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A. DUYURU VE İLKE KARARLARI

1. Kurul Karar Organı’nın i-SPK.52.4.s (12/03/2019 tarihli ve 16/347 s.k.) sayılı İlke Kararı:
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 (Rehber); 4. Fon Portföyünü Oluşturan Varlık ve İşlemlere İlişkin Esaslar” başlıklı bölümüne “4.7. Para Piyasası
Fonlarına İlişkin Esaslar” maddesi olarak aşağıdaki hükmün eklenmesine karar verilmiştir.
“4.7. Para Piyasası Fonlarına İlişkin Esaslar
i) Para piyasası fonlarının fon toplam değerinin asgari %50’si mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilir. Ancak tek bir
bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin %6’sını aşamaz. Söz konusu fonlar tarafından ters repo işlemlerine ve
Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerine yapılan yatırımın toplam tutarı ise fon toplam değerinin
%40’ını aşamaz. Bu fonlar için, Fon Tebliği’nin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılacak ihraççı sınırı
kontrolünde fon portföylerinde yer alan mevduat/katılma hesapları dikkate alınmaz.
ii) Para piyasası fonlarından alınan yönetim ücreti, fon izahname ve yatırımcı bilgi formlarında yer alan mevcut yönetim
ücretinin yarısı oranında uygulanır. Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mevcut yönetim ücreti oranının arttırılması
amacıyla yapılan başvurular Kurulca değerlendirmeye alınmaz.”
2. Kurul Karar Organı’nın 12/03/2019 tarihli ve 16/347 sayılı İlke Kararı:
Kurulumuzun i-SPK.52.4.s (12/03/2019 tarihli ve 16/347 s.k.) sayılı İlke Kararı ile “Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”’e
(Rehber) eklenen 4.7. nolu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak aşağıdaki esaslar belirlenmiştir:
i) Rehber’in 4.7. nolu maddesinde getirilen sınırlamalar kapsamında oluşabilecek fon portföy yapısı değişiklikleri göz
önüne alınarak fon karşılaştırma ölçütlerinde/eşik değerlerinde kurucular tarafından gerekli görülmesi durumunda değişiklik
yapılabilir. Bu kapsamda, fon izahname ve yatırımcı bilgi formlarında yapılan karşılaştırma ölçütü/eşik değer değişiklikleri ilgili
düzenlemelerde yer alan ilan ve tescil işlemleri yerine getirilerek yürürlüğe konur.
ii) Para piyasası fonları tarafından Rehber’in 4.7. nolu maddesi ile getirilen portföy yapısı ve yönetim ücretine ilişkin
sınırlamalarına 15.03.2019 tarihi itibariyle uyum sağlanması zorunludur.

B. DİĞER ÖZEL DURUMLAR

İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına
www.spk.gov.tr/apps/ofd/OzelDurumAciklamalari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.
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