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MADDE 1- FONUN KURULUS AMACI:
1.1 Hedef Portfiiy Ytinetimi A.$. tarafindan 6362 sayrh Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 52 nci
ve 54 iincti maddelerine dayamlarak ve bu igttiziik hiiktimlerine g<ire yonetilmek iizere

nitelikli yatmmctlardan katrlma paylan kargrhlr toplanacak nakit ve igtirak paylan ile,
katrlma paylan sahipleri hesabtna, inangh miilkiyet esaslanna gore girigim- s-ermayesi

yatrnmlan ile para ve sernaye piyasasr araglarmdan olugturulan portfiiyti igletmek amairyla
Hedef Portfoy Yrinetimi A.g. Deler Girigim Sermayesi yatrnm Fonu kurulmugtur.
1.2. Bu igtiiztikte;
a) Hedef Portfoy Yonetimi A.g. "KURUCU",
b) Hedef Portftiy Yonetimi A.g. "yONETiCi,',
c) Denizbank A.$. "PORTFOY SAKLAYICISI,,,
9) Hedef Portfoy Yonetimi A.$. Deler Giriqim sermayesi yatnm Fonu "FON",
d) Kurulun yatrtm kuruluglarrna iliqkin diizenlemelerinde tarumlanan ve talebe dayah olarak
profesyonel kabul edilenler de dahil profesyonel miiqterilerl ile 151212013 tarihli ve 28560

saytlt Resmi Gazete'de yayrmlanan Bireysel Katrhm Sermayesi Hakkrnda Yonetmelik'te

tarumlanan bireysel katrhm yatrnmcrsr lisansma sahip kigiler "NiTELiKLi YATIRIMCI",
e) Fon ile katrlma payr sahipleri arasmda bireysel veya toplu olarak akdedilen, asgari olarak
igliiziik ve ihrag belgesinde yer verilmeyen hususlarrn diizenlendigi sozlegme "YATIRIMCI

sozr,nguESi",

D 6362 sayrh Sermaye Piyasasr Kanunu,,KANUN,,
g) Sermaye Piyasasr Kurulu'nun III-52.4 sayrh Girigim Sermayesi Yatrrm Fonlarma itiqtin
Esaslar Tebligi ile ek ve degigiklikleri "TEBLi6",
g) III-52.1 sayth Yatnm Fonlanna itigkin Esaslar Teblifi "YATIRIM FONU TEBLi6i",
h) III-55.1 sayrh _Portfoy Ytinetim $irketlerine ve Bu girketlerin Faaliyetlerine iligkin Esaslar
Tebli[i "poRTFOy YONETiM TEBLi6i",
t III-56.1 sayrh Portfiiy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluglara itiqkin
Esaslar Tebligi "SAKLAMA TEBLIGi",
i) .il-14.2 sayrh Yatrtm Fonlanrun Finansal Raporlama Esaslanna itigt<in Tebli[
..F'iNANSAL RAPoRLAMA
TEBLidi''
j) 6l02sayrh Ttirk Ticaret Kanunu "TTK;"
k) 213 sayrh Vergi Usul Kanunu "VIJK",
l) Merkezi Kayrt Kuruluqu A.$. "MKK",

m) Girigim girketlerinin sermayesini temsil eden paylar
n) Sermaye Piyasasr Kurulu "KURUL",
o) Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasr "TCMB",
p) Kamuyu Aydrnlatma Platformu "I(r1p"

"igTiRAf pAyI",

olarak ifade edilecektir
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ADI ir,N

KURUCU. YONBTICI

SAKLAYICISININ UNVANI VE MERI(EZ ADRESLERI:

VN

PORTF'6Y

2.1. Fon'un adr; Hedef Portftiy Ytinetimi A.$. De[er Giriqim Sermayesi Yatrrm Fonu'dur
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Fon'un yti.netim adresi; Burhaniye Mahallesi,
Selvilievler Siresi, Uskiidar-iSTANBUL

2.2. Kurucu'nun;
Unvanr; Hedef Portfoy Yonetimi A. g.
Merkez. Adresi;. Burhaniye Mahallesi,
Sitesi, Uskiidar-iSTANBUL

Dolu

Do[u Karadeniz

Karadeniz Caddesi, No:26l5

Caddesi, No:26l5 Selvilievler

2.3. Yonetici'nin;
Unvanr; Hedef Portfoy Y<inetimi A.$.
Merkez.. Adresi; Burhaniye Mahallesi,

Dolu Karadeniz Caddesi, No:26l5 Selvilievler

Sitesi, Usktidar-iSTANBUL
2.4,

P

ortfoy S aklayrcrsrrun;

Unvanr; Denizbank
Merkez Adresi; Biiytikdere Cad. Torun Tower No:141 34394 Esentepe/iSTANBUL

MADDE

3.

FON SURESi:

3.1. Fon'un siiresi tasfiye donemi dahil 12 (Oniki) yrldrr. Bu stire ilk katrlma payr satrgr tarihi

ile

baglar. Fon siiresinin son 2 (iki) yrh tasfiye donemidir. Tasfiye dSnemine iligkin
igttiztifiin 15.2. ve 16. maddesinde yer verilmiqtir.

agrklamalara bu

3.2. Fon siiresi, bu igtiiztifiiin fon sriresine iliqkin maddesinin deligtirilmesi gartr ile
deligtirilebilir.
MADDE

4.

KAYNAK TAAHHUOUNB iI,iSTiN ESASLAR

4.1. Kurucu, nitelikli yatrrmcrlarrn bir defada veya farkh tarihlerde odenmek tizere, fona
kaynak taahhtidtinde bulunmalanm talep eder. Kaynak taahhiidii sadece nakit olarak
iidenebilir.
4.2.

Nitelikli yatrtmctlardan tahsil edilecek asgari kaynak taahhiidii tutanna ihrag belgesinde

yer verilir. Kaynak taahhi.idti tutarlan kurucunun yiinetim kurulu tarafindan yatrrmcr
sozlegmesinde belirlenecek siirelerde talep edilir.

4.3. Onayh ihrag belgesinin Kurucu taraflndan teslim almmasrnr takip eden bir yrl igerisinde
katrlma paylarmm nitelikli yatrnmcrlara satrgma baglanmasr ve katrlma paylarnn nitelikli
yatmmctya sattgma baqlandrlr tarihi miiteakip en geg iki yrl iginde Teblif'de belirlenen asgari
kaynak taahhiidii tutannm tahsil edilmesi zorunludur.

4.4.Kaynaktaahhtitleri, tahsil edilmelerini miiteakip ihrag belgesinde belirtilen stire igerisinde
bu igtiiztikte belirtilen smrlamalar dahilinde yatnrma yonlendirilir. Ancak her durumda bu
stire iki yl/rr aqamaz.
4.5. 4.3. nolu maddede belirtilen stire sonunda asgari kaynak taahhiidti tutarrna ulagrlmamasr
halinde fonun yatrtm faaliyetlerine son verilerek en geg altr ay iginde fonun tasfiyesine izin
verilmesi talebiyle Kurul'a bagvurulmasr ve Kurulca verilecek izni takiben fon igtiiziiltiniin
ticaret sicilinden terkin ettirilmesi zorunludur.

iua

4.6. Kaynak taahhtitlerinin tutar ve odenme planrna, alt ve i.ist limitlerine, kaynak
taahhiitlerinin yerine getirilmemesi halinde Kurucu tarafindan ahnabilecek tedbirlere yatrrmcr
srizleqmesinde yer verilir.
4.7. Het bir kaynak taahhiidii <idemesi kargrhfrnda yatrlmcl hesaplanna aktarrlacak katrlma
paylarrrun saylsl, kaynak taahhiidiintin rjdenmesi iginhanrlanan fiyat raporunda tespit edilen
pay fryatna g<ire hesaplarur. Fonun katrlma payr satrm d<inemlerinde kaynak taahhiidiiniin
iidenmesi durumunda katrlma payr birim pay deferinin hesaplanmasl amaclylahanrlanan fiyat
raporlannrn da kaynak taahhtidii tidemesi kargrhlrnda yatrrmcr hesaplarrna aktarrlaiak
katrlma paylanrun saylsmm tespiti igin kullamlmasr miimkiindtir. ilk talep ioplama doneminde
tahsil edilen kaynak taahhiitleri kargrhlrnda ihrag edilecek fon pay saylsmm hesaplanmasrnda
1 pay I TL olarak dikkate almr. Fon katrlmapaylarnnihracl. soffasr fona yeni bir kaynak
taahhiidii verilmesi durumunda, fonun mevcut katrlma payr sahipleri ile yeni kaynak taahhiidti
kapsamrnda fon katrlma paylarrnr alacak yatrnmcrlar arasrnda denklegtirme yaprlabilir. Bu
durumda, denklegtirme yaptlmastna iligkin esaslara ihrag belgesinde yer verilir.

4.8. Fon ihrag belgesinde veya yattnmcr sozlegmesinde hiikiim bulunmasr gartryla kaynak
taahhiidii odemelerinden once girigim sermayesi portftiyiine iligkin ozel delerleme raporu
hanrlatiabilir. Bu durumda, delerleme raporumrn bedelinin odenme esaslarrna ihrag
belgesinde veya yatrrmcr s<izlegmesinde yer verilir.

MADDE 5. FON PORTFoYUNUN OLUSTURULMASI:
5.1. Yonetici katrlma paylan kargrhlr yatrrmcilardan toplanan nakit ve igtirak paylarr ile ihrag
belgesinde belirlenecek stire iginde, Tebli!'in 18. ve 19. md. hiiktimlerine ve bu igtiiziikte
belirtilen portfoy strateji ve srntrlamalannauygun olarak portfttyii olugturur ve yonetir.

5.2. Katrlma paylannrn yatrtmctlara saflgma baglanmadan cince kurucu velveya yonetici
tarafindan fon katrlma paylarr kendi portfoytine ahnabilir ve/veya gerekgeli yonetim kurulu
karan ahnarak fona borg verilebilir.

5.3. Katrlma paylarr
yatnmcrlara satrlr.

Tebli!'in itraca iligkin htiktimleri

gergevesinde sadece nitelikli

5.4. Katrlma paylanrun itibari deferi yoktur ve kaydi deler olarak tutulur. Fon tutannr temsil
eden katrlma paylan kaydi olarak MKK nezdinde yatrrmcr bannda izlenir. Fon katrlma
p aylan b astrn lama z v e frziken tesl im edi I emez.
5.5. Katrlmapayt iglemleri iglemlerin gergeklegtili gi.inlerde

MKK'ya bildirilir

5.6. Katrlma paylan MKK nezdindeki hesaplarda, her yatrnmcrnrn kimlik bilgileri ve buna
ballr hesap kodlarr ile fon bilgileri bazndatakip edilir.

6.1. Fonun, inanglt mtilkiyet esaslarrna gtire pay sahiplerinin haklarrnr koruyacak gekilde
temsili, yonetimi ve yonetimin denetlenmesi ile fonun faaliyetlerinin fon igtiiziik ve ihrag
belgesi hiiktimlerine uygun olarak ytiriitiilmesinden Kurucu sorumludur. Kurucu, fona ait
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varlrklar tizerinde kendi adrna ve fon hesabrna mevzuat ve igttiztik ile ihrag belgesine uygun
olarak tasamrfta bulunmaya ve bundan do[an haklarr kullanmaya yetkilidir. Fonun
faaliyetlerinin ytiriittilmesi esnasrnda portftiy yoneticilifi hizmeti dahil digandan sallanan
hizmetlerden yararlanrlmast, Kurucu'nun sorumlululunu ortadan kaldrmaz. Fon portfoyti,
Kurucu tarafindan, Sermaye Piyasasr Kurulu diizenlemelerine uygun olarak bu igtiiziik-ve
Tebli[ hiiktimleri dahilinde yonetilir.

6.2. Kurucunun yonetim kurulu iiyelerinden en az birinin girigim sermayesi yatnmlarr
konusunda en az beg yrlhk tecriibeye sahip olmasr gerekli olup, aynca, Kurucu nezdinde dcirt
ytllrk yiiksekofrenim gormiig ve girigim sermayesi yatrrmlan konusunda en az beg yrlhk
tecriibeye sahip bir personel ile bu maddede belirtilen yonetim kurulu i.iyesi ve kurucu genel

miidiiriiniin yer aldrfr bir yatrrrm

belgelere dayanrlmasr ve sozlegme ile belirlenen yatrrrm ilkelerine uyulmasr zorunludur. Bu
bilgi ve belgeler ile ahm sattm kararlanna mesnet tegkil eden araghrma ve raporlann en az 5
yrl stireyle y<inetici nezdinde saklanmasr zorunludur. Fon portfoyiine iligkin yatrrrm karannr
veren portftiy ytineticisi ahm satrm kararlannr imzah olarak kaydeder.

6.7.2. Borsada iglem gciren varhklarrn ahm satrmrrun borsa kanahyla yaprlmasr zorunludur.
Fon adma katrlma paylannrn ahm satrmr nedeniyle, Bil$ Borglanma Araglan Piyasasrndan
aynr giin valorii ile aym giin valiirlii iqlem saatleri drqrnda fon portfoyiine ahm veya fon
portfiiytinden satlm zorunlululu bulundufiunda, borsa tarafindan belirlenen iglem kurallanna
uyrlur. Ytineticinin, fon portftiyrine pay ahm satrm iglemlerinde, iglemi gergeklegtiren aract
kurulugun, fonu temsil eden miiqteri numarasryla borsada iglem yapmisrnr temin etmesi
zorunludur.
6.7.3. Yonetici fon adrna yaptrfir ahm satrm iglemlerinden dolayr herhangi bir ihraggr veya
aract kurulugta kendi lehine bir menfaat saflarsa, bu durumun kurucuya agrklanmasr
zorunludur. Kurucu bu durumu olrendifi tarihten itibaren 10 ig giinti iginde en uygun
haberlegme vasrtasr ile yafinmcrlara bildirir.
6,7.4.Herhangi bir gekilde yoneticinin kendine veya iigiincii kiqilere grkar sallamak amacryla
fon portftiytinde bulunan varltklann ahm satrmr yapiamaz. Fon adma verilecek emirlerde
gerekli cizen ve basiretin gosterilmesi zorunludur. Fon adrna yaprlacak ahm satrmlarda portfoy
yonetim sozlegmesinde belirlenen genel fon stratejilerine ve kurucunun genel kararlanna
uyulur.
6.7.5. Fon portfoytiniin onceden saptanmrg belirli bir getiri sallayacafrna dak yazrh veya
sozlii bir garanti verilmez.

6.7.6. Kurucu ve yonetici fonun yonetimi ile ilgili olarak veya gorevlerini ifa etmeleri
srasmda bilgi sahibi olabilecek durumda iseler bu bilgileri kendi veya ilgiincti tarafin
menfaati

do

!rultusun da kullanamazlar

.

6.7.7. Kurucu ve ytinetim veya sennaye bakrmmdan bunlarla do!rudan ya da dolayh olarak
iliqkili olanlar tarafindan kurulan veya y<inetilen fonlarrn katrlma paylarrnrn fon portfoyiine
dahil edilmesi halinde bu fonlara girig ya da grkrg komisyonu ijdenemez.

6.7.8. Ytinetici, fon portfoytinii, fon igtiiziifiii, ihrag belgesi, Kanun ve

ilgili

mevntat

hiiktimlerine grire yonetmekle yiiktimliidtir.

6.8. Kurucu ile katrlma payt sahipleri arasrndaki iligkilerde bu igtiizi.ik hiiktimleri, ihrag
belgesi htiktimleri ile Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili mevz\at, hiikiim bulunmayan
hallerde ise yatrrrmcr stizlegmesi hiiktimleri ile Borglar Kanunu'nun vekalet akdi hiikiimleri
uygulanrr. Fon igttiziifii, kafilma payr sahipleri ile kurucu ve portftly saklayrcrsr arasrnda fon
portfoyiiniin inangh mtilkiyet esaslarrna g<ire igletilmesini, SPKn ve Saklama Tebli[i
kapsammda saklanmasmt ve vekalet akdi hi.iktimlerine gore yonetimini konu alan, genel iglem
gartlannr igeren iltihaki bir srizleqmedir.
6.9. Ayrrca Fon igin aqalrdaki iqlemler yaprlabilir

6.9.1. Kahlma paylannrn geri dciniiglerinde olugan nakit ihtiyacmm kargrlanmasl amacryla,
portfoyde yer alan repo iglemine konu olabilecek menkul krymetlerin rayig bedelinin o/olO'una

ov
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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 o/oi}'si oramnda kredi veya faizsiz finansman
kullamlabilir. Kredi veya faizsiz finansman kullarumrnrn gergeklegtili hesap donemi ile
sonrasmdaki hesap donemleri sonunda agrklanan fiyat raporlannda soz konusu orana uyum
sallanmast gereklidir. Kredi veya faizsiz ftnansman kullanrlmasr halinde bunlann nitetigi,
tutan, faizi, odenen komisyon ve masraflar, ahndrfr tarih ve kurulug ile geri <ideme tarihine
iligkin bilgiler hesap d<inemini takip eden 30 giin iginde en uygun haberlegme vasrtasryla
katrlma payr sahiplerine bildirilir.
6.9.3. Fon, riskten korunma amacrylatiirev araglar sozlegmelerine taraf olabilir.
6.10. Kurucu girigim sermayesi yattnmlarma iligkin drgandan danrgmanhk hizmetialabilir.

6.11. Kurucu kendi biinyesinde risk yonetim hizmetini sallayan bir birim olugturabileceli
gibi, risk yiinetimi konusunda yatrrm kuruluglarrnda ve tzmanlagmrg di[er kuruluglardan da
hizmet alabilir. Risk ycinetim hizmetini sallayan birim, portftiyiin yonetiminden sorumlu
birimden balrmsrzdrr. Risk yonetimini gergeklegtirecek birimin personeli, fonun risk yonetim
sisteminin olugturulmasmdan ve yiinetiminden sorumludur. Fon'un olasr riskleri; piyasa riski,
kur riski, likidite riski, finansman riski, yolunlagma riski, fiyat riski, faiz riski, finansman
riski, korelasyon riski, yolunlagma riski, operasyonel risk, sermaye yatrrmr riski, yasal risk,
fesih riski, kargr taraf riskidir. Fon'un risk yonetim sistemine ve olasr risklere iliqkin ayrmfilr
agrklamalara ihrag belgesinde yer verilmektedir.

MADDE

7.

FON PORTFOYTJNDEKi VARLIKLARIN SAKLANMASI:

7.1. Fon portFytindeki varhklarrn Saklama Teblifi dtizenlemeleri gergevesinde portfoy
saklayrcrsr nezdinde saklanmasr zorunludur.

7,2, Fiziken veya kayden saklanmasr mtimktin olmayan varhklarm mevcudiyetini ve fona
aidiyetini gosteren bilgi, belge ve kayrtlar da portfoy saklayrcrsr nezdinde tutului'.

7.3. Girigim sermayesi yatrtmt yaprlmasr ve girigim sermayesi yatrnmlarmdan grkrg
gergeklegtirilmesi oncesinde bu iglemlere ilirkin bilgi ve belg-elerin- <irnekleri iqlemierin
gergeklegtirilmesinden makul bir siire once Saklama Tabligi kaps-amrndaki sorumluluklarmrn
yerine getirilebilmesini teminen Kurucu tarafindan port6y saklayrcrsrna gonderilir. Makul
stire tanrmtn-a ve iglemlere iligkin bilgi ve belgelerin giinderim usullerine-portftiy saklama
stizlegmesinde yer verilir.
7.4. Portfoy saklaytctst tarafindan Fon portfiiytinde yer alan ve Takasbank'rn saklama hizmeti
para ve seffnaye piyasasr araglan, krymetli madenler ile diler varhklar Takasbank
nezdinde Fon adma agilan hesaplarda izlenir. Bunlarm drgrnda kalan varhklar ve bunlarrn

verdi[i

delerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank'a alc;ar|rr veya sriz konusu bilgilere
Takasbank'm erigimine imkdn saflanrr.

7.5. Fon malvarhlr; fon hesabma olmasr, igtiiziik ile ihrag belgesinde hiiktim bulunmasr
gartryla kredi ahnmast ve koruma amagh tiirev arag iglemleri yaprlmasr amacl haricinde
teminat gtisterilemez ve rehnedilemez. Fon malvark[r kurucunun ve portfoy saklayrcrsmm
yonetiminin veya denetiminin kamu kurumlarma devredilmesi hdlinde dahi bagka bir amagla
tasamrf edilemez, kamu alacaklanrun tahsili amac;' da d6hil olmak izere haczedilemez,
iizerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masaslna ddhil edilemez.
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7.6.- Kurucunun_iigi.incii

!isj!e1e olan borglarr ve yiiktimliiltikleri ile fonlarrn aym i.igtincii

kiqilerden olan alacaklarr birbirleriyle mahsup edilemez.

MADDE

S-

FONUN TEMSILI

8.1. Fon, taraf olacalr tiim sozlegmeler ile girigim girketlerinin yonetimine katilrnmasr ve bu

qirketlerin genel kurullarrnda oy kullanrlmasr da dahil olmak tizere tiim faaliyetlerinin

icrastnda, kurucunun yiinetim kurulu tarafindan temsil edilir Y<inetim kurulu bu yetkisini bir
veya daha fazla iyeye veya kurucunun birinci derece imza yetkisine sahip personeline

devredebilir. Fonun girigim sermayesi portftiytintin yonetimi kapsamrndaki temsilinin,
yonetim kurulu karan ile yattrtm komitesine devredilmesi de miimkiindiir. Ancak, fonun
kurulug, katrlma payt ihract, tasfiye, portfoy yiinetim iicreti artrgr ile katrlma payr sahiplerinin
yatrtm kararlannt etkileyebilecek nitelikteki diger iglemlerinin ytinetim kurulu kararr ile
yaprlmasr zorunludur.

8.2. Fonun girigim sermayesi yatrnmlanna iligkin TTK'da belirtilen ortakhk haklarrnr ve
Tebli!'de belirtilen pay sahiplili sozlegmelerinden kaynaklanan yonetimsel haklannr
kullanmak izere, kurucunun yonetim kurulu karan ile kurucunun personeli olmayan iigiincii
kigiler de vekil olarak belirlenebilir. Bu durumda dahi kurucunun mevzuattan, bu igttiziikten
ve ihrag belgesinden do[an sorumlululu devam eder.

MADDE 9. . FONUN GiRiSiM SERMAYESi YATIRIMLARINA VE GiRiSiM
snnnnaynsi yarrnru ponffoyuNn ir,isriN

ioffi

9.1. Giripim Sermayesi Yatrrrmlarr
Fon'un girigim sermayesi yatrrmlan Tebli!'in 18. maddesinin iigiincii fikrasr kapsammda
yaprlan y atrrm ve iglemlerden olugur.
9.2. Fon'un yattnm stratejisi: Fon, halka agrk olan veya olmayan btiytime potansiyeli ytiksek,

mali yaprsrnr kuwetlendirmesi gereken anonim ve limitet qirketlere sennaye aktarrmr
yapmayl veya pay devri yolu ile ortak olmayr veya bunlara ortakhk payna d<iniiqtiiri.ilebilir
kaynak sallamayr veya giriqim girketlerinin kurucusu olmayr hedeflemektedir, Fon, girigim
qirketi nitelifine haiz qirketlerin fon kullamcrsr oldufu borglanma araglartnayatlnm yapabilir.
Fonun yatrtm yapmayl hedefledili ana sektorler grda, finans, enerji, safhk, tarlm, teknoloji,
imalat ve perakende sektorleridir. Fon bu sektiirlerin drgrndaki sekttirlere de yatrnm
yapabilecektir. Yattnm yapiacak girketlerin segiminde esas almacak kriterler; kurumsal
yonetim yaplsma kavugturulabilir, deneyimli ve konumunun gerektirdili ig ahlakrna sahip
yonetim kadrosuna sahip ve yenilikgi olmak, operasyonel olarak verimlilik arttrncr
diizenlemelere agtk olmak, bulundulu sektorde rekabet edebilir, ihracat potansiyeli, marka
deleri yaratma gticii, stirdiiriilebilirlik ve katma delerli iiriin geligtirme kabiliyetine sahip
olmaktr. Ayrrca yatrrm yapian girketlerin mali yaprlanrun gtiglendirilmesi, biiytime
potansiyelinin desteklenmesi, gerekli gtiriilmesi durumunda bilangonun yeniden
yaprlandrrrlmast yeni yatrtmlarm ve esnek finansman yontemlerinin yolunun agrlmasr
hedeflenmektedir. Yaprlacak yatrrrmlarda, azrnhk hissedarhlr soz konusu olabileceli gibi,
yonetimde siiz sahibi olmak igin gereken hukuki haklaru sahip imtiyazh paylann ahmr,
girketin uygun iizellikleri tagtmasr halinde tamamrnrn veya golunluk hissenin ahmr, giriqim
qirketlerine borg ve sennaye finansmanrnm karmasr olarak yaprlandrrrlmrg (ara) finansman
(mezzanine f,rnance) saflama, diler girigim sermayesi fonlarryla ortak yatrnm yaprlmasr gibi
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ycintemler uygulanacakttr. Aynca kira sertifikalarrnrn ve di[er sermaye piyasasr araglannrn
fon portfiiytine dahil edilmesi de miimkiindtir. Yatrrrmlardan grkrq stratejileriise anahatlanyla
yurtigi veya yurtdrgrndaki giriqimci qahrs veya girketlere satrg, halka arz,borcada safig, kurucu
ortapa safiq ve stratejik ortala veya finansal ortapa safig olacaktr.

_ Ayrrca Fon portfo*itd. yer, alan girigim sermayesi yatrrmlanrun yiinetiminde

agalrdaki yatrnm srrurlamalarma uyulur:

9.2.1. Fonun toplam delerinin en-az %o8}'inin bir veya birden fazla giriqim sermayesi
yattrtmmdan olugmast zorunludur. o%80 oranr fonun Te6lig'de belirlenin asgari giri$irh
sermayesi yatrrrm srnrrlamasrdr.

.. .9.2?t Fgnun, bir-hesap donemi iginde; Tebli!'de belirtilen KOBI niteliEini sallayan
girigim girketlerine dofirudan yapl';'$r yatrrrmlann, fon toplam delerinin %ol}iunu gJgniesi
halinde girigim sermayesi yatrrrm srrurrmn asgari %o5l olarikuygulinrr.
.9?.3, Fon, giriqim girketi nitelifindeki limitet qirketlere yatrrm yapabilir. Yatrrrm tarihi
itibari ile.limitet qirket olan girigim qlrketlerinin, ilk yatrrrm tirihini t-akip eden bir yrl iginde
anonim girkete d<iniiqtim iglemlerinin tamamlanmasr zbrunludur.

9.2.4. Yainm.srmrlamalatrna uyumun fonun hesap donemi sonundaki toplam defer

tablosu itibari ile sallanmasr zorunludur.

alr ortakhk hakkr veren girigim sermayesi
kontroliine sahip mevcut ortaklarr arasrnda
inde gergeklegtirilir. Fon tarafindan girigim
rnrn iktisap edilmesi veya girigim girketinin
safin ahma iligkin pay devri sozleqmesinin

},I+DDE 10- GiRiSiM SERMAYESi YATIRIMLARI DISINDAKi YATIRIMLARA

ir,isriN ns,lsl,an

10.1. Fon, sermaye piyasasr araglarrm agr[a satamaz, kredili menkul krymet iglemi yapamaz
ve sennaye piyasasr araglarmr ridiing alamaz.

10.2. Ttirev araglara sadece portftiylerini d<iviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere kargr
korumak amacryla taraf olabilir. Tiirev aruglar nedeniyle maruz kahnan agrk pozisyon tutarl
fon toplam delerinin %o20'sini a$amaz, Bu madde kapsamrnda yapiacak deferlendirmelerde
yattnmctlara en son bildirilen fon toplam deferi esas ahnrr. Vadeli iglem ve Opsiyon
Piyasast'nda gergeklegtirilen iqlemlerin nakit teminatlan da fon portfoytine dahil edilir.
10.3. Yurt drgrnda yerleqik olup, borsada iglem gormeyen ve geligme potansiyeli taglyan
girketlere Teblif'in 18. maddesinin tigiincii fikrasmm (a), (b) ve (f) bentlerinde belirtilen
yontemlerle fon toplam delerinin azami o/ol}'una kadar yatrrrm yaprlabilir. Bu ya,;rrrmlar
girigim sermayesi yatrrm smrlamalarrna dahil edilmez.

10.4. Fon, girigim sermayesi yat:nrmlatr drgrndaki yatrrrmlarda paylarrnr satrn aldrlr
ortakhklarrn herhangi bir qekilde yonetimlerine katrlma amact giidemez ve yonetimde temsil
edilemez.
10.5. Kurucunun ve yoneticinin paylan, fon porlfoyiine dahil edilemez
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10.6. Fon'un operasyonel iglemleri nedeniyle oluqabilecek likidite ihtiyacrnrn kargrlanmasr
amacryla nakit tutulab ilir.
10.7. Fon, ancak TCMB tanflndan altm satrmr yaprlan para birimleri tizerinden ihrag edilmig
y ab
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10.8. Fon portfoytinde bulunan yabancr sennaye piyasasr aruglan satrn almdrfr veya kote
oldufu di[er borsalarda satrlabilir. Bu sermaye piyasasr araglan Tiirkiye iginde, Ttirkiye'de
veya drganda yerlegik kigilere satrlamaz ve bu kiqilerden satm ahnamaz.
10.9. Yatrrrm yaprlacak yabanct sermaye piyasasr araglannr ihrag eden kuruluglar hakkrnda ve
defierlemeye esas olacak fiyat hareketleri konusunda gerekli bilgileri kurucu/yonetici(r3) saflar.
Yonetici fona ahnacak yabancr seffnaye piyasasr araglarrnrn tabi oldulu ilgili iilke mevzuatrna
gore borsada sahgma ve bedellerinin transferine iliqkin krsrtlamalarm bulunup bulunmadrlrnr
aragttrmak zorundadr. Bu tiir krsrtlamalarr olan sefinaye piyasasr aruglan portfoye ahnatnaz.
Fonun yabanct iilkelerde yatrtm yapaca$r sennaye piyasasr araglarrna iliqkin iglemleri o iilke
diizenlemelerine gore faaliyet gosteren aracr kuruluglar vasrtasryla ytiriittiltir. Yabancr

borsalara

fon adma verilen mtiqteri emirleri ve bunlarrn gergeklegtiline iliqkin

aracr

kuruluglardan altnmrg teyitler, odeme ve tahsilat makbuzlarr fon adrna muhafazaedilir.
10.10. Borsada iqlem gormeyen varhk ve iglemler fon portfoytine dahil edilebilir
10.11. Agalrdaki varhk ve iglemler fon portfoyiine dahil edilebilir.

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

b) 71811989 tarihli ve 89114391 sayrh Bakanlar Kurulu Kararr ile ytirtirlti[e giren Tiirk
Parast Krymetini Koruma Hakkrnda 32 sayir Karur hiiktimleri gergevesinde ahm satrmr
yaprlabilen, yabanct ozel sektor ve kamu borglanma aruglan ve anonim ortakhk paylan,
c) Vadeli mevduat ve katrlma hesabr,
g) Yatrrrm fonu katrlmapaylan,

d) Repo ve ters repo iglemleri, vaad sozleqmeleri ile taahhiitlii iglem

pazarrnda

gergeklegtirilen iglemler,
e) Varantlar

ile sertifikalar,

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

[) Tiirev

arag iqlemlerinin nakit teminatlan ve

primleri,

h) ipote[e ve varhla

dayah menkul krymetler, teminath menkul krymetler, Kurulca
uygun giirtilen ozel tasarlanmrg yabancr yatrnm araglan ve ikraz iqtirak senetleri,

r)

Yurtdrqrnda yerlegik olup borsada iqlem gormeyen, geligme potansiyeli tagryan
girketl ere yaprlan y atrrmlar,

i) Altrn ve difer krymetli madenler ile bunlara dayahparave seffnaye piyasasr araglan,
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j) Kurulca uygun gtirtilen difer yatrrrm

araglan.

ESASLARI VE KATILMA
f 1t.1...."Fo.n -Pgttfloy

De!eri", portfoydeki varhklann Kurulun ilgili diizenlemeleri ve

igti.iztikte belirlenen esaslar gergevesinde

bulun

bu

deferlerinin toplairrdrr.

11.2. "Fon tgptury deferi" Fon portfoytindeki varhklann Kurulun ilgili diizenlemeleri
portfoy de[erine varsa diger varhklarm ve

gergevesinde- delerlenmesi neticesinde bulunan fon

alacaklann eklenmesi ve borglarm diigiilmesi suretiyle ula$rlan deferdir.

1L.3. Katrlma paylarmm itibari de[eri yoktur. Fon birim pay de[eri, fon toplam deferinin
katrlma paylanrun saytsma boliinmeiiyte elde edilir.

i

yafinmlan ile Tebli!'in 23. maddesinin
olup borsada iglem giirmeyen ve geligme
de[erlemesi Tebli!'de belirtilen usul ve

11.5. Girigim serrnayesi yafirrmlartnrn de[erlemesine dayanaktegkil eden bilgi ve belgeler fon
siiresi ve bu stirenin bitmesini miiteakip beg yrl boyunca kurucu nezdinde de saklarur.
1.1.6. Fon portfoyiinde yer alan

diler varhklarrn deferleme esaslarrna iliqkin olarak, Kurulun

yflr1m fonlarmm finansal raporlamalarrna iligkin dtizenlemelerinde yer alan deferlemeye
iligkin esaslara uyulur.

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

bildirilir.

11.8. Savaq, dofal afetler, ekonomik kriz, iletigim sistemlerinin gokmesi, portftiydeki
varlrklarrn ilgili olduln pazafln, piyasanm, platformun kapanmasr, bilgisayar sistemlerinde
meydana gelebilecek arrzalar, Fon toplam defierini etkileyebilecek onemli bir bilginin ortaya
gtkmast gibi ola[antistii durumlarm meydana gelmesi halinde, de[erleme esaslanrun tespiti
hususunda kurucunun yiinetim kurulu karar alabilir. Bu durumda delerleme esaslarmm
gerekgeli olarak karar deftenne yazrlarak, Kurula ve portftiy saklayrcrsma bildirilmesi
zorunludur. Ayrrca soz konusu olaylarla ilgili olarak en uygun haberlegme vasrtasryla katrlma
payr sahiplerine bildirim yaprlrr.
11.9. Kurul fon birim pay deferinin hesaplanma srkhlrna ve agrklanmastna iligkin olarak
Tebli!'de belirtilen haller drgrnda da farkh esaslar belirleyebilir.

12. KATILMA PAYLARININ SATISI VE T'ONA iADESi. NiTELiKLi
YATIRIMCILAR ARASINDA KATILMA PAYI DEVRi NiTNT,iTT,i XATTT,VT,A
PAYI
12.1. Bu igtiiziikte belirtilen esaslar gergevesinde katrlma paylarmm pazarlama, sahq ve
dafirtrmr kurucunun yant sra, kurucu ile sozlegme imzalanmasr ve ihrag belgesinde
unvanlarrna yer verilmesi suretiyle gerekli yetkiye sahip olan portfiiy yiinetim girketleri ile

(f,v

yatrrm kuruluglarr tarafindan, iglemlerin bu fonlarrn igerdifi riskler konusunda yeterli bilgiye
sahip satrg personeli tarafindan gergeklegtirilmesi kaydryla yaprlabilir.
12.2. KatlJma paylarrntn satrS, pazarlama ve dalrtrm faaliyetlerini ytirtitecek olan kuruluq,
satrg yaprlan yattnmctlann Teblilde belirlenen nitelikli yatrrrmcr vasrflannr haiz olduklarrna
dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve bu belgeleri fon siiresince ve asgari olarak beq yrl
boyunca saklamakla ytiktimliidtir. Belirtilen hususlara aykrnhk nedeniyle dolabilecek
yatrrrmcr zararlarrndan kurucu ile katrlma paylannrn sa:;rs, pazarlama ve da[rtrm faaliyetini
ytiriiten kurulug miiteselsilen sorumludur.
12.3. Kurucu tarafindan katrlma paylannrn Kanunun 13 iincii maddesi gergevesinde MKK
nezdinde iiye ve hak sahipleibaznda izlenmesi zorunludur.
12,4, Tebli!'in 16. maddesinin onikinci fikrasr hiiktimleri sakh kalmak kaydryla, katrlma
paymm satrgr, fon birim pay delerinin tam olarak nakden <idenmesi veya bu delere kargrhk
gelen igtirak paylarrnrn fona devredilmesi; katrlma paylarrnrn fona iadesi ise yatrrrmcrlann
katrlma paylanrun ihrag belgesinde belirlenen esaslara gore nakde gevrilmesi veya katrlma
paylanna kargrhk gelen iqtirak paylarmrn yafirrmcrlara devredilmesi suretiyle
gergekleqtirilebilir.
12.5. Katrlm^ payt satl$lnm veya fona iadesinin igtirak payr kargrhlrnda gergeklegtirilmesi
durumunda, Tebli!' in bu husustaki dtizenlemelerine uyulur.
12.6. Katrlma paylarrrun fon adma altm satrmr esastrr. Kurucu ve portfoy yoneticisi, fonun
katrlma paylarrnr kendi portfloytine alabilir .
12.7. KatlJma paylarmm fona iade edilebilmesi igin gerekli likiditenin sallanamadrfmr ve
portftiydeki girigim sermayesi yatrtmlanndan grkrgrn yatrrmcrnrn zarartrLa olacalrnrn Kurucu
tarafindan tespiti halinde, Kurucu katrlma paylarrrun geri ahmmr erteleyebilir. Ancak bu si.ire
bir yrlr a$amaz ve ertelemeye iliqkin karar derhal Kurul'a bildirilir.
12.8. Kahlma paylannm satrgr ve fona iadesinde girig qrkrg komisyonu uygulanmaz.

12.9, Katrlma paylarrrun nitelikli yatrrmcrlar arasrnda devri miimkiindtir. Nitelikli
yatnmctlar arasrnda katrlma payr devrinin gergekleqtirilebilmesi igin devralan kigi velveya
kuruluglann nitelikli yattnmct vasrflannr haiz olduluna iligkin bilgi ve belgelerin kurucuya
iletilmesi ve kurucunun onaymrn almmasr zorunludur. Kurucu sciz konusu bilgi ve belgeleri
fon stiresince ve asgari olarak beg yrl boyunca muhafaza etmek zorundadrr. Bu madde
kapsamrndaki katrlma payr devirleri, katrlma paylannrn hak sahibi yatrrmcrlar arasrnda
aktartlmast ile tamamlamr. Bu madde kapsammda, kurucu ve yonetici de sahip oldulu
katrlma paylannr diler nitelikli yatrrrmcrlara devredebilir.
12.10. Fona giriq ve grkrq komisyonunun veya performans i.icretinin katrlma paylarmrn elde
tutuldugu stireye gtire hesaplanmasr ve benzeri bir nedenle devredilen katrlma paylarrna sahip
olmaktan kaynaklanan ertelenmig hak veya yiiktimliiltikler bulunmasr durumunda, bu hak ve
yiiktimliiliikler de dewedilen katrlmapaylanylabirlikte devralan yatrrmcrya geger.
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l2.ll. Katrlma paylarr nakdin yanr sra igtirak paylan karqrhlrnda da ihrag edilir. Bu durumda
ihragtan <ince igtirak paylannm deferlemesinin Kurulca uygun gortilen kuruluqlarca yaprlmasr
ve enfazlabu defere tekabiil edecek gekilde katrlma payr ihrag edilmesi zorunludur.

13.1. Fon'un hesap dcinemi takvim yrhdrr. Ancak ilk hesap d<inemi Fon'un kurulug tarihinden
baglayarak o yrhn Arahk aymln sonuna kadar olan siiredir.
13.2. Fon'da olugan kar, kattlma paylarrmn bu igttiziikte belirtilen esaslara gdre tespit edilen

fryatlatna yansff. Fon portfoyiinde bulunan ortakhk paylannm kar paylan, kar payr dalrtrm
tarihinin baglangrg giintinde tahsil edilmesine bakrlmakszrn muhasebelegtirilir, Kalha payr
sahipleri, paylarrnr ihrag belgesinde belirlenen stirelerde Fon'a geri sattrklannda, igleme isas
fiyatrn iqerdifi Fon'da oluqan kardan paylannr almrq olurlar.
13.3. Fon malvarhlrndan yaprlabilecek harcamalara ihrag belgesinde yer verilmektedir.

13.4. Fon'un ydnetim ve temsili ile fona tahsis edilen donanrm ve personel ile muhasebe
hizmetleri kargrhfr olarak, fon malvarhlrndan kargrlanacak ytinetim iicretinin hesaplanmasma
iligkin bilgilere ihrag belgesinde yer verilmektedir. Soz konusu iicret kurucu ve ycinetici
arasmda paylaghrrlabilir.
13.5. Fona iligkin ttim giderler fon malvarhfirndan karqrlanrr. $u kadar

ki, fon kurulug masraf
ve giderleri ile fonun portfoytiniin olugturulmasrna iligkin her ttirlti danrqmanhk hizmeti
altmlarmdan do[an i.icretler, stiz konusu iicretlere ve tahsil esaslanna yaturmcr sozlegmesinde

yer verilmek gartryla, fon portfoytinden kargrlanabllir. Fondan karqrlanan, portfoy yonetim
iicreti dahil tiim giderlerin toplammm fon toplam de[erine g<ire i.ist slnrma ihrag belgesinde
yer verilmektedir. Performans ticretinin bu smra dahil olup olmadrfir hususu fon ihrag
belgesinde belirtilir.
13.6.

Kar Payr Da[rtrmrna iligkin Esaslar

ilq19 belgesinde yer verilen esaslar
Tol
da!ttabilir.
13.7. Performans Ucretine

gergevesinde, katrlma payr sahiplerine

kar payr

itiqkin Esaslar

Kurucu tanfndan performans i.icreti tahsil edilebilir. Performans ticreti fona tahakkuk
ettirilecek ve fondan tahsil edilecektir. Performans iicretinin tahakkuku ve tahsiline iligkin
usul ve esaslar katrlma payr safiqma baqlanmadan kurucunun ycinetim kurulu karari ile
belirlenir. Kafilma payr pazarlama, safiq ve dafrtrm faaliyetini ytirtiten kurulug tarafrndan,

katrlma payt satrgr yaprlacak yattnmcrlara performans iicretinin tahakkuk ve tahsiline iligkin
usul ve esaslarrn yazh olank bildirilmesi ve katilma payr sahgr yaprlacak yatrnmcilardan
performans ticretine iliqkin usul ve esaslan kabul ettiklerine dair yizirbeyan almmasr ve bu
beyarun asgari olarak 5 yrl boyunca saklanmasr zorunludur. Portfoy saklayrÖ6$€€tpðia€ilav$‚performans

14.1. Fon, Finansal Raporlama Teblifi'ne uygun olarak yrlhk ve alh ayhk ara dtinem finansal
rapor dtizenlemekle yiiktimliidiir. Yrlhk finansal raporlar balrmsrz denetime, altr ayhk ara
donem finansal raporlar ise incelemeye (srnrrh ba[rmsrz denetim) tabidir.

l4.2.Yatrrmcrlarrn talep etmesi halinde, yrlhk ve altr ayhk finansal raporlara donem igindeki
geligmeleri agrklayan bilgiler ile girigim sermayesi yatrrmlarma iliqkin olarak Kurulun ilgili
dtizenlemeleri uyarmca hazrlanmrq bulunan delerleme raporlan eklenerek yatrnmcrlara
sunulur. Delerleme raporlarr, balrmsrz denetime tabi degildir.
14.3. Yllhk finansal raporlar hesap doneminin bitimini takip eden 60 gtin; altr ayhk ara donem
finansal raporlar ise ara donemin bitimini takip eden 30 gtin iginde Kurula gonderilir. Stiz
konusu raporlar ayrrca,, Tebli!'de belirtilen usul ve esaslar kapsamrnda KAP'ta ilan edilerek,
Kurula yaprlacak bildirimi mtiteakip 10 ig gtinti igerisinde katrlma payr sahiplerine en uygun
haberlegme vasrtasryla

iletilir.

14.4. Kurul iicretine esas iiger ayhk drinemlerde hesaplanacak
sonunu takip eden 10 iq giinii igerisinde Kurula bildirilir.

fon toplam delerleri

d<inem

14.5. Fon, Finansal Raporlama Teblifi'nin 11 inci, 12 nci ve 13 iincti maddelerinde
dtizenlenen finansal raporlan Kurul'un bildirim yiikiimltiliiklerine iliqkin mevzrat
diizenlemeleri gergevesinde ilan eder.
14.6. Fona iligkin olarak yaprlacak tanltrm ve reklamlarda, Kurul di.izenlemelerinde yer alan
nitelikli yatrtmct tanrmrna ve satrgrn yalnrzca gerekli kogullarr sa[layan nitelikli yatrnmcrlara
y apiaca$r hususlanna yer

verilmesi zorunludur.

14.7. Savag, ekonomik kriz, iletigim sistemlerinin gokmesi, sermaye piyasasr araglarrnrn

ilgili
oldulu piyasanm kapanmasr, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arnalar gibi
olafantistti olaylarm oftaya gtkmast durumlannda, soz konusu olaylarla ilgili olarak, Tebli['in
30'uncu maddesindeki esaslar gergevesinde nitelikli yaturmcrlara en uygun haberlegme
vasrtasr ile bilgi verilir.

14.8. Kurucu girigim sermayesi yatrtmlanna iligkin bilgileri ve varsa deferleme raporlanm,
varsa sciz konusu yatrtmlarla fon yonetiminde gorev alan kiqilerin iligkisini de igerecek
gekilde, yatrrmrn yaprldrlr tarihten itibaren 15 gtin iginde en uygun haberleqme vasrtasryla
katrlma payr sahiplerine bildirir.
14.9. Kurul gerekti[inde, Tebli!'de yer alan siirelerle balh olmaksrzrn kurucudan veya
saklayrcr kuruluqtan Fon hakkrnda bilgi verilmesini isteyebilir.

MADDE 15- FON'A KATILMA ve FON'DAN AYRILMA SARTLARI
15.1. Genel Esaslar

Katrlma payt sattn almmasmda, kaynak taahhtidii <jdeme galrrlanna istinaden Kurucunun
ihrag belgesinde ilan edecefi katrlma payr ahm satrmrnrn yaprlacafr yerlere bagvurularak ahm
talimatr verilir.
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Kurucu'nun kendi adrna yapacapr iglemler de dahil ahnan ttim katrlma payt aLm satrm
talimatlarrna altm ve sattm talimatlarr igin ayrr ayrr olmak iizere miiteselsil srra numarasl
verilir. iglemler bu rincelik srasrna g<ire gergekleqtiiilir.
Savaq, ekonomik kriz, iletigim sistemlerinin gokmesi, sermaye piyasasr araglarrmn ilgili
oldulu piyasanrn kapanmasr, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek 'arvalar
{jbi

olafani.istti olaylartn ortaya grkmasr durumlarmda, Kurulca uyg.m gortilmesi halinde, -fon
birim pay deleri hesaplanmayabilir ve katrlma paylarmm ahm satrmr durdurulabilir.
Katrlma payr ahm safimrna iligkin esaslar ihrag belgesinde belirtilmigtir.
15.2. Tasfiye Diinemine

Dair Ozel Htikiimler

Fon siiresinin son 2 (iki) yrhnr olugturan tasfiye doneminde pay sahipleri katrlma payr ahm
veya satlm talebinde bulunamaz. Fon'un varhklanrun satt$I, alacaklanrun tahsili ve
borglartrun cidenmesi sonucu nakit fazlasr olugtukga, olugan nakit fazlasl pay sahiplerine
paylan oramnda da[rtrlrr. Bu amagla ihrag belgesinde belirtilen pay fiyatr agrllanma
tarihlerinde, Kurucu Fon'daki nakit mevcudunu dikkate alarak pay sahiplerine dalrtrlacak
toplam tutan ve sahip oldu[u katrlma paylarr nispetinde her bir pay sahibinin almasr gereken
tutart belirler. Tiim pay sahipleri kendileri igin belirlenmig olan tutar kadar satrm talimatr
vermig kabul edilir. Pay sahipleri ve pay sahiplerine bireysel saklama hizmeti veren
kuruluglar, belirlenen tutarr almaktan ve kargrhlrnda denk gelen miktarda katrlma payrm iade
etmekten imtina edemez.
16.

FON'UN SONA ERMESI VE FON VARLTCTUTN rNSriYNSi:

16.1. Fon bu

igttiziiltin 3,1. maddesinde belirtilen stirenin sonunda sona erer

16.2. Fonun sona ernesinde ve tasfiyesinde, Yatrrm Fonu Tebligi htiktimleri kryasen
uygularur.
16.3. Fon'un, Yattnm Fonu Teblifi'nin 28'inci maddesinde belirtilen nedenlerle sona ermesi
durumunda, Fon portfoytindeki varhklar Kurucu tarafindan borsada satrlr. Bu qekilde satrgr
mtimki.in olmayan Fon varhklarr, agrk artrma veyapazarhk veya her iki usuliin uygulanmasr

suretiyle safilarak paruya gevrilebilir. Bu yolla nakde doniigen Fon varhlr, katrlma payr
sahiplerine paylan orarunda dafrtrlrr.
16.4. Tasfiye donemine girildiginde Kurula bilgi verilir. Fon'un tasfiye donemine girmesi ile
yeni yatrnm faaliyetlerine son verilir.

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

16.6. Tedavi.ildeki tiim katrlma paylannrn iade almmasr sonrasmda Kurul'a gerekli
bagvurunun yaptlmasmt takiben Fon admrn ticaret sicilinden silinmesi igin keyfiyet Kurucu

tarafindan ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. Ticaret siciline yaprlan tescil ile birlikte fon
sona erer
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Yatrtm Fonu Teblili'nin 28'inci maddesinde belirlenen nedenlerle sona ermesi
halinde, tasfiyesinde uygulanacak usul, kurucunun ve/veya portfiiy saklayrcrsr kurumun
iflasrna veya tasfiyesine karar veren makamtarafndan belirlenir.
16.7. Fon'un

16.8. Fon bagka bir fonla birlegtirilemezveyabagka bir fona dontigt{irtilemez.

Bu igtiiziik hiiktimleri ile Sermaye Piyasasr Kurulu'nun diizenlemeleri arasrnda
uygunsuzluk olugtufu zamln Sermaye Piyasasr Kurulu dtizenlemeleri dikkate ahnlr.
Sermaye Piyasasr Kurulu iqtiiziik hiikiimlerinin defiqtirilmesini her z m n talep
edebilir ve igtiiziik standartlarml
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