
23 Aralık 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31343 

YÖNETMELİK 

 
 

Sermaye Piyasası Kurulundan: 

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE  
İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 13/3/2013 tarihli ve 28586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emeklilik 

Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

“k) İpotek finansmanı kuruluşlarınca ihraç edilen sermaye piyasası araçları ile ipotek 
finansmanı kuruluşlarının kurucusu olduğu; konut finansmanı fonları tarafından ihraç edilen 
ipoteğe dayalı menkul kıymetler ve varlık finansmanı fonları tarafından portföylerinde yer 
alan tüketici kredilerinden kaynaklanan alacaklar karşılık gösterilmek suretiyle ihraç edilen 
varlığa dayalı menkul kıymetler için (a) ve (f) bentlerinde yer alan sınırlamalar uygulanmaz. 
Ancak bu bent kapsamında her bir varlığa yapılan yatırım, fon portföy değerinin %35’ini 
aşamaz. 

l) Fon portföyüne dâhil edilecek varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin fon 
portföyüne dâhil edilme aşamasında ilgili Kurul düzenlemeleri çerçevesinde derecelendirme 
yapmaya yetkili derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen 
derecelendirme notunun ilk üç kademesinde nota sahip olunması zorunludur. Yatırım 
yapıldıktan sonraki süreçte ise, ilgili derecelendirme notunun yatırım yapılabilir seviyenin 
altına düşmemesi esastır. Söz konusu araçların derecelendirme notunun yatırım yapılabilir 
seviyenin altına düşmesi halinde ise katılımcıların menfaati de dikkate alınarak söz konusu 
araçların fon portföyünden çıkarılması için şirket ve/veya portföy yöneticisi tarafından gerekli 
işlemlerin tesis edilmesi gerekir.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiştir. 
“Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan BIST Sınai Endeksini takip etmek üzere kurulan 
endeks fonlar ile aynı endekste yer alan ihraççıların ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına 
yatırım yapan ve unvanında sanayi sektörü ibaresine yer verilen fonlar için birinci cümlede 
belirtilen oran yüzbinde sıfır olarak uygulanır.” 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür. 
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