent/ISTANBUL

27.11.2015

I1gi: 16.10.2015 tarih ve 2015/1086 sayilt yazmlz.

Ilgi'de kayitlt yazinizda ozetle, kurucu portfoy yonetim ^irketlerinin yonetmi$ oldugu
yatirim fonlanndn biiyiikliigunun bir yiizdesi olarak hesaplanan fon yonetim iicretinin bir
boliimiiniin kurucu ile imzalanan dagitim sozle^mesi kapsaminda dagitici kurumlar ile
payla§ilabildigi ifade edilmi^ olup, Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614
s.k.) saytlt ilke karan olarak kabul edilen "Yatinm Fonlarina Ili$kin Rehber"in 6.8.
maddesinin (e) bendinde Tiirkiye Elektronik Fon Alim Satim Platformu'nda (TEFAS) i^lem
gorecek yatirim fonlannda uygulanacak komisyon payla$lm esaslarinin duzenlendigi ancak
TEFAS'ta i^lem gormeyen fon tiirleri icin bir agiklama bulunmamasi nedeniyle bu tdr
fonlarda yonetici ve dagitici ktuurnlar arasindaki payla^ima iii§kin uygulamada tereddutlerin
meydana geldigi; soz konusu tereddutlerin giderilmesi ve uygulama birliginin saglanmasmt
teminen fon izahnamesinin "Fon varli indan karplanacak iicretler" bolumiine "yonetim
iicreti kurucu, yonetici ve dagitim kanallanyla payla$tirlltr" ifadesinin eklenmesinin
uygunlugu hususunda Kurulumuz goru$ii talep edilmektedir.

Birliginize iletilen 28.10.2015 tarih ve E. 11673 sayili yazimizda da belirtildigi iizere,
Kurulumuzun internet sitesinde yer alan izahname, standardmtn "7.1.2. Fon Yonetim Ucreti
Orani " ba^ltkli maddesi ve ilgili maddenin dipnotlan fon yonetim iicretinin kurucu tarafindan
ba^ka kurumlar ile payla^tlmast durumunu da icerecek ^ekilde giincellenmi^tir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

e-imzalidir
Esra ADA VURAL

Daire Ba^kani
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