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        Borsa İstanbul A.Ş.’nin (Borsa) Türk Lirası cinsinden referans faiz oranına (TLREF) dayalı
vadeli işlem sözleşmelerinin para piyasası ve kısa vadeli borçlanma araçları yatırım fonları/emeklilik
yatırım fonlarının portföylerine dahil edilmesine ilişkin önerilerinin değerlendirildiği Kurulumuz Karar
Organı’nın 29.08.2019 tarih ve 47/1077 sayılı toplantısında;

        i) İzahnamesinde belirlenen yatırım stratejisi kapsamında kaldıraç yaratan işlemlere taraf
olunabileceğine dair hüküm bulunmayan para piyasası ve kısa vadeli borçlanma araçları
yatırım/emeklilik yatırım fonları için TLREF vadeli işlem sözleşmeleri ile ilgili olarak III-52.1 sayılı
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ve Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin
Esaslar Hakkında Yönetmelik’te yer alan izahname değişikliğine ilişkin işlemlerin Kurulumuz onayı
aranmaksızın gerçekleştirilebileceği,

        ii) İlgili düzenlemelerdeki portföy yapısına ilişkin esaslara uyulması kaydıyla, izahname
değişikliğine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılacak ilan ve ticaret siciline tescil
işlemlerinin tamamlanmasını müteakip duyuru metninde yer alan yürürlüğe giriş tarihi itibariyle TLREF
vadeli işlem sözleşmelerinin anılan fonların portföylerine dahil edilebileceği,

        iii) Gerekli olması halinde yatırımcı bilgi formu ve tanıtım formlarında da güncelleme yapılarak
formların nihai hallerinin KAP’ta yayımlanması ve izahnameler ile yatırımcı bilgi formu/tanıtım
formlarının nihai hallerinin Kurulumuza iletilmesi gerektiği

        hususlarının Borsa’ya ve portföy yönetim şirketlerinin bilgilendirilmesini teminen Birliğinize
bildirilmesine karar verilmiştir.

        Bu çerçevede, izahnamesinde belirlenen yatırım stratejisi kapsamında kaldıraç yaratan işlemlere
taraf olunabileceğine dair hüküm bulunmayan para piyasası ve kısa vadeli borçlanma araçları
yatırım/emeklilik yatırım fonları tarafından TLREF vadeli işlem sözleşmelerinin fon portföyüne dahil
edilmesinin planlanması durumunda yalnızca söz konusu işlemler için, asgari olarak Kurulumuz internet
sitesinde (www.spk.gov.tr) yayımlanan yatırım/emeklilik yatırım fonu izahname standardının (2.6.),
(3.3.), (3.4.), (3.5.) ve (3.6.) nolu maddelerinin fon izahnamelerine eklenmesine, izahnamelerin (3.1.)
nolu maddesinin vadeli işlem sözleşmelerinden kaynaklanan risklere ilişkin açıklamaları içerecek
şekilde tadil edilmesine yönelik işlemlerin Kurulumuz Karar Organı’nın 29.08.2019 tarih ve 47/1077
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sayılı kararı çerçevesinde Kurulumuz onayı aranmaksızın gerçekleştirilebileceği hususunda portföy
yönetim şirketlerinin bilgilendirilmesini rica ederim.
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