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Sermaye Piyasası Kurulunun 30.09.2004 tarih ve 40/1238 sayılı kararı 
 
Kurulumuzun 30.09.2004 tarih ve 40/1238 sayılı kararı ile 10.05.2002 tarih ve 22/646 sayılı Kurul 
Kararı ile düzenlenmiş ve 06.05.2002-10.05.2002 tarihli ve 2002/19 sayılı Haftalık Bülten’de ilan 
edilmiş olan “Bireysel Emeklilik Fonlarına İlişkin Açıklama” metninde likit emeklilik yatırım 
fonlarının borsa para piyasası işlemlerine yatırım yapmalarına imkan verilmesine yönelik olarak 
değişiklik yapılmıştır.  

Bu kapsamda; Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında 
Yönetmelik’in 21. maddesinin (h) bendi uyarınca likit emeklilik yatırım fonları varlıklarının en fazla 
%20’si Borsa Para Piyasası’nda değerlendirilebilecektir. 

Bu çerçevede para piyasası fonu kapsamında kurulmuş emeklilik yatırım fonlarından borsa para 
piyasası işlemi yapmak isteyenlerin izahname, içtüzük, tanıtım formları ve fonun tanımının yer aldığı 
diğer dokümanlarını ilk başvuruları esnasında değiştirmeleri gerekmektedir. 

Diğer taraftan, fon portföyüne söz konusu değişiklikler yapılmadan önce borsa para piyasası 
işlemlerini dahil etmek isteyen fonların EK’te yer alan açıklama metni örneğinin, belirtilen nitelikteki 
fona ilişkin kamuyu aydınlatma dokümanlarının eki olarak, fon paylarının alım satımının yapıldığı 
yerlerde ve web sitenizde katılımcıların bilgisine sunulması yeterli olup, bu durumda kamuyu 
aydınlatma belgelerinin Kurulumuza yapılacak ilk başvuru sırasında değiştirilmesi gerekmektedir 

EK: 

PARA PİYASASI FONU TANIMI İLE İLGİLİ EK AÇIKLAMA 

Sermaye Piyasası Kurulu(Kurul)’nun 10.05.2002 tarih ve 22/646 sayılı kararı çerçevesinde bireysel 
emeklilik fonları türleri ile ilgili olarak 06/05/2002-10/05/2002 tarih ve 2002/19 sayılı Kurul Haftalık 
Bülteni’nde ilan edilmiş olan açıklamada yer alan “para piyasası fonlarına” ilişkin tanım, Kurul’un 
30.09.2004 tarih ve 40/1238 sayılı kararı uyarınca değiştirilmiş olup, değişiklik Kurul’un 27/09/2004-
01/10/2004 tarih ve 2004/41 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulmuştur.  

Yapılan değişiklik ile para piyasası fonlarına ilişkin tanım aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Eski Şekil: 

a. Likit Fon-Kamu: Fon portföyünün tamamını ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine 
yatıran fondur.  
b. Likit Fon-Özel Sektör: Fon portföyünün tamamını özel sektör borçlanma araçlarına yatıran 
fondur.  
c. Likit Fon-Karma: Fon portföyünün tamamını kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına 
yatıran fondur.  

Yeni Şekil: 

a. Likit Fon-Kamu: Fon portföyünün tamamını ters repo dahil devlet iç borçlanma senetleri ve 
borsa para piyasası işlemlerine yatıran fondur.  
b. Likit Fon-Özel Sektör: Fon portföyünün tamamını özel sektör borçlanma araçları ve borsa 
para piyasası işlemlerine yatıran fondur.  
c. Likit Fon-Karma: Fon portföyünün tamamını kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve 
borsa para piyasası işlemlerine yatıran fondur. 

 


