Sermaye Piyasas Kurulunun 10.5.2002 Tarih Ve 22/646 Say l Karar
B REYSEL EMEKL L K FONLARI TÜRLER NE L (K N AÇIKLAMA
28.02.2002 tarih ve 24681 say l Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren “Emeklilik Yat r m
Fonlar n n Kurulu& ve Faaliyetlerine 'li&kin Esaslar Hakk nda Yönetmelik (Yönetmelik)”in 22.
maddesinin ikinci f kras nda yer alan; “Kat l mc lar emeklilik sözle&melerinde belirtilen esaslar
çerçevesinde fon hesaplar nda yat r ma yönlendirilecek katk paylar n n en fazla %15’ini, portföyünün
en az %80’i yabanc para ve sermaye piyasas araçlar ndan olu&an fonlara, katk paylar n n en az
%30’unu ise portföyünün en az %80’ini ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerinin olu&turdu u
fonlara yönlendirirler. 7irket, kat l mc lar n katk lar n n bu türdeki fonlarda de erlendirilmesi konusunda
gerekli tedbirleri al r.” hükmü gere i, katk paylar n n fonlarda yat r ma yönlendirilmesi a&amas nda iki
s n rlama bulunmaktad r. Ayr ca, Yönetmelik’in 6. maddesine göre, fon türleri belirlenirken dikkat
edilmesi gereken bir di er nokta, fonun unvan nda belirli bir varl k grubuna, sektöre,
sektörlere, ülke ya da co rafi bölgeye yat r m yapt izlenimini uyand racak bir ibare kullan l p
kullan lmayaca d r. E er böyle bir ibare kullan lacaksa, fon varl klar n n en az %80’i;
a) Fon unvan nda yer alan söz konusu varl k grubu, sektör ya da sektörlere ait olan varl klardan,
b) Fon unvan nda yer alan ülke ya da co rafi bölgeye ait ve o ülke ya da co rafi bölgenin piyasa
yap s n ve risklerini yans tabilen varl klardan olu&mak zorundad r. Aksi takdirde, böyle bir ibare fon
unvan nda kullan lamayacakt r.
Yukar da bahsedilen s n rlamalara uymak, izahname ve di er belgeler yoluyla kamuyu tam, do ru ve
zaman nda ayd nlatmak ve Kurulca uygun görülmek ko&ullar yla, yat r m yap lacak varl k türüne,
yat r m stratejisine veya her ikisine göre olmak üzere fon türleri belirlenebilir ve belirlenen türlerde
fonlar kurulabilir.
Bahsedilen &artlar dikkate al narak, s n rland r c nitelikte olmamak ve fakat uygulamalara yön vermek
ve yol gösterici olmak üzere fon türleri en geni& mahiyette a&a da tan mlanm &t r. Fon türlerinin
a&a daki &ekilde tan mlanm & olmas , sadece burada yer alan fon türleri ile iktifa edilece i anlam na
gelmemektedir. Aksine, Kurulca uygun görülmesi &art yla yeni fon türlerinin belirlenmesi her zaman
mümkündür.
EMEKL L K YATIRIM FONU TÜRLER
A. Gelir Amaçl Fonlar: Yat r m yap lacak varl klar n, bunlardan elde edilecek temettü ve faiz
gelirlerine a rl k verilerek belirlendi i fonlard r.
a. Hisse Senedi Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini düzenli temettü ödemesi yapan ve fiyat
oynakl
nispeten daha az olan hisse senetlerine yat ran ve temettü geliri elde etmeyi hedefleyen
fondur.
b. Kamu Borçlanma Araçlar Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini ters repo dahil devlet iç
borçlanma senetlerine yat ran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur.
c. Özel Sektör Borçlanma Araçlar Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini özel sektör borçlanma
araçlar na yat ran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur.
d. Karma Borçlanma Araçlar Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini kamu ve/veya özel sektör
borçlanma araçlar na yat ran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur.
e. Karma Fon: Her birinin de eri fon portföyünün %20’sinden az olmayacak &ekilde, fon portföyünün
en az %80’ini hisse senetlerine ve borçlanma araçlar na yat ran ve temettü ve faiz geliri elde etmeyi
hedefleyen fondur.
f. Uluslararas Hisse Senedi Fonu: Fon porftöyünün en az %80’ini, düzenli temettü ödemesi yapan
ve fiyat oynakl nispeten daha az olan yabanc hisse senetlerine yat ran ve temettü geliri elde etmeyi
hedefleyen fondur.
g. Uluslararas Borçlanma Araçlar Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini, yabanc borçlanma
araçlar na yat ran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur.
h. Uluslararas Karma Fon: Her birinin de eri fon portföyünün %20’sinden az olmayacak &ekilde, fon
portföyünün en az %80’ini yabanc hisse senetlerine ve yabanc borçlanma araçlar na yat ran ve
temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur.
i. Esnek Fon: Fon portföyünün tamam n de i&en piyasa ko&ullar na göre Yönetmelik’in 5 inci
maddesinde belirtilen varl k türlerinin tamam na veya bir k sm na yat ran ve temettü ve faiz geliri elde
etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür fonlar n varl k da l m önceden belirlenmez.
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B. Büyüme Amaçl Fonlar: Yat r m yap lacak varl klar n, bunlardan elde edilecek sermaye kazanc na
a rl k verilerek belirlendi i fonlard r.
a. Hisse Senedi Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini borsada i&lem gören &irketlerin hisse
senetlerine yat ran ve sermaye kazanc elde etmeyi hedefleyen fondur.
b. Küçük (irketler Hisse Senedi Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini küçük veya büyüme
potansiyeli olan &irketlerin hisse senetlerine yat ran ve sermaye kazanc elde etmeyi hedefleyen
fondur.
c. Karma Fon: Her birinin de eri fon portföyünün %20’sinden az olmayacak &ekilde, fon portföyünün
en az %80’ini hisse senetleri ve borçlanma araçlar na yat ran ve sermaye kazanc elde etmeyi
hedefleyen fondur.
d. Uluslararas Hisse Senedi Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini, yabanc hisse senetlerine
yat ran ve sermaye kazanc elde etmeyi hedefleyen fondur.
e. Uluslararas Karma Fon: Her birinin de eri fon portföyünün %20’sinden az olmayacak &ekilde, fon
portföyünün en az %80’ini yabanc hisse senetlerine ve yabanc borçlanma araçlar na yat ran ve
sermaye kazanc elde etmeyi hedefleyen fondur.
f. Esnek Fon: Fon portföyünün tamam n de i&en piyasa ko&ullar na göre Yönetmelik’in 5 inci
maddesinde belirtilen varl k türlerinin tamam na veya bir k sm na yat ran ve sermaye kazanc elde
etmeyi hedefleyen fondur.
Bu tür fonlar n varl k da l m önceden belirlenmez.
C. Para Piyasas Fonlar : Fon portföyünün tamam n vadesine 3 ay veya daha az kalm & ve likiditesi
yüksek varl klardan olu&turmak amac yla kurulan fonlard r.
Devaml olarak portföyünde vadesine en fazla 180 gün kalm likiditesi yüksek para ve sermaye
piyasas araçlar yer alan ve portföyünün a rl kl ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fonlard r.
a. Likit Fon-Kamu: Fon portföyünün tamam n ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine yat ran
fondur.
a.Likit Fon-Kamu: Fon portföyünün tamam n ters repo dahil devlet iç borçlanma senetleri ve borsa
para piyasas i lemlerine yat ran fondur.
b. Likit Fon-Özel Sektör: Fon portföyünün tamam n özel sektör borçlanma araçlar na yat ran fondur.
b. Likit Fon-Özel Sektör: Fon portföyünün tamam n özel sektör borçlanma araçlar ve borsa para
piyasas i lemlerine yat ran fondur.
c. Likit Fon-Karma: Fon portföyünün tamam n kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlar na
yat ran fondur.
c. Likit Fon-Karma: Fon portföyünün tamam n kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlar ve borsa
para piyasas i lemlerine yat ran fondur.
D. K ymetli Madenler Fonlar : Fon portföyünün en az %80’ini k ymetli madenler ve alt na dayal
varl klardan olu&turmak amac yla kurulan fonlard r.
a. K ymetli Madenler Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini ulusal ve uluslararas borsalarda i&lem
gören alt n ve di er k ymetli madenlere dayal varl klara yat ran fondur.
b. Alt n Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini ulusal ve uluslararas borsalarda i&lem gören alt na
dayal varl klara yat ran fondur.
E. htisasla>m > Fonlar: Co rafi bölge, ülke, sektör ve endeksler baz nda yat r m yapan fonlard r.
a. Yabanc Ülke Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini, sadece bir yabanc ülke taraf ndan veya bu
yabanc ülkede yerle&ik &irketler taraf ndan ihraç edilen para ve sermaye piyasas araçlar na yat ran
fondur.
b. Sektör Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini, belirli sektör ya da sektörlerde bulunan &irketlerin
hisse senetlerine yat ran fondur.
c. Endeks Fon: Hisse Senedi Endeks Fonu, Tahvil Endeks Fonu, Sektör Endeks Fonu veya benzer
fonlar olmak üzere baz al nan ve Kurulca uygun görülen bir endeks kapsam ndaki varl klara, fon
portföyünün en az %80’ini yat ran ve baz al nan endeks ile fonun birim pay de eri aras ndaki
korelasyon katsay s n n en az 0,9 olmas n ve endeksdeki art & kadar bir getiri elde etmeyi hedefleyen
fondur.
F. Di?er Fonlar: Yukar daki fon türlerine girmeyen di er fonlard r.
a. Dengeli Fon: Fon portföyünün tamam n , hisse senedi ve/veya borçlanma araçlar n n karmas ndan
olu&turan ve hem sermaye kazanc hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur.
b. Esnek Fon: Fon portföyünün tamam n de i&en piyasa ko&ullar na göre Yönetmelik’in 5 inci
maddesinde belirtilen varl k türlerinin tamam na veya bir k sm na yat ran ve hem sermaye kazanc
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hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür fonlar n varl k da l m önceden
belirlenmez.
FON TÜRLER NE L (K N NOTLAR:
1. Devlet iç borçlanma senetlerinin asgari oran olarak belirlenen %30’luk orana ili>kin olarak:
Yönetmelik’in 22. maddesiyle, devlet iç borçlanma senetlerine ili&kin olarak getirilen asgari %30’luk
s n rlama kapsam nda, fonlarda yat r ma yönlendirilecek katk paylar n n en az %30’luk k sm , Kamu
Borçlanma Araçlar Fonu ve Likit Fon-Kamu olmak üzere iki adet fona kat l mc n n belirleyece i
oranlarda yat r labilecektir.
2. Yabanc para ve sermaye piyasas araçlar n n azami oran olarak belirlenen %15’lik orana
ili>kin olarak:
Yabanc para ve sermaye piyasas araçlar na ili&kin olarak getirilen %15’lik s n rlama kapsam nda ise,
fonlarda yat r ma yönlendirilecek katk paylar n n en fazla %15’lik k sm , Gelir Amaçl Fonlar alt nda
yer alan Uluslararas Hisse Senedi Fonu, Uluslararas Borçlanma Araçlar Fonu, Uluslararas Karma
Fon; Büyüme Amaçl Fonlar alt nda yer alan Uluslararas Hisse Senedi Fonu, Uluslararas Karma Fon;
'htisasla&m & Fonlar alt nda yer alan Yabanc Ülke Fonu olmak üzere yedi adet fona kat l mc n n
belirleyece i oranlarda yat r labilecektir. Ayr ca, K ymetli Madenler Fonlar alt nda yer alan K ymetli
Madenler Fonu ve Alt n Fonu’nun portföylerinin en az %80’inin uluslararas piyasalarda i&lem gören
k ymetli madenler ve alt na dayal varl klardan olu&mas halinde, katk paylar n n en fazla %15’lik k sm
bu fonlarda da de erlendirilebilecektir. Bu fonlar d & nda kalan di er fon türleri portföylerine hiçbir
&ekilde yabanc para ve sermaye piyasas arac alamayacaklar ve yabanc bir ülkede kurulu bir banka
nezdinde mevduat hesab açamayacaklard r.
3. Yabanc Ülke Fonu’na ili>kin olarak:
Yabanc Ülke Fonu, sadece bir yabanc ülkeye yat r m yapmak isteyen fonlar olabilece i dikkate
al narak düzenlenmi& olup, birden fazla ülkeye yat r m yapmak isteyen fonlar için uluslararas fon türü
kapsam nda bir fon kurma imkan tan nm & bulunmaktad r. Örne in; sadece 'ngiltere ve Almanya
taraf ndan ya da bu ülkelerde yerle&ik &irketler taraf ndan ihraç edilen para ve sermaye piyasas
araçlar na yat r m yapmak isteyen bir fon türünün belirlenmesi mümkündür. Böyle bir fonun türü,
Uluslararas Hisse Senedi Fonu’na öz itibariyle benzemekte olup, fonun ticaret unvan “ABC Emeklilik
A.7. 'ngiltere-Almanya Fonu” olarak belirlenebilir.
4. Büyüme Amaçl ve Gelir Amaçl Fonlar n ay rt edilebilmelerine ili>kin olarak:
Gelir Amaçl Fonlar, yat r m yap lacak varl klar n seçiminde, fiyat oynakl dü&ük, temettü ve faiz geliri
elde etme potansiyeli ya da beklentisi olan varl klara a rl k verilen fonlard r. Büyüme Amaçl Fonlar
ise, yat r m yap lacak varl klar n seçiminde, yat r m döneminde de er art & kazanc elde edilmesi
beklenen varl klara a rl k verilen fonlard r.
Herhangi bir varl n hangi amaçla fona al nd , bir portföy yöneticisinden di erine de i&ebilecektir.
Ancak uygulamaya geçilmesinden sonra, hangi varl n hangi amaca hizmet etti inin tespiti daha
sa l kl yap labilecek ve portföyler bu tespitlere göre olu&turulacakt r. Portföye dahil edilecek varl klar n
seçimi, fonun izahnameler ve di er belgelerle kamuya duyurulan yat r m stratejisine uygunlu una,
kar& la&t rma ölçütüne ve dolay s yla fon performans na olan katk s na göre yap lacakt r. Böylece,
belirlenmi& olan kar& la&t rma ölçütünün vade, getiri ve risk yap s na uygun bir portföy olu&turulacak ve
bu ölçüt kadar ya da daha fazla bir getiri hedeflenebilecektir. Bu hedefler bir fondan di erine
de i&ebilece i ve bu hedeflere ula&mada kullan lacak araçlar farkl la&abilece i gibi, hedefler farkl da
olsa kullan lan araçlar ayn olabilir. Bunun sebebi, iki portföy yöneticisinin ayn araca ya da
varl a farkl beklentilerle yakla&malar d r. Yat r m yap lan araca ya da varl a ili&kin olarak hangi
portföy yöneticisinin daha ba&ar l oldu u, yat r m döneminin sonunda belli olacak ve buna göre
fonlar n performans farkl l k arz edebilecektir.
Fonun belirlenmi& olan yat r m stratejisine ve performans n n ölçülmesinde bir referans olacak
kar& la&t rma ölçütüne göre yat r m yapmas beklenen kat l mc , performans dü&ük olan fon yerine
performans yüksek olan fonu tercih edebilecektir. Hangi varl n hangi amaca hizmet edece ine ve
dolay s yla fon performans na ne kadar katk s olaca na dair beklentiler, zamanla piyasada daha
somut hale gelebilecektir.
Di er taraftan fon kurulu& a&amas nda, portföy yöneticisinin hangi varl k grubunun büyüme veya gelir
amaçl olabilece ini öngöremeyebilece i, bir di er ifadeyle, portföy yönetiminde hem sermaye kazanc
hem de temettü veya faiz geliri unsurlar na ayn oranda a rl k vermek isteyebilece i dikkate al narak,
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tamam hisse senetlerinden veya borçlanma senetlerinden veya bunlar n karmas ndan olu&an
“Dengeli Fon” kurulabilmesine de imkan tan nm &t r.
5. %80’lik s n rlaman n hesaplanmas na ili>kin olarak:
%80’lik s n rlama, Yönetmelik’in 6. maddesinin dördüncü f kras hükmü gere i, yat r m yap ld ktan
sonra ortaya ç kan fon varl klar n n de eri üzerinden hesaplan r. %80’lik s n rlama normal &artlar
alt nda sürekli olarak geçerlidir, ancak geçici olmak kayd yla koruma amaçl bir pozisyon al nd nda
bu s n rlamaya bir istisna getirilebilir. Bu istisnan n amac , piyasa, ekonomi ve siyaset alan nda
olumsuz geli&meler olmas durumunda ve geri dönü&lerin yo unla&mas halinde do abilecek a& r
zararlardan fonu ve kat l mc lar korumakt r. Bu dönemlerde %80’lik s n rlama esnetilerek, fon
unvan nda belirtilen varl klara yap lan yat r m n oran %80’in alt na inebilir. Buna ili&kin düzenleme
Yönetmelik’in 21. maddesinin ikinci f kras ve 27. maddesinde yer almaktad r. Ayr ca, ba&lang ç
a&amas nda yeni kurulan fonlar için Yönetmelik’in 6. maddesinin dördüncü f kras nda yer alan “Ancak,
yeni kurulan fonlar için kayda al nmay takip eden 6 ay süresince %80’lik s n rlama uygulanmaz”
hükmüyle daha fazla bir esneklik getirilmi&tir.
6. Dövize Endeksli Borçlanma Senetleri ve Eurobondlar n Devlet ç Borçlanma Senetleri
kapsam nda de?erlendirilmesine ili>kin olarak:
Asgari %30’luk s n rlaman n uygulanmas nda dikkate al nacak fonlar n (Kamu Borçlanma Araçlar
Fonu ve Likit Fon-Kamu) portföylerinin en az %80’i; ters repo ve dövize endeksli devlet borçlanma
senetleri dahil devlet iç borçlanma senetlerinden olu&acakt r.
Türkiye Cumhuriyeti taraf ndan ihraç edilen Eurobondlar ise, devlet d & borçlanma senedi olup,
yabanc menkul k ymet kategorisine girmemektedir. Bu nedenle, belirlenmi& olan yat r m stratejisi ve
portföy s n rlamalar kapsam nda, fonlar n sözkonusu Eurobondlar portföylerine dahil edebilmeleri
mümkündür. Eurobondlar, devlet iç borçlanma senedi say lmad ndan, Kamu Borçlanma Araçlar
Fonu ve Likit Fon-Kamu, portföylerine en az %80 oran nda ters repo dahil devlet iç borçlanma
senetleri ald ktan sonra, portföy s n rlamalar na uygun bir &ekilde, sözkonusu Eurobondlar %20
oran nda portföylerine dahil edebilirler.
Asgari %30’luk s n rlaman n uygulanmas nda dikkate al nacak Kamu Borçlanma Araçlar Fonu
portföylerinin en az %80’i ve Likit Fon-Kamu portföylerinin tamam ters repo ve dövize endeksli devlet
borçlanma senetleri dahil devlet iç borçlanma senetlerinden olu acakt r.
Türkiye Cumhuriyeti taraf ndan ihraç edilen Eurobondlar ise, devlet d borçlanma senedi olup,
yabanc menkul k ymet kategorisine girmemektedir. Bu nedenle, belirlenmi olan yat r m stratejisi ve
portföy s n rlamalar kapsam nda, fonlar n söz konusu Eurobondlar portföylerine dahil edebilmeleri
mümkündür. Eurobondlar, devlet iç borçlanma senedi say lmad ndan, Kamu Borçlanma Araçlar
Fonlar portföylerine en az %80 oran nda ters repo dahil devlet iç borçlanma senetleri ald ktan sonra,
portföy s n rlamalar na uygun bir ekilde, söz konusu Eurobondlar %20 oran nda portföylerine dahil
edebilirler.
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