
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sennaye Piyasasi Kurulu
Kurumsal Yat ►r ► mc ► lar Dairesi Ba^kanl ►g ►

Sayi :12233903-305.10-E.1747
Konu :TEFAS' ta i^lem goren serbest fonlara ili§kin

yat ► r► mc ► emirlerinin dag ►t► m kuruiu^lanna
intemet yoluyla iletirni icin ek sure verilmesi ve
konuya iii*kin muhtelifhususlardaki gorU
talepleriniz hk.

T(JRKIYE SERMAYE PIYASALARI BIRLIGI
Buyukdere Caddesi No : 173 1. Levent Plaza A Blok Kat:4 34394

Levent/ISTANBUL

10.02.2020

Ilgi : a) 03.01.2020 tarihinde Kurulurnuz kayitlar ► na alinan 30.12.2019 tarih ve 2019/1338 saph
yaziniz.

b) 23.01.2020 tarih ve 78 say ► I ► yazm ►z.

Ilgi (a)'da kay ► tl ► yaz ► n ► z ile, ozetle, serbest fonlarin Turkiye Elektronik Fon AI ► m Satim

Platformu'nda (TEFAS) i^lem gormesi kapsaminda, Kurulumuz Karar Organ ► 'mn 05.12.2019 tarih ve

70/1567 saph karan ile Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) saph like Karan

olarak kabul edilen "Yat ► rnn Fonlarina lli^kin Rehber"in (Rehber) 6.8. nolu maddesine eklenen (g)

bendi uyar ► nca, serbest fonlara iii*kin yat ► runc ► ernirlerinin dagit ► m kurulu^lanna iletiminde dagitirn

kru-uIu*lammn merkez ve *ubeleri lie intemet ubelerinin kullan ► lmasinm zorunlu tutuldugu, ancak intemet

*ubeleri uzerinden i^lem gerceklqtirilmesi icin gerekli donanim ve altyapilarinin henuz hazir olmadigi

hususunun iiyeleriniz tarafindan Birliginize iletildigi ifade edilerek;

- Soz konusu yukumiiiiiige uyurn saglanmasm ► teminen gerekli altyapinin tamamlanmas ► icin

Birliginizin uyelerine 01.07.2020 tarihine kadar sure verilmesi,

- An ► lan sure boyunca serbest fonlara ili*kin yatirimci emirlerinin dagrt ► m kurulu^lar ► na Internet

yoluyla iletiminin istege bagh olarak yapilmasi

hususlan Kurulumuzun degerlendirmelerine sunulmu^tur. llgi (b)'de kayith yaziniz He ise, dagitim

kurulu^lar ► nm gerekli donanim ve altyapilarinin hazir olmamasmin gerekcesine ili^kin Have

ac ► klamalarm ►z Kurulumuza bildirilmi^ oiup, TEFAS'ta i*lem gorecek serbest fonlara iliskin uygunluk

testi ile limit a* ►mlarina ili^kin bildirim zorunluguna yonelik Birliginizin uyelerinin tereddutlerinin

bulundugu hususu degerlendirilmek iizere Kurulumuza iletilmi§tir.

Soz konusu taleplerinizin degerlendirildigi Kurulumuz Karar Organ ► 'n ► n 06.02.2020 tarih ve

9/180 saph toplantismda,

1) An ► lan yukumlulugun yerine getirilmesi icin uyelerinizin gerekli donamm ve altyapisinin henUz

hazir olmadiginin beyan edildigi dikkate alinarak, Birliginizin;

- Soz konusu yukumiuluge uyum saglanmasm ► teminen gerekli alt yapinin tamamlanmas ► icin

uyelerinize 01.07.2020 tarihine kadar sure verilmesi,

- Amlan sure boyunca serbest fonlara ili^kin yat ► rimc ► emirlerinin dagmm kurulu^lanna intemet

yoluyla iletiminin istege bagh olarak yapilmasi

talebinin olumlu kar^ ► lanmas ► na, soz konusu tarih itibariyle dag ►ti n kurulu*lar ► olan tom araci

kurum ve bankalardan soz konusu yokumluluge uyum saglandigina yonelik beyanlannm airnarak
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08.07.2020 tarihine kadar Birliginiz tarafindan Kurulumuza bildirimde bulunulmasi gerektigi ve konu

hakkinda iiyelerinizin hilgilendirilmesi hususlannin Birliginize bildirilmesine ve Istanbul Takas ve
Saklama Bankasi A.S.'nin konuya i1i^kin olarak bilgilendirilmesine,

2) 111-52.1 sayili Yatirim Fonlarma lliskin Esaslar Tebligi'nin 25. maddesinin yedinci fikrasi

kapsamrnda serbest fonlar tarafindan maruz kalinan risklere ili^kin limit a^unlarma yonelik Kamuyu

Aydinlatma Platformu bildirimlerinin duzenlemede yer alan "en uygun haberlegme araci..."

yukiimluliigunii kapsayip kapsamadigi hususuna ili^kin olarak, Kurulumuz Karar Organi'nin

05.12.2019 tarih ve 70/1567 sayili karan lie Rehber'e "9.5. Serbest Fonlarm Kamuyu Aydinlatma
Esaslan" ba^likli madde olarak "... TEFAS'ta i^lem goren serbest fonlarin Fan Tebligi'nin 13.
maddesinin ikinci fikrasr kapsaminda yapilacak ictiiziik ve izahname degi^ikliklerinin yiirurliige

giriy tarihinden en az 30 gun once KAP'ta ilan edilmesi zorunludur. Bununla birlikte, Kurucu

tarafindan Fon Tebligi'nin 25. maddesinin yedincifikrasi kapsamrnda maruz kalrnan risklere

iliskin limit a.yrmlarrna yonelik bilgilendirmelerfon kurucusunun konuya ili.ykin alrnan yonetim
kurulu karari tarihinde KAP'ta acrklanir.... " hukmiinun eklendigi ve 05.12.2019 tarih ve 2019/65
sayili Kurulumuz Bulteni'nde duyuruldugu hususunda iiyelerinizin yeniden bilgilendirilmesini terninen
Birliginizin bilgilendirilmesine,

3) Kuruhimuzun i-SPK.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayili like Karari olarak kabul

edilen Yatirim Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatirim. Kurulu^larina lliskin Rehber'in (Yatirim Hizmetleri

Rehberi) "B- Uygunluk ve Yerindelik Testleri" bolumtinun 4. maddesinde TEFAS'ta i^lem goren

yatirim fonlannin uygunluk testi yapilinadan mu^teriye satilabileceginin duzenlendigi ve TEFAS'ta i^lem

goren yatirim fonlarinin turlerine yonelik herhangi bir ayrim yapilmadigi dikkate alinarak, TEFAS'ta

i^lem goren serbest fonlarin katilma paylarinin TEFAS altyapisi kullanilarak sati^inda uygunluk testi

yapiimasmin zorunlu olmadigi ancak yatirim kurulu^u tarafindan uygunluk testi yapilmamasinin tercih

edilmesi durumunda ilgili Yatinm 1-Iizmetleri Rehberi hukmu geregi yatirim kurulu^unun mi.i^teriyi

uygunluk testi yapmakla yukiimlu olmadigi konusunda bilgilendinnesi gerektigi hususlarinin uyelerinizin
bilgilendiiilmesini teminen Birliginize bildirilmesine

karar verilmi^tir.

Bilgi edinilmesini ve geregini rica ederim.

e-imzahdrr
Onur ATILLA
Daire Ba^kani
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