Sermaye Piyasas Kurulundan:
YATIRIM FONLARINA L K N ESASLAR TEBL
TEBL
(SER : VII, NO: 29)

NDE DE

KL K YAPILMASINA DA R

MADDE 1 – 19/12/1996 tarihli ve 22852 say l Resmî Gazete’de yay mlanan Seri: VII, No:
10 say l Yat r m Fonlar na li2kin Esaslar Tebli6inin 3 üncü maddesine a2a6 daki tan m eklenmi2tir.
"Nitelikli Yat r mc : Yerli ve yabanc yat r m fonlar , emeklilik fonlar , yat r m ortakl klar , arac
kurumlar, bankalar, sigorta 2irketleri, portföy yönetim 2irketleri, ipotek finansman kurulu2lar ,
emekli ve yard m sand klar , vak flar, 506 say l Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci
maddesi uyar nca kurulmu2 olan sand klar, kamuya yararl dernekler ile nitelikleri itibariyle
bu kurumlara benzer oldu6u Kurulca belirlenecek di6er yat r mc lar ve fon kat lma paylar n n
halka arz tarihi itibariyle en az 1 milyon YTL tutar nda Türk ve/veya yabanc para ve sermaye
piyasas arac na sahip olan gerçek ve tüzel ki2ileri,"
MADDE 2 – Ayn Tebli6in 5 inci maddesine a2a6 daki f kra eklenmi2tir.
"Kat lma paylar sadece nitelikli yat r mc lara sat lmak üzere kurulmu2 olan fonlar ise
"SERBEST YATIRIM FONLARI" (HEDGE FUNDS) olarak adland r l r."
MADDE 3 – Ayn Tebli6in 10 uncu maddesinin birinci f kras n n (a) bendi a2a6 daki
2ekilde de6i2tirilmi2tir.
"a) Arac kurumlar n Kanun'un 30 uncu maddesinin (b) bendinde tan mlanan sermaye
piyasas faaliyetinde bulunmak üzere Kurul'dan izin alm 2 olmalar ,"
MADDE 4 – Ayn Tebli6e, 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere a2a6 daki 12/A maddesi
eklenmi2tir.
" ç Kontrol Sistemi
MADDE 12/A – ç kontrol sistemi; fonun faaliyetlerinin verimlili6inin ve etkinli6inin, finansal ve idari
konulara ait bilgilerin güvenilirli6inin ve zaman nda elde edilebilirli6inin sa6lanmas n ; fon
faaliyetlerinin ilgili mevzuata, fon içtüzü6üne, izahnameye uygun yürütülmesini; hata, hile ve
usulsüzlüklerin önlenmesini ve tespitini; muhasebe kay tlar n n do6ru ve eksiksiz olmas n ve
finansal bilgilerin do6ru ve güvenilir olarak zaman nda haz rlanmas n temin etmek amac yla
uygulanan esas ve usullerdir.
ç kontrol esas ve usulleri;
a) Fon faaliyetlerinin kanuni düzenlemelere, kurucunun amaç ve konusuna, fon
içtüzü6üne ve izahnameye uygun olarak yap lmas n ,
b) Fon ad na yap lan i2lemlerin genel ve özel yetkilere dayal olarak gerçekle2tirilmesini,
sözle2melere uygun olarak yap lmas n , fon i2lemleri için gerekli belgelerin düzenlenmesini,
c) Fonun muhasebe, belge ve kay t düzeninin etkin bir 2ekilde i2lemesini,
d) Usulsüzlüklerden ve hatalardan kaynaklanan risklerin asgariye indirilebilmesi için
risklerin tan mlanmas n ve gerekli önlemlerin al nmas n ,
e) Fon personelinin kendi ad na yapt klar i2lemlerin fon ile ç kar çat 2mas na yol açacak nitelikte olup
olmad 6 n n tespitini,
f) Fondan yap lan harcamalar n belgeye dayal ve piyasa rayicine uygun olup olmad 6 n n tespitini,
g) Fon portföyünün de6erlemesinin, fonun birim pay de6erinin belirlenmesinin, fon portföy oranlar n n
ilgili mevzuata, fon içtüzü6ü ve izahnameye uygunlu6unun kontrolünü,
sa6layacak 2ekilde olu2turulur.
Fonun iç kontrol sistemine ili2kin tüm esas ve usuller yaz l hale getirilmek zorundad r.
Fonun faaliyetlerinin iç kontrol esas ve usullerine uygun olarak i2leyi2i, fon denetçileri
taraf ndan denetlenir.
Tespitleri ve denetleme sonuçlar n ihtiva eden raporlar y lda en az bir kere kurucunun yönetim
kuruluna
ve Fon Kuruluna intikal ettirilir. Bu raporlar n en az 5 y l süre ile kurucu nezdinde saklanmas
zorunludur.
Fon denetçisi, fonun mali durumunu zay flatacak veya ola6and 2 sonuçlar do6uracak
herhangi bir durumun varl 6 n tespit etmesi halinde haz rlayaca6 denetim raporunu en k sa
sürede kurucunun yönetim kuruluna sunar ve ayn gün bir örne6ini Kurula gönderir."
MADDE 5 – Ayn Tebli6in 13 üncü maddesinin son f kras a2a6 daki 2ekilde de6i2tirilmi2tir.
"Yönetici nezdinde, fonun içtüzük hükümleri ve fon yönetim stratejisi do6rultusunda sa6l kl bir 2ekilde
yönetilebilmesi amac yla fon yönetiminde görev alacak, fonun yat r m yapabilece6i varl kl konusunda
yeterli bilgi ve sermaye piyasas alan nda en az be2 y ll k tecrübeye sahip yeterli say da uzman

personelin bulunmas , fon yönetim i2lemlerinin gerektirdi6i ve fonun yat r m ve yönetim amac na uygun
mekan ve teknik donan m n kurulmu2 olmas gerekir. Ayr ca, kat lma paylar n n sat 2 sadece
nitelikli yat r mc larla s n rland r lm 2 olan serbest yat r m fonlar n n portföy yönetimini üstlenecek
yönetici 2irketin yöneticilerinden ve fon kurulu üyelerinden en az birer ki2inin ve söz konusu
fonun portföy yöneticilerinin tümünün sermaye piyasas faaliyetleri ileri düzey lisans s nav ile
türev araçlar lisans s nav nda ba2ar l olmalar , bu fonlar konusunda gerekli bilgi ve tecrübeye
sahip olmalar , ayr ca kurucu ile yönetici 2irketin bu fonlar n yönetimine ili2kin risk yönetim sistemlerini
de içeren iç kontrol sistemini olu2turmalar zorunludur. Risk yönetim sistemi, fonun
kar2 la2abilece6i temel risklerin tan mlanmas n , risk tan mlamalar n n düzenli olarak gözden
geçirilmesini ve önemli geli2melere paralel olarak güncellenmesini, maruz kal nan risklerin tutarl bir
2ekilde de6erlendirilmesi için riskin toplam portföy ve spesifik enstrümanlar baz ndaki de6i2ik boyutlar
aras nda k yas imkan yaratacak
bir risk ölçüm mekanizmas n n geli2tirilmesini içermelidir."
MADDE 6 – Ayn Tebli6in 17 nci maddesinin de6i2ik son f kras a2a6 daki 2ekilde de6i2tirilmi2tir.
"Özel Fonlar n, endeks fonlar n ve serbest yat r m fonlar n n içtüzük esaslar Kurul’ca belirlenir."
MADDE 7 – Ayn Tebli6in 19 uncu maddesinin üçüncü f kras n n son cümlesine "….. Özel Fonlar …"
ibaresinden sonra gelmek üzere "…. ve serbest yat r m fonlar ….." ibareleri eklenmi2tir.
MADDE 8 – Ayn Tebli6in 22 nci maddesinin birinci f kras a2a6 daki 2ekilde de6i2tirilmi2tir.
"Kat lma paylar n n halka arz edilmesi veya belirli ki2i ve kurulu2lara ya da nitelikli yat r mc lara tahsisli
sat lmas zorunludur."
MADDE 9 – Ayn Tebli6in 29 uncu maddesinin ikinci f kras a2a6 daki 2ekilde de6i2tirilmi2tir.
"Özel fonlara ve serbest yat r m fonlar na ili2kin izahname düzenleme esaslar Kurul’ca belirlenir."
MADDE 10 – Ayn Tebli6in 30 uncu maddesinin ikinci f kras a2a6 daki 2ekilde de6i2tirilmi2tir.
"Özel fonlarda TTSG’nde ilan edilen izahname ayr ca içtüzükte belirlenen ki2i ve kurulu2lara,
serbest yat r m fonlar nda ise sat 2 yap lan nitelikli yat r mc lara iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla 6 i2
günü içinde gönderilir."
MADDE 11 – Ayn Tebli6in 31 inci maddesinin ikinci f kras a2a6 daki 2ekilde de6i2tirilmi2tir.
"Özel fonlarda izahnamenin tescil ve TTSG’nde ilan n takip eden 10 i2 günü içinde, kat lma
paylar , ba2lang çta belirlenen ki2i ve kurulu2lara sat l r ve sat 2 sonuçlar 6 i2 günü içinde
Kurul’a bildirilir. Serbest yat r m fonlar nda ise izahnamenin tescil ve TTSG’nde ilan n takip eden 10
i2 günü içinde kat lma paylar n n nitelikli yat r mc lara sat 2 na ba2lan r."
MADDE 12 – Ayn Tebli6in 33 üncü maddesinin ikinci f kras a2a6 daki 2ekilde de6i2tirilmi2tir.
"De6i2iklikler ve yeni hususlar, Kurul’un onay al nmadan izahname ve sirkülerde de6i2iklik
yap larak halka aç klanamaz ve uygulamaya konulamaz. Kurul’dan onay al nd ktan sonra
izahnamedeki de6i2ikliklerin ticaret siciline tescil ettirilmesi ve ilan , sirkülerdeki de6i2ikliklerin
ise, bu sirkülerin ilan edildi6i gazetelerde yay mlanmas zorunludur. Özel fonlarda izahnamede
belirtilen hususlarda yap lacak de6i2iklikler, kat lma pay sahiplerine 6 i2 günü içinde iadeli taahhütlü
olarak postayla bildirilir. Serbest yat r m fonlar nda ise izahnamede belirtilen hususlarda yap lacak ve
yat r mc lar n yat r m karar n etkileyebilecek önemli de6i2iklikler yürürlü6e giri2 tarihinden en az 30
gün önce kat lma pay sahiplerine iadeli taahhütlü olarak postayla bildirilir."
MADDE 13 – Ayn Tebli6in 34 üncü maddesinin be2inci f kras a2a6 daki 2ekilde de6i2tirilmi2tir.
"Özel fonlar ve serbest yat r m fonlar halka arza veya sat 2a ili2kin ilan ve reklam veremezler."
MADDE 14 – Ayn Tebli6in 36 nc maddesinin de6i2ik üçüncü f kras a2a6 daki 2ekilde de6i2tirilmi2tir.
"A tipi fonlarda ve likit fonlar d 2 ndaki B tipi fonlarda, kat lma pay al m-sat mlar nda içtüzük hükümleri
uyar nca verilen al m-sat m emirleri, emrin verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak
pay fiyat üzerinden yerine getirilir. çtüzüklerinde hüküm bulunmak kayd ile ayn gün içinde iki fiyat
aç klanabilir. Di6er fon türlerinden farkl olarak, serbest yat r m fonlar n n pay fiyatlar en az
ayda bir kere hesaplanmak ve fon yat r mc lar na bildirilmek zorundad r. Bu fonlar n
içtüzüklerinde kat lma paylar n n fona iadesi için pay fiyatlar n n ilan süresinden daha farkl ve
uzun süreler belirlenebilir."
MADDE 15 – Ayn Tebli6in 37 nci maddesinin ikinci ve de6i2ik üçüncü f kralar a2a6 daki
2ekilde de6i2tirilmi2tir.
"Özel fonlar n ve serbest yat r m fonlar n n kat lma paylar borsada i2lem göremezler, özel
fonlar n kat lma paylar ndan fona geri dönenler ancak ba2lang çta içtüzükte belirlenen ki2i ve
kurulu2lara sat labilir.
Fon içtüzüklerinde hüküm bulunmak ve kurallar belirlenmi2 olmak ko2uluyla kat lma paylar n n tasarruf
sahipleri taraf ndan al m ve sat mlar nda komisyon uygulanabilir. Elde edilecek komisyon tutar fona,
kurucuya, yöneticiye veya kat lma paylar n n al m sat m na arac l k eden kurulu2lara gelir olarak
kaydedilir."
MADDE 16 – Ayn Tebli6e 37 nci maddeden sonra gelmek üzere a2a6 daki 37/A maddesi eklenmi2tir.

"Pay Gruplar n n Olu2turulmas MADDE 37/A – Yat r m fonlar ndan al nan yönetim ücreti; portföy
yönetim ücreti ve pazarlama sat 2 da6 t m ücreti 2eklinde bölünerek ve/veya fonlara giri2-ç k 2
komisyonlar uygulanmak suretiyle ayn fon çat s alt nda farkl pay gruplar olu2turulabilir. Bu ücretler
ve komisyonlar fon, kurucu, yönetici ve kat lma pay al m sat m na arac l k eden kurulu2lar aras nda
payla2t r labilir.
Pay gruplar olu2turan fonlar n kamuyu ayd nlatmalar na ili2kin esas ve standartlar belirlemeye
Kurul yetkilidir."
MADDE 17 – Ayn Tebli6in 39 uncu maddesinin birinci f kras a2a6 daki 2ekilde de6i2tirilmi2tir.
"Borsa’da i2lem görmeyen kat lma paylar n n, arac l k amac yla borsa d 2 nda al m sat m
fon içtüzüklerinde hüküm bulunmas kayd yla mümkündür. Bu durumda içtüzükte kurucu
d 2 nda al m sat ma arac l k edecek arac kurulu2lar n belirtilmesi zorunludur. Serbest yat r m
fonlar n n kat lma paylar n n sat 2 na arac l k edecek kurumlar n bu konuda yeterli bilgi ve deneyime
sahip sat 2 personeli istihdam etmeleri ve söz konusu fon sat 2lar n n bu sat 2 personeli taraf ndan
gerçekle2tirilmesi gerekmektedir. Serbest yat r m fonlar n n kat lma paylar n n al m sat m konusunda
yetkili kurulu2lar, sat 2 yap lan yat r mc lar n bu Tebli6de belirlenen nitelikli yat r mc vas flar n haiz
olduklar na dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak tutmakla yükümlüdürler."
MADDE 18 – Ayn Tebli6in 42 nci maddesine a2a6 daki f kra eklenmi2tir.
"Serbest yat r m fonlar bu maddede yer alan portföy s n rlamalar na tabi de6ildir."
MADDE 19 – Ayn Tebli6in 43 üncü maddesine a2a6 daki f kra eklenmi2tir.
"Serbest yat r m fonlar bu maddede yer alan i2lemleri, belirtilen s n rlamalara tabi olmaks z n
fon içtüzüklerinde yer alacak yat r m stratejileri ve limitleri dahilinde gerçekle2tirebilirler."
MADDE 20 – Ayn Tebli6in 46 nc maddesinin birinci ve dördüncü f kralar a2a6 daki 2ekilde
de6i2tirilmi2 ve maddeye alt nc f kra olarak a2a6 daki f kra eklenmi2tir.
"Fonlar, periyodik raporlar kapsam nda günlük, ayl k ve y ll k olarak rapor düzenlerler. Serbest yat r m
fonlar günlük rapor haz rlama yükümlülü6ünden muaft r."
"Y ll k rapor, bir önceki y lla kar2 la2t rmal olarak haz rlanm 2 ba6 ms z denetimden geçmi2 fon bilanço
ve gelir tablolar ile fon portföy de6eri ve fon toplam de6eri tablolar n içerir. Y ll k rapora
ayr ca dönem içindeki geli2meleri aç klayan bilgiler eklenir. Y ll k rapor her hesap döneminin bitimini
takip eden 3 ay içinde Kurul’a gönderilir. Özel fonlara ve serbest yat r m fonlar na ili2kin ba6 ms z
denetim raporlar gazetelerde ilan edilmez, kat lma pay sahiplerine 15 i2 günü içinde iadeli taahhütlü
olarak postayla gönderilir."
"Serbest yat r m fonlar n n ara mali tablolar n n ba6 ms z denetimden geçirilmesi, Kurula gönderilmesi
ve ilan gerekmez."
MADDE 21 – Ayn Tebli6in 48 inci maddesinin son f kras a2a6 daki 2ekilde de6i2tirilmi2tir.
"Özel fonlara ve serbest yat r m fonlar na ili2kin olarak her ne suretle olursa olsun reklam ve
ilan verilemez."
MADDE 22 – Bu Tebli6 yay m tarihinde yürürlü6e girer.
MADDE 23 – Bu Tebli6 hükümlerini Sermaye Piyasas Kurulu yürütür.

