
Değerli Müşterimiz,  
 

TEFAS , Türkiye  Elektronik Fon Alım Satım Platformu İşlemleri Hakkında Duyuru 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun i-SPK.52. 4 i- 20.6.2014 tarih ve 19/614 sayılı İlke Kararına göre Borsa İstanbul 
tarafından kurulan ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından yönetilen  “Türkiye  
Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) 9 Ocak 2015 tarihinde faaliyete geçmiştir.  

İlgili ilke kararı kapsamında 9 Ocak 2015 tarihinden itibaren platforma kayıtlı olması zorunlu yatırım fonları, TEFAS’a 

üye olan ve “Dağıtım Kuruluşu” sıfatı ile hareket edecek olan Bankamız ve diğer bankalar aracılığı ile satılmaktadır .  

TEFAS’a üye tüm yatırım fonlarının içtüzüklerine ve izahnamelerine ilgili yatırım fonunun www.kap.gov.tr 
adresinden, Kamu Sürekli Bilgilendirme Formuna ise yatırım fonları kurucularının internet sitelerinden 

ulaşabilirsiniz. TEFAS fonları için  Takasbank,’ın www.fonturkey.com.tr internet linkinden bilgi edinebilirsiniz. 

TEFAS aracılığı ile yapılacak olan fon alım-satım işlemleri Takasbank’ın TEFAS Uygulama Esasları çerçevesinde 
gerçekleştirilecektir, TEFAS işleyiş kuralları üzerinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş. kontrolünün bulunmaması ve 
TEFAS üzerinden alınan yatırım fonları kurucusunun Türk Ekonomi Bankası A.Ş. olmaması nedeniyle 

gerçekleştirilecek işlemlere ve alım-satımı yapılacak fonlara ilişkin şikayet ya da başvurular Türk Ekonomi Bankası 
A.Ş. tarafından değerlendirilemeyecektir.  

TEFAS İşlem Kuralları 
9 Ocak 2015 tarihinden itibaren ile TEFAS’da Bankamız aracılığı ile işlem yapılan yatırım fonları için TEFAS Alım 
Satım kuralları aşağıdaki şekilde geçerli olacaktır. 

 
A. TEFAS Alım Satım kuralları kapsamında; 

 TEFAS’da işlem gören TEB Grubu yatırım fonları ile diğer yatırım kuruluşlarına ait yatırım fonlarına 

ilişkin fon alım-satım ihbar talimat talepleri 7/24 alınarak Bankamız tarafından TEFAS kuralları 
çerçevesinde TEFAS’a iletilecektir . 

 İhbar talimatı verilen yatırım fonunun TEFAS’da havuz hesap bakiyesi yetersizse TEFAS’a iletilen Fon 

Alım ihbar talimatı iptal edilir 
 Fon alım-satım ihbar talimatının Bankamız tarafından kabul ya da red edilmesi TEFAS kurallarına 

tabidir. 
 Bankamız tarafından TEFAS’a iletilen her fon alım-satım ihbar talimatı TEFAS’ın vereceği teyide 

istinaden Bankamız tarafından kabul edilecektir.  

 Fon alım ihbar talimatı TEFAS kuralları çerçevesinde cut-off saati itibariyle nemalandırılacaktır.  

B. Fon alım ihbar talimatı  
 TL tutar üzerinden verilebilecek  

 Minimum katılım payına ( Adet)  karşılık gelen TL tutara % 20 marj uygulanacak  

 Minimum üzerindeki adet ve katlarına karşılık gelen  TL tutara marj uygulanmayacak 

 Gerçekleşecek adet, ihbarın verildiği tarihteki adetten farklı olabilecek  

 Adet ( katılım payı)  üzerinden verilebilecek 

  ihbar talimatına konu adetin ( katılım payı) %20 fazlasına karşılık gelen TL tutar ile ihbar talimatı 

kabul edilecek. 
C.  Fon satım ihbar talimatı  

 TL tutar üzerinden verilemeyecek.  

 Adet ( katılım payı)  üzerinden verilebilecek.   

D. Fon alım-satım ihbar talimatının gerçekleştirilme kuralı;  
 TEB Grubu dışındaki yatırım fonları için, TEFAS aracılığı ile verilen fon alış ve satış işlemlerinin nakit ve 

kıymet takası  ihbarın gerçekleşeceği gün saat 14:30 itibariyle yapılacaktır.  

 TEB Grubu fonlarının TEFAS’daki operatörü Bankamız olduğu için, TEB Grubu fonlarında ihbar 

gerçekleşme kuralları  mevcut uygulamamızda olduğu gibi devam edecektir.    
 Fon ihbar talimatlarının nakit ve kıymet takası ile ilgili, gerçekleşme kuralları TEFAS tarafından 

belirlenmektedir. 
E. TEFAS’da işlem gören “Para Piyasası Fonu “ veya “Kısa Vadeli Nakit Fon”  Kuralları 

 TEFAS platformu kuralarına uygun olarak  fonun İşlem saatleri genel olarak 09:00-13:00 arasındadır. 

İşlem saatleri dışında talimat kabul edilmeyecektir 
 İşlem saatleri içinde yapılan;  

 Fon ALIŞ işleminde  naktiniz bloke olacak. Nakit ve kıymet takası 14:30 da gerçekleşecektir .. 

 Fon SATIŞ işlemi ile ilgili nakit tutarınız TEFAS işlem gerçekleşme kuralları çerçevesinde saat 

14:30 itibariyle hesabınıza aktarılacaktır. 
 TEFAS Platformunun takas saati olan 14:00’e kadar, Fon kurucusu tarafından, işlem yapmış olduğunuz 

fonun fiyatının değiştirilmesi halinde, platformu kuralarına uygun olarak ayni iş günündeki işlemler iptal 
edilir.  

 Bilgilerinize sunarız, 
Saygılarımızla 

http://www.kap.gov.tr/
http://www.fonturkey.com.tr/

