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TEBLİĞ 

Sermaye Piyasası Kurulundan: 
YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1)’NDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-52.1.ç) 
MADDE 1 – 9/7/2013 tarihli ve 28702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım 

Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“i) İhraççı: Kitle fonlaması platformları aracılığıyla para toplayanlar hariç olmak 
üzere, sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Kurula başvuruda 
bulunan veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişileri ve Kanuna tabi 
yatırım fonlarını,” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(2) Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım 

ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ’ta işlem gören ihraççı paylarından oluşan ve 
bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (d) bendinde 
belirtilen şemsiye fonlara bağlı olarak ihraç edilen fonlar "Hisse Senedi Yoğun Fon" 
olarak kabul edilir. Hisse senedi yoğun fonların portföylerinde yer alan ihraççı paylarına 
ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, 
ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri, borsada 
işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları ve 
ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)’nin 5 inci 
maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa 
yatırım fonları katılma payları %80’lik oranın hesaplanmasına dahil edilir. Bu Tebliğin 24 
üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir fonun, hisse senedi 
yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları 
sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım 
fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin 
yerine getirilmesinden de kurucu ve portföy saklayıcısı müteselsilen sorumludur.” 

“(5) 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa Yatırım 
Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)’nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) 
bendi kapsamında belirli bir varlık grubundan oluşan endeksi takip etmek üzere kurulan 
borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırım, bu Tebliğde ve fon 
bilgilendirme dokümanlarında ilgili varlık grubu için belirlenen yatırım sınırlamaları 
hesaplamalarına dahil edilir.” 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(1) Fon toplam değerinin en fazla %20’si fon katılma paylarına, menkul kıymet 

yatırım ortaklıkları paylarına, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu katılma 
paylarına ve yabancı yatırım fonu katılma paylarına yatırılmak suretiyle 
değerlendirilir. Türkiye’de kurulu borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan 
yatırım için bu sınırlama uygulanmaz. Ancak tek bir yatırım fonunun, yabancı borsalarda 
işlem gören borsa yatırım fonunun ve yabancı yatırım fonunun katılma paylarına yapılan 
yatırım tutarı fon toplam değerinin %10’unu, Türkiye’de kurulu tek bir borsa yatırım 
fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı ise fon toplam değerinin %20’sini 
aşamaz.” 

“(3) Bu Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca 
yapılacak ihraççı sınırı kontrolünde, fonların portföylerinde yer alan yatırım fonu/borsa 
yatırım fonu katılma payları dikkate alınmaz.” 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin onuncu fıkrası yürürlükten 

kaldırılmıştır. 
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 



MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür. 
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