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1.1 Hedef Portfoy Yonetimi A.$. tarafindan 6362 sayrh Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 52

nci

ve 54 tincii maddelerine dayamlarak ve bu igttiztik hiikiimlerine gore yonetilmek iizere
nitelikli yatrrmcrlardan katrlma paylan kargrhfr toplanacak nakit ve iqtirak paylan ile,
katrlma paylan sahipleri hesabma, inangh miilkiyet esaslanna grire girigim sermayesi
yatrrmlan ile para ve sennaye piyasasr araglarmdan olugturulan portftiyii iqletmek amacryla
Hedef Portfloy Yonetimi A.$.Birikim Girigim Sermayesi Yaflnm Fonu kurulmugtur.
1.2. Bu igtiiztikte;
a) Hedef Portftiy Yrinetimi A.$.

"KURUCU",

b) Hedef Portfoy Yonetimi A.g. "YONETiCI",
c) Denizbank A.$. "PORTFOY SAKLAYICISI",
9) Hedef Portfoy Yiinetimi A.$. Birikim Girigim Sermayesi Yatrnm Fonu "FON",
d) Kurulun yatrrm kuruluglarrna iligkin dtizenlemelerinde tarumlanan ve talebe dayah olarak
profesyonel kabul edilenler de dahil profesyonel miigterileri ile l5l2l20l3 tarihli ve 28560

saytlt Resmi Gazete'de yayrmlanan Bireysel Katrhm Sermayesi Hakkrnda Yonetmelik'te
tarumlanan bireysel katrhm yatrrmcrsr lisansma sahip kiqiler "NiTELiKLi YATIRIMCI",
e) Fon ile katrlma payr sahipleri arasmda bireysel veya toplu olarak akdedilen, asgari olarak
iqttiztik ve ihrag belgesinde yer verilmeyen hususlarrn diizenlendifi sozlegme "YATIRIMCI

sOzLE$MESi",
t) 6362 sayrh Sermaye Piyasasr Kanunu "KANUN",
g) Sermaye Piyasasr Kurulu'nun III-52.4 sayrh Girigim Sermayesi Yatrrm Fonlarma itiqtin
Esaslar Teblili ile ek ve defiqiklikleri "TEBLid",
E) III-52.1 sayrh Yatrrrm Fonlanna iligkin Esaslar Teblili "YATIRIM FONU TEBLi6i",
h) III-55.1 sayrh Portfoy Ytinetim $irketlerine ve Bu $irketlerin Faaliyetlerine iligkin Esaslar
Teblili "poRTFOy YONETiM TEBLidi",
r) III-56.1 sayrh Portfiiy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluglara itigt<in
Esaslar Teblili "SAKLAMA TEBLiGi",
i) Il-14.2 sayrh Yatrrm Fonlanrun Finansal Raporlama Esaslanna itigtcin Tebli!
..FiNANSAL RAPoRLAMA TEBLidi''
j) 6l02sayrh Tiirk Ticaret Kanunu "1111"'
k) 213 sayrh Vergi Usul Kanunu '.VIJK",
l) Merkezi Kayrt Kuruluqu A.$. "MKK",
m) Giriqim qirketlerinin sermayesini temsil eden paylar "igTiRAK PAYI",
n) Sermaye Piyasasr Kurulu "KURUL",
o) Ttirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasr "TCMB",
p) Kamuyu Aydrnlatma Platformu "KAP"
olarak ifade edilecektir

2.1. Fon'un adr; Hedef Portfoy Ytinetimi A.$. Birikim Girigim Sermayesi Yatrtm Fonu'dur
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Fon'un yonetim adresi; Burhaniye Mahallesi,
Selvilievler Sitesi, Uskiidar-iSTANBUL

Do[u Karadeniz Caddesi, No:26l5

2.2. Kurucu'nun;

Unvanr; Hedef Portfoy Ytinetimi A.g.

Merkez Adresi; Burhaniye Mahallesi, Do[u Karadeniz Caddesi, No:26l5 Selvilievler
Sitesi, Usktidar-iSTANBUL
2.3. Yrjnetici'nin;
Unvant; Hedef Portfoy Yrinetimi A.$.

Merkez Adresi; Burhaniye Mahallesi, Do[u Karadeniz Caddesi, No:26l5 Selvilievler
Sitesi, Usktidar-iSTANBUL
2.4. Portfoy Saklayrcrsmm;
Unvanr; Denizbank A.$.
Merkez Adresi; Btiytikdere Cad. Torun Tower No:141 34394 Esentepe/iSTANBUL
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FON SUNNSI:

ilk katrlma payr satrgr tarihi
baglar. Fon siiresinin son 2 (ikD yrh tasfiye donemidir. Tasfiye donemine iligkin
agrklamalara bu igtiizi.i!"iin 15.2.ve 16. maddesinde yer verilmiqtir.

3.1. Fon'un siiresi tasfiye dtinemi dahil 12 (Oniki) yrldrr. Bu siire

ile

3.2. Fon siiresi, bu igttiziiliin fon sriresine iliqkin maddesinin deligtirilmesi qartr ile
de!iqtirilebilir.
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KAYNAK TAAHHUDUNE iLiSKiN ESASLAR

4.1. Kurucu, nitelikli yatrrmcilarrn bir defada veya farkh tarihlerde odenmek iizere, fona
kaynak taahhtidiinde bulunmalarmr talep eder. Kaynak taahhiidii sadece nakit olarak
iidenebilir.

Nitelikli yatrrrmcrlardan tahsil edilecek asgari kaynak taahhiidii tutarma ihrag belgesinde
yer verilir. Kaynak taahhtidi.i t';.ttarlan kurucunun yiinetim kurulu tarafindan yatrrmct
4.2.

stizlegmesinde belirlenecek siirelerde talep edilir.

4.3. Onayh ihrag belgesinin Kurucu tarafindan teslim almmasmr takip eden bir ytl igerisinde
katrlma paylarmrn nitelikli yatrnmcrlara satl$lna baglanmasr ve katrlma paylarmm nitelikli
yatmmcrya sahqma baglandrlr tarihi miiteakip en geg iki ytl iginde Tebli['de belirlenen asgari
kaynak taahhiidii tutanrun tahsil edilmesi zorunludur.
4.4.Kaynaktaahhi.itleri, tahsil edilmelerini miiteakip ihrag belgesinde belirtilen siire igerisinde
bu igttiziikte belirtilen smrlamalar dahilinde yaflnma yiinlendirilir. Ancak her durumda bu
stire iki yrh agamaz.

4,5.4.3. nolu maddede belirtilen siire sonunda asgari kaynak taahhiidti tutarlna ulagtlmamast
halinde fonun yatrnm faaliyetlerine son verilerek en geg altr ay iginde fonun tasfiyesine izin
verilmesi talebiyle Kurul'a bagvurulmasr ve Kurulca verilecek izni takiben fon igttizti[iiniin
ticaret sicilinden terkin ettirilmesi zorunludur.

4.6. Kaynak taahhiitlerinin tutar ve odenme planrna, alt ve tist limitlerine,

kaynak
taahhiitlerinin yerine getirilmemesi halinde Kurucu tarafindan ahnabilecek tedbirlere yaturmcr
sozleqmesinde yer verilir.

4.7. Her bir kaynak taahhiidti odemesi karqrhfrnda yatrrmcr hesaplanna aktanlacak katrlma
paylarrnrn saylsl, kaynak taahhiidiiniin ridenmesi igin hazrrlanan fiyat raporunda tespit edilen
pay fryatna g<ire hesaplanrr. Fonun katrlma payr satrm donemlerinde kaynak taahhtidiiniin
odenmesi durumunda katrlma payr birim pay deferinin hesaplanmasr amacrylahazrlananfryat
raporlarmm da kaynak taahhtidii cidemesi kargrhlrnda yatmmcl hesaplanna aktanlacak
katrlma paylarmm saylsrrun tespiti igin kullanrlmasr mtimkiindtir. ilk talep toplama doneminde
tahsil edilen kaynak taahhiitleri kargrh[rnda ihrag edilecek fon pay sayrsmrn hesaplanmasmda
1 pay 1 TL olarak dikkate ahmr. Fon katrlma paylarrnrn ihracr sonrasl fona yeni bir kaynak
taahhiidii verilmesi durumunda, fonun mevcut katrlma payr
sahipleri ile yeni kaynak taahhiidti
lˆDqtis
kapsamrnda fon katrlma paylarmt alacak yatrrmcrlar arasmda denklegtirme yaprlabilir. Bu
durumda, denkleqtirme

olarak tasamrfta bulunmaya ve bundan do[an haklarr kullanmaya yetkilidir. Fonun
faaliyetlerinin ytirtitiilmesi esnasrnda portftiy yoneticili$ hizmeti dahil drgarrdan saflanan
hizmetlerden yararlanrlmasr, Kurucu'nun sorumlulufiunu ortadan kaldrmaz. Fon portfoyti,
Kurucu tanfrndan, Sermaye Piyasasr Kurulu dtizenlemelerine uygun olarak bu igttiziik ve
Tebli! hiiktimleri dahilinde y<inetilir.
6.2. Kurucunun ytinetim kurulu iiyelerinden en az birinin girigim sermayesi yatrrmlarr
konusunda en az beg yrlhk tecrtibeye sahip olmasr gerekli olup; aynca, Kurucu nezdinde d<irt
ytlltk yiiksek olrenim gcirmtig ve girigim sermayesi yatrrmlarr konusunda en az beq yrlhk
tecrtibeye sahip tam zamanh veya yan zamanh bir personel ile bu maddede belirtilen yonetim

kurulu iiyesi ve kurucu genel miidiiriiniin yer aldr[r bir yafirrm komitesi bulunur. Yatrnm
komitesinde gorevlendirilecek personel garfi, gerekli niteliklerihaiz yonetim kurulu tiyesi ile
de sallanabilir. Yatrrrm komitesi, tiyelerin go[unlufuyla toplamr ve toplantrda kullanrlan
oylann gogunluguyla karar alrr. Yatrrm komitesi kararlarr yatrrm komitesi karar defterine
yazrfu ve fon siiresi ve takip eden en az beg yrl boyunca saklarur. Fonun giriqim sermayesi
portfoytiniin yonetimi ile ilgili tiim iglemler yatrrrm komitesi tarafindan ytirtittiltir.

6.3. Fon hizmet birimi Denizbank A.$. nezdinde olugturulmugtur. Fon hizmet birimi asgari
olarak, fon muhasebe kayrtlanrun tutulmasr, nakit mutabakatlarmm yaprlmasr, katrlma payr
altm-sattm emirlerinin kontrol edilmesi, portfoye iliqkin iglemlerin yaprldrlr giinlerde fon
raporlanrun, fonun mizan, bilango, gelir-gider tablosunun hazrlanmasr gibi gorevleri yerine
getirir. Fon hizmet birimi biinyesinde fon miidiirti ve fon iglemleri igin gerekli mekan, teknik
donantm ve muhasebe sistemi ile yeterli sayrda ihtisas personelinin bulundurulmasr
zorunludur. Fon miidiirti asgari olarak fon hizmet biriminin organizasyonunun saflanmasr,
fon ile ilgili yasal ve difer iqlemlerin koordinasyonu, ytiriitiilmesi ve takibinden sorumludur.
Fon miidiirii, portfiiy yoneticiligi faaliyetinde bulunamaz. Fon miidiirti, portfoy ytineticilili
faaliyetinde bulunamaz. Fon miidiirtiniin herhangi bir sebepten dolayr gtirevden aynlmasr
halinde altr ig gi.inii iginde yeni bir fon mtidtirii atanrr ve Kurula bildirilir.
6.4. Qrkanlan katilma paylannrn kaydrna mahsus olmak iizere TTK'nun 64. md'ne gtire tasdik
ettirilen "Katrlma Paylarr Defteri" tutulur. Katrlma paylan defterinde katrlma paylanrun ahm
satrmlan izlenir. Bunlar drqrnda fon iglemlerine iligkin olarak TTK, VUK, ve SPKn.
hiiktimleri gergevesinde; Yevmiye Defteri (giinltik defter) ile Defter-i Kebir (biiytik defter)
fon hizmet birimi tarafindan tutulur. Hazine ve Maliye Bakanhft'nca istenebilecek
VUK'ndan kaynaklanan zorunlu defterler de aynca tutulur.
6.5. Kurucu kaydi defer olarak tutulan katrlma paylarrm yatrrmcrlar bazrnda izleyebilecek
sistemi kurmak ve bu bilgileri 5 yrl boyrnca saklamak zorundadr.

bir

6.6. Fon'un muhasebe, denetim, hesap ve iqlemleri Kanun, TTK, VUK ve Borglar
Kanunu'nun ilgili hiikiimlerine uygun olarak, kurucunun ve yoneticinin hesaplarr drqrnda ozel
hesaplarda izlenir. Fon muhasebesine iligkin olarak, Finansal Raporlama Teblifi"nde
belirtilen esaslara uyulur.
6.7.

Fon yonetiminde agalrdaki ilkelere uyulur;

6.7.1. Yiineticinin yiinettili her fonun grkanm ayfl ayfl giizetmesi zorunludur. Yonetici,
yonetimindeki fonlar veya diler mtigterileri arasrnda biri lehine dileri aleyhine sonug verecek
iglemlerde bulunamaz. Fon portfoy{i ile ilgili ahm sattm kararlarmda objektif bilgi ve
ve sozleqme ile belirlenen yatrnm ilkelerine uyrlmast zorunludur. Bu
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bilgi ve belgeler ile ahm satrm kararlanna mesnet tegkil eden aragtrma ve raporlarrn en az 5
yrl siireyle yonetici nezdinde saklanmasr zorunludur. Fon portfoyiine iliqkin yatrrm kararmr
veren portfiiy yiineticisi ahm satrm kararlanm imzah olarak kaydeder.
6.7.2. Borsada iglem gtiren varhklann ahm satrmrrun borsa kanahyla yaprlmasr zorunludur.
Fon adma katrlma paylarrrun ahm satrmr nedeniyle, BiA$ Borglanma Araglarr Piyasasrndan
aym gtin valorti ile aynr gtin val<irlii iglem saatleri drgrnda fon portftiytine ahm veya fon
portfoyiinden safim zorunlululu bulundulunda, borsa tarafindan belirlenen iglem kurallanna
uyulur. Y<ineticinin, fon portftiyrine pay ahm satrm iglemlerinde, iglemi gergekleqtiren aracr
kurulugun, fonu temsil eden mtigteri numarasryla borsada iglem yapmasmr temin etmesi
zorunludur.
6.7.3. Yonetici fon adna yaptrfir ahm satrm iglemlerinden dolayr herhangi bir ihraggr veya
aract kuruluqta kendi lehine bir menfaat safilarsa, bu durumun kurucuya agrklanmasr
zorunludur. Kurucu bu durumu olrendifii tarihten itibaren 10 ig gtinii iginde en uygull
haberlegme vasrtasr ile yatrrrmcrlara bildirir.
6.7.4. Herhangi bir qekilde yoneticinin kendine veya iigthrcti kigilere grkar sallamak amacryla
fon portftiytinde bulunan varhklann ahm satrmr yapiamaz. Fon adma verilecek emirlerde
gerekli cizen ve basiretin gosterilmesi zorunludur. Fon adrna yaprlacak ahm satrmlarda portfiiy
yonetim sozlegmesinde belirlenen genel fon stratejilerine ve kurucunun genel kararlarrna

uyulur.
6.7.5. Fon portfoytinrin onceden saptanmrg belirli bir getiri saflayacalrna dair yazrh veya
sozlii bir garanti verilmez.

6.7.6. Kurucu ve yonetici fonun yonetimi ile ilgili olarak veya gtirevlerini ifa etmeleri
srasmda bilgi sahibi olabilecek durumda iseler bu bilgileri kendi veya iigiincii tarafn
menfaati dofirultusunda kullanamazlar.
6.7.7. Kurucu ve yonetim veya sermaye bakrmmdan bunlarla do!rudan ya da dolayh olarak

iligkili olanlar tarafindan kurulan veya yrinetilen fonlarrn kafilma paylarrnm fon portfoytine
dahil edilmesi halinde bu fonlara girig ya da grkrg komisyonu <idenemez.

6.7.8. Ytinetici, fon portfoyiinii, fon igtiiziilii, ihrag belgesi, Kanun ve

ilgili

mevztat

hiiktimlerine gore yiinetmekle ytiktimltidtir.

6.8. Kurucu ile katrlma payt sahipleri arasrndaki iligkilerde bu igttiziik hiiktimleri, ihrag
belgesi hiiktimleri ile Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili mevnrat, hiiktim bulunmayan
hallerde ise yatrrrmcr siizlepmesi hiikiimleri ile Borglar Kanunu'nun vekalet akdi htiktirnleri
uygulanr. Fon igtiiziifii, kafllma payr sahipleri ile kurucu ve portfoy saklayrcrst arasmda fon
portftiyiintin inangh miilkiyet esaslanna giire igletilmesini, SPKn ve Saklama Teblifi
kapsamrnda saklanmasmr ve vekalet akdi hiikiimlerine giire yonetimini konu alan, genel iglem
gartlarmr igeren iltihaki bir sozlegmedir.
6.9. Ayrrca Fon igin agalrdaki iglemler yaprlabilir.

6.9.1. Katrlma paylarmn geri dtiniiglerinde olugan nakit ihtiyacmm kargrlalrmast amacryla,
portfoyde yer alan repo iqlemine konu olabilecek menkul krymetlerin rayig bedelinin o%1O'una
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kadar, borsada veya borsa drgrnda repo yapabilir veya borglanma amacryla Takasbank Para
Piyasasr iglemleri yaprlabilir.

6.9.2. Fon toplam deferinin azami %50'si orarunda kredi veya faizsiz finansman
kullantlabilir. Kredi veya faizsiz finansman kullanrmmrn gergeklegtifi hesap drinemi ile
sonrasmdaki hesap dtinemleri sonunda agrklanan fiyat raporlannda sriz konusu orana uyum
saflanmast gereklidir. Kredi veya faizsiz finansman kullanrlmasr halinde bunlarm niteliEi,
tutarr, faizi, odenen komisyon ve masraflar, almdrlr tarih ve kurulug ile geri rideme tarihine
iliqkin bilgiler hesap donemini takip eden 30 giin iginde en uygun haberlegme vasrtasryla
katrlma payr sahiplerine bildirilir.
6.9.3. Fon, riskten korunma amacryla ttirev araglar stizlegmelerine taraf olabilir.
6.10. Kurucu girigim sermayesi yatrrmlarma iligkin drgandan danrgmanhk hizmeti alabilir

6.11. Kurucu kendi biinyesinde risk yiinetim hizmetini sallayan bir birim oluqturabileceli
gibi, risk yonetimi konusunda yatrrm kuruluglarrnda ve tzmanlaqmrg difer kuruluqlardan da
hizmet alabilir. Risk yrinetim hizmetini saflayan birim, portfoyiin yonetiminden sorumlu
birimden bafrmsrzdrr. Risk yonetimini gergeklegtirecek birimin personeli, fonun risk yonetim
sisteminin olugturulmasrndan ve yrinetiminden sorumludur. Fon'un olasr riskleri; piyasa riski,
kur riski, likidite riski, finansman riski, yo[unlaqma riski, fiyat riski, faiz riski, finansman
riski, korelasyon riski, yolunlaqma riski, operasyonel risk, sermaye yattnmt riski, yasal risk,
fesih riski, kargr taraf riskidir. Fon'un risk yonetim sistemine ve olasr risklere iligkin ayrmhlt
agrklamalar a ihr aq bel gesinde yer verilmektedir.
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FON PORTT'OYUNNNTi VANT,TKLARIN SAKLANMASI:

7.1. Fon portftiyiindeki varhklarrn Saklama Tebligi diizenlemeleri gergevesinde portfoy
saklayrcrst nezdinde saklanmasr zorunludur.

7.2. Fizlken veya kayden saklanmasl miimkiin olmayan varhklann mevcudiyetini ve fona
aidiyetini gtisteren bilgi, belge ve kayrtlar da portfoy saklaytctst nezdinde tutulur.

7.3. Girigim sermayesi yatrnmr yaprlmasr ve girigim sermayesi yatrtmlanndan grkrg
gergekleqtirilmesi <incesinde bu iglemlere iligkin bilgi ve belgelerin ornekleri iqlemlerin
gergeklegtirilmesinden makul bir siire once Saklama Teblili kapsamrndaki sorumluluklanrun
yerine getirilebilmesini teminen Kurucu tarafindan portfoy saklaytctsma gonderilir. Makul
stire tanrmrna ve iqlemlere iligkin bilgi ve belgelerin giinderim usullerine portfoy saklama
sozleqmesinde yer verilir.

7.4. Portfoy saklayrcrsr tarafindan Fon portfoyiinde yer alan ve Takasbank'm saklama hizmeti
verdifi para ve sermaye piyasasr araglan, krymetli madenler ile diler varhklar Takasbank
nezdinde Fon adma agrlan hesaplarda izlenir. Bunlarm drgrnda kalan varhklar ve bunlann

delerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank'a aktanlr veya soz konusu bilgilere
Takasbank' rn erigimine imkdn safl anrr.

7.5. Fon malvarhlr; fon hesabma olmasr, igttiziik ile ihrag belgesinde hiiktim bulunmast
gartryla kredi ahnmast ve koruma amagh tiirev arag iglemleri yaprlmasr amact haricinde
teminat gosterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarh[r kurucunun ve portfoy saklaytctsmm
yonetiminin veya denetiminin kamu kurumlanna devredilmesi hdlinde dahi bagka bir amagla
iasamrf edilemez, kamu alacaklarrrun tahsili amac;' da d6hil olmak ijzerc haczedilemez,
tizerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasma dAhil edilemez.
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7.6. Kurucunun tigiinci.i kigilere olan borglan ve ytikiimliiliikleri
kigilerden olan alacaklarr birbirleriyle mahsup edilemez.

ile fonlann aynr iigiincfl

MADDE 8. FONUN TEMSILi
8.L. Fon, taraf olaca$r ttim scizleqmeler ile girigim qirketlerinin yonetimine katrlmmasr ve bu

qirketlerin genel kurullarrnda oy kullanrlmasr da dahil olmak iizere ttim faaliyetlerinin
icrasmda, kurucunun yonetim kurulu tarafindan temsil edilir. Yonetim kurulu bu yetkisini bir
veya daha fazla iyeye veya kurucunun birinci derece imza yetkisine sahip personeline
devredebilir. Fonun girigim sermayesi portfoytiniin yonetimi kapsamrndaki temsilinin,
ycinetim kurulu karan ile yafirtm komitesine devredilmesi de miimktindiir. Ancak, fonun
kurulug, katrlma payt ihract, tasfiye, portfoy y<inetim iicreti artrgr ile katrlma payr sahiplerinin
yatrrm kararlannr etkileyebilecek nitelikteki diler iglemlerinin y<inetim kurulu kararr ile
yaprlmasr zorunludur.

8.2. Fonun girigim sermayesi yatrrmlarma iligkin TTK'da belirtilen ortakhk haklarmr ve
Tebli!'de belirtilen pay sahipligi srizlegmelerinden kaynaklanan yonetimsel haklarmt
kullanmak izere, kurucunun yonetim kurulu karan ile kurucunun personeli olmayan iigiincti
kigiler de vekil olarak belirlenebilir. Bu durumda dahi kurucunun mevzuattan, bu igtiiziikten
ve ihrag belgesinden dolan sorumlulu[u devam eder.

9.1. Girigim Sermayesi Yatrrrmlarr

Fon'un giriqim sermayesi yatrrmlarr Tebli!'in 18. maddesinin iigiincti fikrast kapsamtnda
yaprlan yatrrm ve iglemlerden olugur.
9.2. Fon'un yatrnm stratejisi: Fon, halka agrk olan veya olmayan btiyiime potansiyeli ytiksek,

mali yaprsrnr kuwetlendirmesi gereken anonim ve limitet qirketlere sennaye aktanmt
yapmayl veya pay devri yolu ile ortak olmayr veya bunlara ortakhk payma d<iniigtiiriilebilir
kaynak saflamayr veya girigim girketlerinin kurucusu olmayr hedeflemektedir. Fon, girigim
girketi nitelifine haiz qirketlerin fon kullanrcrsr oldu[u borglanma araglarrna yatrrm yapabilir.
Fonun yatrrm yapmayr hedefledifi ana sektorler grda, frnans, enerji, saflrk, tar1m, teknoloji,
imalat ve perakende sektorleridir. Fon bu sekttirlerin drgrndaki sektrirlere de yattrtm
yapabilecektir. Yatrrrm yaprlacak girketlerin segiminde esas ahnacak kriterler; kurumsal
yonetim yaplstna kavuqturulabilir, deneyimli ve konumunun gerektirdifi ig ahlakrna sahip
yonetim kadrosuna sahip ve yenilikgi olmak, operasyonel olarak verimlilik arttrtct
diizenlemelere agrk olmak, bulundugu sektorde rekabet edebilir, ihracat potansiyeli, marka
de[eri yaratma gticii, siirdiiriilebilirlik ve katma deferli iiriin geligtirme kabiliyetine sahip
olmaktr. Ayrrca yatmm yaprlan girketlerin mali yaptlarmm giiglendirilmesi, btiyiime
potansiyelinin desteklenmesi, gerekli giiriilmesi durumunda bilangonun yeniden
yaprlandrrrlmasr yeni yatrrmlann ve esnek finansman yontemlerinin yolunun agtlmast
hedeflenmektedir. Yaprlacak yatrrmlarda, azrnhk hissedarhlr soz konusu olabileceli gibi,
yonetimde siiz sahibi olmak igin gereken hukuki haklara sahip imtiyazh paylann ahmt,
qirketin uygun ozellikleri taqrmasr halinde tamammm veya go[unluk hissenin ahmr, girigim
girketlerine borg ve selmaye finansmanmrn karmasr olarak yaprlandrrrlmrg (ara) finansman
(mezzanine finance) saflama, diler giriqim sermayesi fonlarryla ortak yattnm yaprlmasr gibi
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yontemler uygulanacaktr. Ayrtca kira sertifikalarrnrn ve di[er sennaye piyasasr anglarrnrn
fon portfoyiine dahil edilmesi de miimktindiir. Yatrrrmlardan grkrg stratejileri ise anahatlarryLa
yurtigi veya yurtdrqrndaki giriqimci gahrs veya qirketlere satrg, halka arz,borcada sahg, kurucu
orta$a safig ve stratejik orta$aveya finansal orta$a safig olacaktr.

Aynca Fon portfoyiinde yer alan giriqim sermayesi yatrrmlannm yonetiminde
agafrdaki yatrnm srrurlamalarma uyulur:

9.2.1. Fonun toplam delerinin en az o/o8}'inin bir veya birden fazla girigim sermayesi
yattrtmmdan olugmast zorunludur. %o80 oram fonun Tebli!'de belirlenen asgari girigim
sermayesi yatrrm smrrlamasrdrr.
9.2.2. Fonun, bir hesap donemi iginde; Tebli!'de belirtilen KOBI niteligini sallayan
girigim girketlerine do[rudan yaph$r yatrrrmlarrn, fon toplam deferinin o/ol0'unu gegmesi
halinde girigim sermayesi yaturm smrmln asgari o/o5l olarakuygulanrr.
9.2.3. Fon, giriqim qirketi nitelilindeki limitet girketlere yatrrm yapabilir. Yatrrrm tarihi
itibari ile limitet girket olan giriqim girketlerinin, ilk yatrrrm tarihini takip eden bir yrl iginde
anonim girkete doniigiim iqlemlerinin tamamlanmasr zorunludur.

9.2.4. Yattrm smrrlamalanna uyumun fonun hesap diinemi sonundaki toplam defer
tablosu itibari ile saflanmast zorunludur.

9.2.5. Fonlarrn giriqim girketlerine yapaca!: ortakhk hakkr veren giriqim sermayesi
yatrrrmlan, fon ile giriqim girketlerinin ytinetim kontroliine sahip mevcut ortaklarr arasrnda
imzalanacak bir pay sahipligi sozleqmesi gergevesinde gergeklegtirilir. Fon tarafindan girigim
girketinin sermayesini temsil eden paylarm tamamrmn iktisap edilmesi veya girigim qirketinin
yonetim kontroltiniin sallanmasr halinde ise satm ahma iligkin pay devri sozleqmesinin
rmzalanmasr yeterlidir.

MADDE 10. GiRiSiM SERMAYESi YATIRIMLARI DISINDAId YATIRIMLARA

ilisriN

ns.lsr,.{n

10.1. Fon, sennaye piyasasr araglarrm.agrfia satamaz,lllredlli menkul krymet iglemi yapamaz
ve sennaye piyasasr araglarmt tidting alamaz.

10.2. Ttirev araglara sadece portftiylerini doviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karqr
korumak amacryla taraf olabilir. Tiirev araglar nedeniyle maruz kalman agrk pozisyon tutart
fon toplam deferinin %o2}'sini a;amaz Bu madde kapsamrnda yaprlacak de[erlendirmelerde
yatrrmcrlara en son bildirilen fon toplam deleri esas alrrur. Vadeli iglem ve Opsiyon
Piyasasr'nda gerqeklegtirilen iglemlerin nakit teminatlarr da fon portfoytine dahil edilir.
10.3. Yurt drgrnda yerleqik olup, borsada iglem gormeyen ve geligme potansiyeli tagryan
girketlere Teblifi'in 18. maddesinin iigtincii fikrasmm (a), (b) ve (f) bentlerinde belirtilen
yontemlerle fon toplam delerinin azami o/ol}'una kadar yatrrm yaprlabilir. Bu yattnmlar
girigim sermayesi yafinm strurlamalarrna dahil edllmez.

10.4. Fon, girigim sermayesi yatrrmlan drqrndaki yatrtmlarda paylarmt satm aldrfir
ortakhklarrn herhangi bir qekilde yonetimlerine kafilma amact giidemez ve yonetimde temsil
edilemez.
10.5. Kurucunun ve yoneticinin paylan, fon portfoytine dahil edilemez
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10.6. Fon'un operasyonel iglemleri nedeniyle oluqabilecek likidite ihtiyacrnrn karqrlanmasr
amacryla nakit tutulab ilir.
10.7. Fon, ancak TCMB tarafindan altm satrmr yapian para birimleri tizerinden ihrag edilmig
yab ancr sennaye piyas asr aruglanna

yatrrm yaprlabilir.

10.8. Fon portfoytinde bulunan yabancr sermaye piyasasr araglan satrn almdrlr veya kote
oldufiu difer borsalarda satrlabilir. Bu serrnaye piyasasr araglan Tiirkiye iginde, Ttirkiye'de
veya drgarrda yerleqik kigilere satrlamaz ve bu kigilerden safln ahnamaz.
10.9. Yatrrrm yaprlacak yabanu sennaye piyasasr araglarrm ihrag eden kuruluglar hakkmda ve
de[erlemeye esas olacak fiyat hareketleri konusunda gerekli bilgileri kurucu/yonetici(r3) saflar.
Yonetici fona ahnacak yabancr sefinaye piyasasr araglarrnrn tabi oldulu ilgili iilke mevzuatrna
gore borsada safigma ve bedellerinin transferine iligkin krsrtlamalarrn bulunup bulunmadrfrnr
aragtrmak zorundadr. Bu tiir ktsrtlamalarr olan serrnaye piyasasr araglan portftiye ahnamaz.
Fonun yabanu tilkelerde yatrnm yapaca$r sennaye piyasasr araglarrna iligkin iglemleri o iilke
diizenlemelerine gore faaliyet gosteren aracr kuruluglar vasrtasryla yiiriitiiliir. Yabancr
borsalara fon adma verilen mtiqteri emirleri ve bunlann gergeklegtiline iligkin aracr
kuruluglardan almmtg teyitler, tideme ve tahsilat makbuzlarr fon adma muhafaza edilir.

10.10. Borsada iglem gormeyen varhk ve iqlemler fon portfoyiine dahil edilebilir
10.11. Aqaftdaki varhk ve iglemler fon portfoyiine dahil edilebilir

a) Ozellegtirme kapsamma almanlar dahil Tiirkiye'de kurulan anonim ortakhklara ait
paylar, ozel sektor ve kamu borglanma araglar4

b) 71811989 tarihli ve 89114391 sayrh Bakanlar Kurulu Karan ile yiirtirliige giren Tiirk
Parasr Krymetini Koruma Hakkrnda 32 sayrh Karar htikiimleri gergevesinde ahm satrmr
yaprlabilen, yabancr ozel sektor ve kamu borglanma araglarr ve anonim ortakhk paylan,
c) Vadeli mevduat ve katrlma hesabr
g) Yattnm fonu katrlmapaylan,

d)

Repo ve ters repo iglemleri, vaad sozlegmeleri

ile taahhtitlti iglem

pazarnda

gergeklegtirilen iqlemler,
e) Varantlar ile sertifikalar,

f) Kira sertifikalarr ve gayrimenkul sertifikalan,
g) Takasbank parupiyasasr iglemleri ve yurtigi organize para piyasasr iglemleri,

[) Tiirev arag iqlemlerinin nakit teminatlarr

ve primleri,

h) ipotele ve varh[a dayah menkul krymetler, teminath menkul ktymetler, Kurulca
uygun gortilen ozeltasarlanmrg yabancr yatrrrm araglanve ikraz igtirak senetleri,

r)

Yurtdrgrnda yerlegik olup borsada iqlem gormeyen, geligme potansiyeli tagtyan

girketlere yaprlan y atr rmlar,

i) Altrn ve difer krymetli madenler ile bunlara dayahpatave serrnaye piyasasr araglan,
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j) Kurulca uygun gortilen diler yatrnm

aruglan.

MADDE 11. PORTNOY UNCERiNIN BELiRLENMESi ESASLARI VE KATILMA
PAYI FIYATININ TESPITI
11.1. "Fon Portfoy De!eri", portftydeki varhklann Kurulun
i

gti.iztikte

b

ilgili

diizenlemeleri ve bu

elirlenen esaslar gergevesinde bulunan deferlerinin toplamrdrr.

11.2. "Fon toplam defieri" Fon portloyiindeki varhklarm Kurulun

ilgili

gergevesinde defierlenmesi neticesinde bulunan fon portftiy delerine varsa

diizenlemeleri

diler varhklarm

ve

alacaklann eklenmesi ve borglarrn diiqiilmesi suretiyle ulagrlan delerdir.

11.3. Katrlma paylarrrun itibari deleri yoktur. Fon birim pay de$eri, fon toplam deferinin
katrlma paylanrun sayrsma boltinmesiyle elde edilir.

11.4. Fon portfoyiinde yer alan girigim sermayesi yatrnmlan ile Teblif'in 23. maddesinin
tigiincti fikrasrnda belirtilen yurt drgrnda yerlegik olup borsada iglem grirmeyen ve geligme
potansiyeli taqryan qirketlere yaprlan yatrnmlarm delerlemesi Tebli!'de belirtilen usul ve
esaslar dahilinde gergekleqtirilir
11.5. Girigim sermayesi yaturmlarrnrn delerlemesine dayanak teqkil eden bilgi ve belgeler fon
stiresi ve bu siirenin bitmesini mtiteakip beg yrl boyrnca kurucu nezdinde de saklarur.

11.6. Fon portftiytinde yer alan difer varhklann de[erleme esaslarrna iligkin olarak, Kurulun

yatrtm fonlarmm finansal ruporlamalanna iliqkin dtizenlemelerinde yer alan delerlemeye
iliqkin esaslara uyulur.

11.7. Fon birim pay deleri ihraq belgesinde belirlenen tarih(lerde) ve en az yida bir kere
olmak iizere hesaplanrr ve ihrag belgesinde yer verilen usuller ile nitelikli yatrcrmcrlara
bildirilir.

11.8. Savag, dofal afetler, ekonomik kriz, iletigim sistemlerinin gokmesi, portfiiydeki
varlrklann ilgili oldulu pazafln, piyasarun, platformun kapanmasr, bilgisayar sistemlerinde
meydana gelebilecek arrzalar, Fon toplam delerini etkileyebilecek onemli bir bilginin ofiaya
grkmasr gibi ola[aniistii durumlarm meydana gelmesi halinde, de[erleme esaslanmn tespiti
hususunda kurucunun ytinetim kurulu kanr alabilir. Bu durumda defierleme esaslanrun
gerekgeli olarak karar deftedne yaziarak, Kurula ve portfiiy saklayrctsma bildirilmesi
zorunludur. Aynca soz konusu olaylarla ilgili olarak en uygun haberlegme vasrtastyla katrlma
payr sahiplerine bildirim yaprlrr.
Kurul fon birim pay delerinin hesaplanma srkh[rna ve agtklanmasrna iligkin olarak
Tebli!'de belirtilen haller drqrnda da farkh esaslar belirleyebilir.
1.1.9.

12. KATILMA PAYLARININ SATISI VE FONA iMNSi.

NiTNT,iXT.i
YATIRIMCILAR ARASINDA KATILMA PAYI DEVRi UiTTT,iXT-i X,q.TTI,MA
PAYI
12.1. Bu igtiiztikte belirtilen esaslar gergevesinde katrlma paylarmm pazarlama, safig ve
dafrtrmr kurucunun yanr slra, kurucu ile sozlegme imzalanmasr ve ihraq belgesinde
unvanlanna yer verilmesi suretiyle gerekli yetkiye sahip olan portftiy yonetim girketleri ile
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yatrim kuruluglarr tarafindan, iglemlerin bu fonlarm igerdi[i riskler konusunda yeterli bilgiye
sahip satrq personeli tarafindan gergeklegtirilmesi kaydryla yaprlabilir.

12.2. Kat/rma paylanrun sahg, pazarlama ve dalrtrm faaliyetlerini yiirtitecek olan kurulu;,
nitelikli yatrrmcr vasrflannr haiz olduklarrna
dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve bu belgeleri fon siiresince ve asgari olarak beg yrl
boyunca saklamakla ytiktimliidiir. Belirtilen hususlara aykrrrhk nedeniyle dolabilecek
yatmmct zararlarrndan kurucu ile katrlma paylarmm safig, pazarlama ve da[rtrm faaliyetini
yiiriiten kurulug miiteselsilen sorumludur.
satrg yaprlan yattnmcrlarrn Teblifide belirlenen

12.3. Kurucu tarafindan katrlma paylanrun Kanunun 13 iincii maddesi gergevesinde
nezdinde iiye ve hak sahipleibaznda izlenmesi zorunludur.

MKK

12.4, Tebli!'in 16. maddesinin onikinci fikrasr hiiktimleri sakh kalmak kaydryla, katrlma
paymm safigt, fon birim pay deferinin tam olarak nakden odenmesi veya bu de[ere karqrhk
gelen igtirak paylanmn fona devredilmesi; katrlma paylarmm fona iadesi ise yatrtmcrlarm
katrlma paylanrun ihrag belgesinde belirlenen esaslara gore nakde gevrilmesi veya katrlma
paylarrna kargrhk gelen iqtirak paylarmm yatrrmcrlara devredilmesi suretiyle
gergeklegtirilebilir
12.5. Katrlma payt satrqmm veya fona iadesinin igtirak payr karqrhlrnda gergeklegtirilmesi
durumunda, Tebli[' in bu husustaki diizenlemelerine uyulur.
12.6. Katl/rma paylannrn fon adma ahm satrmr esastrr. Kurucu ve portfoy yiineticisi, fonun
katrlma paylanm kendi portftiyiine alabilir.
12.7. Katilrma paylarmm fona iade edilebilmesi igin gerekli likiditenin sallanamadtfmt ve
portfiiydeki girigim sermayesi yatrrmlarmdan grkrgrn yatrrrmcmrn zarartna olacalmm Kurucu
tarafindan tespiti halinde, Kurucu katrlma paylannm geri ahmmr erteleyebilir. Ancak bu siire
bir yrlr aqamaz ve ertelemeye iligkin karar derhal Kurul'a bildirilir.
L2.8. Kahlma paylannm satryr ve fona iadesinde girig Erkrg komisyonu uygulaffnaz

12.9, Katrlma paylannm nitelikli yatrrmcrlar atasrnda devri miimktindiir. Nitelikli
yatmmcrlar arasrnda katrlma payr devrinin gergeklegtirilebilmesi igin devralan kiqi ve/veya
kuruluglarrn nitelikli yatrnmcr vasrflannr haiz olduluna iliqkin bilgi ve belgelerin kurucuya
iletilmesi ve kurucunun onayrrun almmasr zorunludur. Kurucu soz konusu bilgi ve belgeleri
fon siiresince ve asgari olarak beg yrl boyunca mlhafaza etmek zorundadr. Bu madde
kapsammdaki katrlma payr devirleri, kafilma paylarrrun hak sahibi yatrrmcrlar arasrnda
aktarrlmasr ile tamamlamr. Bu madde kapsammda, kurucu ve yonetici de sahip oldu[u
katrlma paylannr diler nitelikli yatrrrmcrlara dewedebilir.
12.10. Fona girig ve grkrg komisyonunun veya performans iicretinin katrlma paylanmn elde
tutuldu[u siireye gore hesaplanmasl ve benzeri bir nedenle devredilen katrlma paylanna sahip
olmaktan kaynaklanan ertelenmig hak veya yiiktimliiliikler bulunmast durumunda, bu hak ve
yiikiimliiliikler de dewedilen katrlmapaylarryla birlikte devralan yatrtmctya geqer.

l2.ll. Katrlma paylan nakdin yaru srra igtirak paylan kargrh[rnda da ihrag edilir. Bu durumda
ihragtan once igtirak paylannm de[erlemesinin Kurulca uygun g<iriilen kuruluglarca yaptlmasr
ve en fazla bu delere tekabiil edecek gekilde katrlma payr ihrag edilmesi zorunludur.
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MADDE 13. FON GiDER GELiR FARKININ KATILMA PAYI SAHiPLERiNE
DAGITILMASI ESASLARI:
13.1. Fon'un hesap donemi takvim yrhdrr. Ancak ilk hesap dcinemi Fon'un kuruluq tarihinden
baglayarak o yrhn Arahk aymm sonuna kadar olan stiredir.
13.2. Fon'da olugan kar, kafilma paylarmm bu igtiiztikte belirtilen esaslara grire tespit edilen

fryatlatna yansff. Fon portfoyiinde bulunan ortakhk paylannm kar paylan, kar payr dalrtrm
tarihinin baglangrg gtiniinde tahsil edilmesine bakrlmakszrn muhasebelegtirilir. Katrlma payr
sahipleri, paylarrn ihrag belgesinde belirlenen siirelerde Fon'a geri sattrklarmda, iqleme esas
fiyatrn igerdifi Fon'da oluqan kardan paylarrm almrq olurlar.
13.3. Fon malvarhlrndan yaprlabilecek harcamalara ihrag belgesinde yer verilmektedir

13.4. Fon'un yiinetim ve temsili ile fona tahsis edilen donanrm ve personel ile muhasebe
hizmetleri kargrh[r olarak, fon malvarhfirndan kargrlanacak ytinetim iicretinin hesaplanmasma
iligkin bilgilere ihrag belgesinde yer verilmektedir. Soz konusu iicret kurucu ve yonetici
arasmda paylagtrrrlabilir.
13.5. Fona iligkin ttim giderler fon malvarhfrndan kargrlarur. $u kadar ki, fon kurulug masraf
ve giderleri ile fonun portftiytintin olugturulmasma iligkin her tiirlii danrgmanhk hizmeti

ahmlanndan do[an iicretler, soz konusu iicretlere ve tahsil esaslanna yatrtmcr sozlegmesinde
yer verilmek gartryla, fon portftiyiinden karqrlanabilir. Fondan kargrlanan, portfoy yonetim
i.icreti dahil ttim giderlerin toplammm fon toplam defierine gore iist smrrna ihrag belgesinde
yer verilmektedir. Performans ticretinin bu smra dahil olup olmadrlr hususu fon ihrag
belgesinde belirtilir.
13.6.

Kar Payr Dafrtrmrna iligkin Esaslar

Fon ihrag belgesinde yer verilen esaslar gergevesinde, kafilma payr sahiplerine kar payt
da[rtabilir.
13.7. Performans

iicretine itigt<in Esaslar

Kurucu tarafindan performans {icreti tahsil edilebilir. Performans iicreti katrlma payr
sahiplerine tahakkuk ettirilecek ve kahlma payr sahiplerinden tahsil edilecektir. Performans
ticretinin tahakkuku ve tahsiline iliqkin usul ve esaslar katrlma payt satrgrna baglanmadan
kurucunun ytinetim kurulu karan ile belirlenir. Katrlma payr pazarlama, saflq ve dafrtrm
faaliyetini ytiriiten kuruluq tarafindan, katrlma payr satrgt yaprlacak yatrtmctlara performans
ticretinin tahakkuk ve tahsiline iligkin usul ve esaslann yazir olarak bildirilmesi ve kafllma
payr satrqr yaprlacak yatrrmcrlardan performans iicretine iliqkin usul ve esaslan kabul
ettiklerine dafu yazir beyan ahnmasr ve bu beyanm asgari olarak 5 yrl boyunca saklanmast
zorunludur. Portfoy saklaycrsr tarafindan performans iicreti hesaplamasmm ve varsa iade
tutannrn kurucunun ytinetim kurulu kararr ile belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yaprhp
yaprlmadrfr hususu kontrol edilerek, amlan usul ve esaslara aykrrr bir durumun tespit edilmesi
halinde, kurucudan soz konusu aykrrrhklarrn giderilmesi talep edilir.

MADDE 14. FON'L,q.

iLCiLi NiICIT,BNIN ACIKLANMA SEKLI:
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14.1. Fon, Finansal Raporlama Teblifi'ne uygun olarak yrlhk ve altr ayhk ara dtinem finansal
rapor diizenlemekle ytihirnltidiir. Yrlhk finansal raporlar bafrmsrz denetime, ah ayhk ara
donem finansal raporlar ise incelemeye (srnrrh ba[rmsrz denetim) tabidir.

l4.2.Yaturmcrlarm talep etmesi halinde, yrlhk ve alh ayhk finansal raporlara dcinem igindeki
geliqmeleri agrklayan bilgiler ile girigim sermayesi yatrnmlanna iliqkin olarak Kurulun ilgili
dtizenlemeleri uyannca hazrlanmrg bulunan delerleme raporlan eklenerek yatrrmcrlaru
sunulur. Delerleme raporlarr, bafrmsrz denetime tabi de[ildir.
14.3. Ytlhk finansal raporlar hesap doneminin bitimini takip eden 60 gtin; altr ayhk ara donem
finansal raporlar ise ara donemin bitimini takip eden 30 gun iginde Kurula giinderilir. Siiz
konusu raporlar ayrtca, Teblif'de belirtilen usul ve esaslar kapsammda KAP'ta ilan edilerek,
Kurula yapiacak bildirimi miiteakip l0 ig giinii igerisinde katrlma payr sahiplerine en uygun
haberlegme vasttasryla iletilir.

14.4. Kurul ticretine esas iiger ayhk donemlerde hesaplanacak fon toplam deferleri donem
sonunu takip eden 10 iq gtinii igerisinde Kurula bildirilir.

14.5. Fon, Finansal Raporlama Teblifi'nin 11 inci, 12 nci ve 13 iincii maddelerinde
diizenlenen finansal raporlan Kurul'un bildirim yiikiimliiltiklerine iligkin mevntat
diizenlemeleri gergevesinde ilan eder.
14.6. Fona iligkin olarak yaprlacak tarutrm ve reklamlarda, Kurul dtizenlemelerinde yer alan
nitelikli yaflnmcr tarumma ve saflgm yalnrzca gerekli kogullarr sallayan nitelikli yatrrmcrlara
y ap/'acaflr hususlarma yer

verilmesi zorunludur.

14.7. Savag, ekonomik kriz, iletiqim sistemlerinin gokmesi, sennaye piyasasr araglarrnrn

ilgili

oldupu piyasarun kapanmasr, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arnalar gibi
olafianiistti olaylann ortaya grkmasr durumlarrnda, soz konusu olaylarla ilgili olarak, Tebli!'in
30'uncu maddesindeki esaslar gergevesinde nitelikli yatrrmcrlara en uygun haberleqme
vasrtasr ile bilgi verilir.
14.8. Kurucu girigim sermayesi yatrrrmlanna iligkin bilgileri ve varsa delerleme raporlannt,
varsa sriz konusu yatrrmlarla fon yonetiminde gorev alan kigilerin iliqkisini de igerecek
gekilde, yatrrmm yaprldr[r tarihten itibaren 15 gtin iginde en uygun haberleqme vasttastyla
katrlma payr sahiplerine bildirir.
14.9. Kurul gerektifiinde, Tebli!'de yer alan siirelerle balh olmakstzm kurucudan veya
saklayrcr kurulugtan Fon hakkrnda bilgi verilmesini isteyebilir.

AYRILMA
15.1. Genel Esaslar

Katrlma payt satln ahnmasmda, kaynak taahhtidii odeme qafl/rarna istinaden Kurucunun
ihrag belgesinde ilan edeceli katrlma payr ahm satrmmm yaprlacalr yerlere bagvurularak ahm
talimatr verilir.

H EDEF PC}

q
c-niz Cacl
ISTANTJU

1'el:Q716 557 57

lJskudar V l)

7't

aks:

04t

I

13

Kurucu'nun kendi adrna yapaca$r iglemler de dahil alman ttim katrlma payl ahm satrm
talimatlanna altm ve sattm talimatlan igin ayrr ayrr olmak tizere miiteselsil srra numarasl
verilir. iglemler bu oncelik suasma gore gergekleqtirilir.
Savag, ekonomik kriz, iletigim sistemlerinin gokmesi, sermaye piyasasr araglarrmn ilgili
oldufu piyasanrn kapanmasr, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arvalar gibi

olalantistti olaylarrn ortaya gtkmasr durumlarrnda, Kurulca uygun gtirtilmesi halinde, fon
birim pay de[eri hesaplanmayabilir ve katrlma paylanrun ahm satrmr durdurulabilir.
Katrlma payr ahm satrmma iligkin esaslar ihrag belgesinde belirtilmigtir
15.2. Tasfiye Diinemine

Dair Ozel Hiikiimler

Fon siiresinin son 2 (iki) yrhnr olugturan tasfiye doneminde pay sahipleri katrlma payr ahm
veya satrm talebinde bulunamaz. Fon'un varhklarrrun satr$l, alacaklanmn tahsili ve
borglanrun cjdenmesi sonucu nakit fazlasr olugtukga, olugan nakit fazlasl pay sahiplerine
paylan oramnda dalrtrlrr. Bu amagla ihrag belgesinde belirtilen pay fiyatr agrklanma
tarihlerinde, Kurucu Fon'daki nakit mevcudunu dikkate alarak pay sahiplerine dalrtrlacak
toplam tutarr ve sahip oldufiu katrlma paylan nispetinde her bir pay sahibinin almasr gereken
tutarr belirler. Tiim pay sahipleri kendileri igin belirlenmig olan tutar kadar satrm talimatr
vermiq kabul edilir. Pay sahipleri ve pay sahiplerine bireysel saklama hizmeti veren
kuruluglar, belirlenen tutarr almaktan ve kargrhlrnda denk gelen miktarda katrlma payrnr iade
etmekten imtina edemez.
16.

FON'UN SONA ERMESi VE FON VARLIGININ TASFiYESi:

16.1. Fon bu

igttizti[iin 3.1. maddesinde belirtilen stirenin sonunda sona erer

16.2. Fonun sona ennesinde ve tasfiyesinde, Yattnm Fonu
uygulanr.

Teblili hiikiimleri

kryasen

16.3. Fon'un, Yatrnm Fonu Teblifi'nin 28'inci maddesinde belirtilen nedenlerle sona errnesl
durumunda, Fon portfoyiindeki varhklar Kurucu tarafndan borsada satrlr. Bu qekilde satrgr
mtimktin olmayan Fon varhklarr, agrk artrma veya pazarhk veya her iki usultin uygulanmast

suretiyle satrlarak paraya gevrilebilir. Bu yolla nakde doniiqen Fon varh[r, kattlma payr
sahiplerine paylarr oranmda dafrtrhr.
16.4. Tasfiye donemine girildilinde Kurula bilgi verilir. Fon'un tasfiye donemine girmesi ile
yeni yafinm faaliyetlerine son verilir.

L6.5. Tasfiye doneminde higbir katrlma payr ihrag edilemez. Fesih anrndan itibaren higbir
katrlma payr ihrag edilemez ve geri ahnamaz.

16.6. Tedavtildeki tiim katrlma paylarmm iade ahnmasr sonrasrnda Kurul'a gerekli
bagvurunun yaprlmasmr takiben Fon adrrun ticaret sicilinden silinmesi igin keyfiyet Kurucu

tarafindan ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. Ticaret siciline yaprlan tescil ile birlikte fon
sona eref
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16.7. Fon'un Yatrtm Fonu Teblifi'nin 28'inci maddesinde belirlenen nedenlerle sona ermesi
halinde, tasfiyesinde uygulanacak usul, kurucunun velveya portftiy saklayrcrsr kurumun
iflasma veya tasfiyesine karar veren makam tarafindan belirlenir.
16.8. Fon bagka bir fonla birlegtirilemezveyabagka bir fona dtintigttirtilemez.

Bu igtiiziik htikiimleri ile Sermaye Piyasasr Kurulu'nun diizenlemeleri arasrnda bir
uygunsuzluk olugtufiu z m^n Sermaye Piyasasr Kurulu diizenlemeleri dikkate ahnrr.
Sermaye Piyasasr Kurulu igtiiziik hiikiimlerinin defiiqtirilmesini her zaman talep
edebilir ve igtiiziik standartlarrnr defigtirebilir.
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