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        Bilindiği üzere, Kurulumuz Karar Organı’nın 26.01.2017 tarih ve 4/122 sayılı toplantısında bazı
fon türleri için katılma payı ihraç başvuruları ile bu fonlara dönüşüm başvurularının Kurulumuz Karar
Organı tarafından alınacak yeni bir karar tarihine kadar değerlendirmeye alınmaksızın işlemden
kaldırılmasına karar verilmiştir.
        
        Son dönemde sektörden iletilen talepler üzerine, konunun değerlendirildiği Kurulumuz Karar
Organı’nın 12.09.2019 tarih ve 50/1182 sayılı toplantısında,
      1) Kurulumuz Kararı tarihi itibarıyla yabancı ihraççıların paylarının yanı sıra yerli ihraççıların
paylarını da içeren katılım endekslerini takip eden unvanında “Endeks” ibaresi yer alan
yabancı hisse senedi fonlarının katılma payı ihraç başvuruları ile bu fonlara dönüşüm başvurularının
Kurulumuz tarafından değerlendirmeye alınmasına,
      2) Yabancı ihraççıların paylarının yanı sıra yerli ihraççıların paylarını da içeren katılım
endekslerini takip eden unvanında “Endeks”  ibaresi yer alan yabancı hisse senedi fonları
için İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından gerekli altyapı çalışmaları tamamlanana kadar
geçen süre zarfında anılan fonların Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı
İlke Kararı olarak kabul edilen “Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”in 6.10. maddesi kapsamında
yabancı para birimi cinsinden alım satımı gerçekleştirilecek olan pay gruplarına ait katılma paylarının,
kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payları için pazarlama ve dağıtım sözleşmesi/alım satıma aracılık
sözleşmesi imzalamış olan dağıtıcı kuruluşlar tarafından Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu
(TEFAS) dışında alım satımının gerçekleştirilebilmesine, öte yandan TEFAS’ta fon katılma paylarının
yabancı para birimi cinsinden alım satımının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların tamamlanmasını
müteakip söz konusu işlemlerin dağıtıcı kuruluşlar tarafından TEFAS kanalı kullanılarak yapılması
gerektiğine
        karar verilmiştir.

        Bilgi edinilmesini ve portföy yönetim şirketlerinin konu hakkında bilgilendirilmesi hususunda
gereğini rica ederim.
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