İş Portföy Yönctiıııi A.Ş.
Koruma Amaçlı Şemsiye Fon

NİAD[)E 1- Şeınsiye Fon’un Kuruluş Amacı ve Süresi
1.1. İş Porıföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayı ii Serıııave Piyasası Kanunu nun 52. ve 53.
nıaddeleriııc clayanılarak ve bu içtüzük hüküıuleriııe gre yöııetilmek üzere tasarruf sahiplerinden
katılma paylırı karşılıüında toplanan paralarla, tasarrtıf sahiolerı hesabına. inançlı mülkivet
esaslarına göre. sermaye piyasası nıevzuatıııda belirlenen varlık ve/veya ışlemerden oluşan
portföyleri işletmek anıaeı\ la İş Portföv Yöneıinıi A.Ş. Koruma Anıaçiı Şemsıye Fon kurnmuştıır.

1.2. Şemsive Foıı. bu ictüzük kapsamında ka:ılıııa paylan ihraç edilen fonlardan «uşıııaktadır.
1.3. Şemsive Fon süresiz olarak kurulmuştur.
1.4. Bu ıçtüzükte geçen:

Finansal Raporlama
‘fe bli ği
Kanun
KAJ
Kurucu
Kurul
\IKK
Poıtföy Saklayıcısı
PVŞ Tebliği
Şemsiye Fon
‘l’ehliğ
Yönetici

:11-14.2 sayılı Yatırım Fonlarıııııı Fiııansal Raporlama Esaslarına İlişkin
leh 1 i ini.
:6362 sayılı Sermaye Piyasası Kaııunu mı.
Kaıruvu Ardı nlatma Platlornıu ııtı.
:lş Por:löv Y Snetiırıi .\.Ş.’yi.
Sermaye Piyasası Kurulu ıuı.
Merkezi Kayıt Kuruluşu ..ş:yi.
:Şemsive Fona bağlı olarak ı:uaç edileıı fonlarııı sermaye piva:aısı
mevzuan L psam : uda portföy sak larna lı znıeti ni yürüten kuru
:111—55.1 sayılı Portföv Yönetüıı 5 ketleri ve Bu Şirketlerin
Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği ii.
İş Porlöv Yönetimi A.Ş. Koruma Aııwçlı Şeıusive Fonu.

:111-52.1 sayLh Yatırım Fonlarıııa [lişkin Esa,lar TehlığLnı.
:Fonlanıı portfi5v yüııetimi faaliyetini yürü ıen ve PYŞ Tebliği
hükümlerine göre kurulan portföv yönetim sirkeli ‘ni

ifade eder.

1.5. Bu içtüzük, katılma payı sahipleri ile kurucu. portföy saklayıeısı ve yönetici arasında fon
portföyünün inançlı mülkiyet esaslarına göre i şletilmesini Kaııun un 56 nem maddesi kapsamında
saklanmasını, vekalet akdi hükümlerine göre yönetimi ni konu alan genel işlem şartlarını içeren
iltihaki bir sözleşmedir.

MADDE 2- Şemsiye Fon’un Unvanı ile Kurucu, Yönetici ve Portföy Saklayıcısı’na İlişkin
Bilgi
L’tnşiye Fon’un unvanı; İş Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fon’dur.
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2.2. Kurucu unu:
Unvanı: İş Portföv Yönetimi A.Ş.
Merkez Adresi: iş Ku]e]eri Kue 1 Kat:7 34330 4.Levem Beşiktaş’tstaıh1
lnteıııei Siıesı:
2.3. YöııeticiHün:
Unvanı: iş Portföv Yönetimi A.Ş.
Merkez Adresi: İş Kuleleri Kule 1 Kat:7 34330 4.1 £vent Beşiktaş/İstanbul
Internet Sitesi:

2.4. Portföv Saklavıcısı Kuruluşun;
l.jnvııııı: Türkke iş Bankası A.Ş.
Merkez Adresi: iş Kuleleri Kule 1 Kat: 1 34330 4.Levenı Beşiktaş/İstanbul
İııternct Sitesi: \rvz.ı*.aı;k.coıu,v
MAI)DE 3- Şeıusive Fon’a Bağlı Fonların İhraç Edilmesi
3.1. Şemsive Fon’a bağlı fonların katılma payları halka arz edilir veya belirli kişi ve/veya
kuruluşlara talısisli olarak satıltr.
3.2. Şemsiye Fona bağlı her bir fonun katılma payı ihracı için, Kurulea belirlenen standartlara
uygun olarak lı azırlanaıı izah name ve yaıırııneı bilgi forıııu ile Kurulea istenen eli ğer bilgi ve
bel gel cr1 e birlikte Kuru eti tarafı nd an Kurul’ a baş v u ELİ lur.

3.3. Katı 1 nıa payI arı karşı h ğı yatı rı ıııeı 1 arelan toplanan para takip eden iş gü nti i zalıııaıııede
belirlenen arIıklara ve işlemlere yatırılır. Talep toplanması halinde, belirtilen süre iki iş günü
olarak uygulaııLr ve söz konusu sürenin hesaplaıımasında talep toplamanın sona eıdığı gün esas
alınır
3.4. Katılma paylarının itihari değeri yoktur ve kavdi değer olarak tutulur. Katılma pavları.
Şemsiye Foıfa baNı foıılar itibariyle ka\ dı olarak MKK nezdinde müşteri hazıııda ızlenir. Katılıı:a
pavları bastırılaıuaz ve fiziken teslim edilemez.
3.5. Katılma payı işlemleri günlük olarak MKKva bildirilir.

3.6. Katı ini a pa\ ları MKK nezdindeki hesapi arda. her ınüşteri nin ki mli k bilgileri ve buna bağlı
hesap kodlrırı ile ton bazında takip edilir.
MADDE 4- Şetiisiye Fon’a Bağlı Fonların Saklanmasına ve Malvarlığının Ayrılığına ilişkin
Esaslar
4.1. Şemsi ve Fon a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbiri nden ve ayrıca Kurucu
ile Portföy Sak!avıeı sının malvarltğıadan ayrıdır.
4.2. Şemsive Fona bağlı fonların malvarlığı. fon hesabına olması, içtüzükte \‘e izahnaıııede hüküm
bulunması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikıeki
işjpmlerde huluamak harieinde teminat gösterilernez ve rehnedilemez. Şemsiye Fonu bağlı
fonli?tn ınalvarlığı Kurueunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu
kğraıiılaıına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının
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tahsılı aıııacı da dahil alınak üzere haezedıiemeı.. üzerine ilıtiyaıi tedbir koııulauıaz ve iflas

masası ııa dahil edilemez.

4.3. Şeıııske Fena ba1ı fonların porifövleriadeki \arlıklann. KuruFun porlfö\ saklama
hızıııetıne ilişkin düzenlemeleri cer evesinde Portföy Saklavıcısı nezdiııde saklanması zorıınltıdnr.
Saalamava ilişkin oarak KuruFun ilgili diğer dizeııleınelerinde ver alan esaslar sak];dır.
4.4. Kurucrınun üçüncü kişilere olan borçları ve \üktiınl[ilükleri ile Şemsive Foıfa bağlı
aynı üçüuLi kişilerden olan aacaklaıu birbirlerine karşı malısup edilemez.

fonların

NIA[)DE 5- Şeııısive Fon’a Bağlı Fonların Yönetimine İlişkin Esaslar ile Yöııctici’niıı Tabi
Olduğu Ilkeler
5.1. Kurtırn. Şemsive Fona bağlı fonların katılma payı sahiplerinin haklarını koruvacak şekilde
temsili. yöııeıinıi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin bu içtüzük ve on izahııameleri
lıüküııılerıııe uygun olarak yürLitülmesindeıı sorumludur. Kurucu Şemsive Fon’a bağlı fonlara ait
varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve bu içtüzüğe uygun olarak tasarrufta
bulunınava ve bundan doğan hakları kullanmaya yeıkilidir.
5.2. Fonu teınsil ve ilzama Kurueu’nun yönetim kurulu yeikilidir. Yönetim kurulu bu yetkisini bir
veya daha fazla murahbas üyeye veya ınüdür olarak üçüncü kişi lere devredebilir.
5.3. Şenısive Fonun ve Şemsiye Fon’a bağlı fonlarııı faaliyetlerinin yürütülnıesi esnasında porttöy
yönetieil i ği bi zmeti dahil dışarıdan sağlana n hizmetlerden yararI anılması Kuruc in un
sorumluluğu ıı ı ortadan kaldı rm az.
,

5.4. Yöııeticiııin yönettiği ber fonun ve Şenısiye Fona bağlı olarak bu içtüzük kapsanııııda ilırac
edilecek foıı ların ç ı karı nı ayrı ayrı gözeunesi zorunludur.
5.5. Seınsie Fon ve Şemsiye Foıfa bağlı fonlarla ilgili işlemlerin düzgün yürütülehilıııesıııi
teminen PYŞ Tehlıği hüküınler çerçevesinde bir fon hizmet hirimı oluşturulur.

5.6. Kurucu ile kaıılma payı sahipleri arasındaki i lı şkilere Kanun. iieili mevzuat ve içtüziike
hükümleri. hüküm bulunmayan hğllerde ise 11.01.2011 tarihli ve 609 sayılı Türk Borçlar
Kanununun 502 ilü 5 14 (inci maddeleri hükümleri kıvasen nvgulamr.
\IAI)l)E 6- Şemsiye Fon ile Şemsiye Fon’a Bağlı Fonların Yatırım Amacı, Portföv Yönetim
Stratejisi ile Bn Fonlarda Yatırım Yapılacak Sermaye Piyasası Araçlarının Seçimi Ve Riskin
Dağıtılması Esasları
6.1. Şemsive Fona bağlı fonların portfövierine alıııacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ
ve Kurulun ilgili diğer düzenienıelerinde yer alan esaslara uyulur.

6.2. Katılma payları Şemsiye Fona bağlı olarak ihraç edilen fonlar, yatırınıcının başlangıç
yatırınıının belirli bir bölümünün, tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir
getirinin hilgilendirme dokürnanlarında belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da
vadelerde yatırımeıya geri ödenmesini, uygun bir yatırım stratejisine dayanarak en iyi gayret esası
çvesinde arnaçlamaktadır. Şemsiye Fon’a bağlı fonların yatırım amaçları ile portföy yönetim
-
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strateilerıııe ve fonların portföylerine alınabilecek varlık ve işlemlerin seÇimi ile riskıı] dağıtılıııası
esaslarına ilişkin avrımılı bilgilere ılgıli fonların izahııanıelerinde ver verilmektedir.

MADDE 7— Şemsive Fon’a Bağlı Fonların Kalılma Paylarının Satıııı ve Geri Alım
Fiyatlarının ‘l’espiii Usulü ile Fon Portföv ‘e Foıı ‘loplain Değerinin Belirlenmesi Esasları
7.1. Şemsive Fona bağlı her bir fonun birim pay cleeıı Finansal Raporlama Tebliinde belirlenen
esaslar çerçevesinde ayrı ayrı hesaplanır.

7.2. Şenısi\e Fona bağlı fonların katılma naviarmnın satım ve geri alını fivatiarının tespiti tısulii
ile foıı portföy ve toplam değerınin beiirieııınesine ilişkin esaslara fon izabnameleriııçle ver
er il ııe kı ed
MADDE 8- Bağıınsız 1)enetiın, Finansal Raporlama ile Gelir e Giderlerin Katılma Payı
Sahiplerine \‘ansıtılmasına ilişkin Esaslar
8.1. Foııların hesap dönemi yatırım dönemi süresı bir yıl ve daha kısa olan fonlar için vaıırını
dönenıidır. Yatırım dönemi süresi bir yıldan uzuıı olan fonlar için ise hesap dönemi. yıııırıııı
dönemi başlangıç tarihinden itibaren hiı yıldır.
8.2. Şemsıye Fon ile Şemsiye Fon’a bağlı fonlara ilişkin finansal raporların hazırlanmasında
Fi nansal 1? aporlama Tebliği nde yer alan usul ve esaslara uyulur.
8.3. Şenısiye Fon ve Şenısiye Fon’a bağlı fonlrırııı finansal tablnlarıııın bağımsız denetiıııiııde
Kurul’uıı bağımsız denetimle ilgili düzeııleıııelerine uyulur. Finansal tablo lıazıılaına
yükLıııılülüüııün bulunduğu ilgili hesap döneıııiııııı soıı günü itibarıyla hazırlanan portföy raporları
(la finaıısal tahlolarla birlikte bağımsız denetinıdeıı geçirilir. Bağımsız denetinı yapılan dö neııılerde
aşağıdaki her bir bern için ilgili bilgileri ve hağıııısız denetçi örüşüııü içeren ayrı birer rapor
lıaz.ırlanır ve bağımsız denetim raporu ıle hırlıkte Krırula gönderilir:
al Fon portföylerındeki vıulıkların Kurulea belirlenen esaslara usızuıt olarak saklanıp
saklaıımadı ğı
b) Borsa dışında :araf olunan sözleşrneleriıı Kurulea belirlenen niteliklere uvguııluğunun
sağlanması için fon ızahnamelerinde belirtilen öutemlerin uvgulanıp uvgulanmadığ:nııı tespiti (le
dahil ulıııak üzere. birim pay değerinin ıııevzuata ve Tehliğ’iıı 9 uneu maddesinde belirtilen
oeüerleme il kelerı ne uygun olarak hesaplanıp besapanınadı,
e) Risk kontrol sistemini de içeren iç kontrol sisteminin mevzuatta belirtilen asgari esas ve
usuflerı ierip içerıııedii

8.4. Şeınsiye Fona bağlı fonlar xatırım dönemı sonu itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir
8.5. Şemsıye Fon’a bağlı her bir fonda oluşan kar, bu ıçtüzükte belirtilen esaslara göre tespit edilen
katılma payı fiyatlarına yansır. Katılma payı sahipleri. paylarını lbn izahname]erinde yer alan
esaslar çerçevesinde fona geri sattıklarında. ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan
paylarını almış olurlar. Kar payı dağıtınıı yapacak Şemsiye Fon’a bağlı fonlarda ise kar payı
dağıtımı esaslarına ilişkin ayrıntılı bilgilere ilgili fonların izahnamelerinde yer verilir. Hesap
dönemi sonunda ayrtea temettü dağıtımı söz konusu değildir. Yatırımcıların fonların yatırım
dönemi sona ermneden önce paylarını satmaları dtırumnnda yatırım dönemi sonu için hedeflenen
a korunmasından yarar] anmaları mümkün değildir.

8.6. Seıusive Foıı’a haüh her bir fondan karşılanan. \ÖneflIu ücreti dah:l tüm giderlerin toplanııiuıı
iki sınırına ve fon malvarlığından \apılabıieeek harcaınalara ilişkin bilgilere fon izaiuıaınesinde
er verilir.
8.7. Semsie Fon’ıın kurulur giderleri ile flıııların katılma payı ihraç giderleri hariç oimak üzere.
Şenısive Fon için \apılıııası geı’ekeıı tüm giderler (haınısız deııetım gideri. vsj Şemsiye Fçma
bağh fonl atın toplam (le ğeıl ei dikkate alınarak oransal ol aı’ak bu fonların portİöyle nden
karşı l anı

8.8. Şemsiye Fon’a bağlı her bir fonda u\ gulanacak yönetim ücreıiniıı hesaplanmasına ilişkin
bilgilere fon izalıııameleriııde yer verilir.

8.9. Şemsiye Fon’ a bağlı fonlarda Kurul düzenlemeleri çerçevesinde perforınaııs1ı dayalı
ücretleııd irme yapılabilir. Perforınansa dayalı ücretlendi rnıe uygulaınası nda bnlnıı an Şemsi ye
Fon’a bağlı foıılaıın izahnanıelerinde perforınansa dayalı üeretlendırıııeve ilişkin esaslara ve
hesapl ama örne kleri ne yer verilir.
MADDi: 9- Belge ve Kayıt Düzeni
9.1. İhraç edilen katılma paylarının kaydına mahsus olmak üzere Şeııısi\e Fnn’a hağh her bir fon
için Türk Ticaret Kanununun 64. maddesiııe göre tasdik e:ıirien ‘‘Katilıııa PL1varı Defteri” tutulur
Katılma paylar delterinde kaıılnıa paylarıııın alım sarımları günlük olarak izlenir. Türk Ticaret
Kanunu. Verızi sel Kanunu ve KanLın hüktiıulerı çerçevesinde Şeinsive Fon’a bağlı her bir fon
için Yevnıke Defteri (günlük delıeıl. DeUer—ı Kehir hüviik defter) knı rıızıueı birimi tarafından
tutulur. Maliye Bakanlığı’nca isteııehilecek ilgili mevzuattan kavııaklaııan zorunlu defterler de
ilgili fon bazıııda ayrıca tutulur.
9.2. Kurucu Şeınsise Fon’a bağlı her bır fon için kaydi değer olarak ttıitılan fon kattlma paylarıııı
nıüşteri bazında izleyehi lecek bir sisteıui kurmak
bu bilgileri 5 yıl boyLınca saklamak
zorundadır.
ve

9.3. Şemsiye Fon a bağlı fonların muhasebe. denetinı. hesap ve işlemleri Kanun, Türk Tieaı’et
Kanunu. Vergi Usul Kanunu ile Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak, Kurucuıuın.
Yöneticinin ve Portkiy Saklayıcısının hesapları dışında özel hesaplaı’da izlenir. Fon muhasebesi ne
ilişkin olarak. Finaıtsal Raporlama Tebl ifıi ‘nde belirtilen esaslar ile Kurulea belirlenen diğer
esaslara uyulur.
MADDE 10- Şemsi’ e Fon’Ia İlgili Bilgilerin Açıklanma Şekli
10.1. Şemsive Fon’ un yıllık finansal tabloları, ilgili hesap dö neminiıı hitimini takip eden 60 güıı
içinde KAP’ta kamuya açıklanır. Ozel bağıınstz denetimden geçeıı finansal tablolar ise ilgili
dönemin sonunu takip eden 60 gün içerisinde KAPta açıklanır.

10.2. Semsiye Fon’a bağlı fonlara ilişkin aylık olarak hazırlanan poı’föv dağılım rapoı’lan, ilgili
ayı takip eden alt) iş günü içinde KAP’ ta açıklanır.
0.3. Portföy raporları dtşındaki finansal raporlar, KAP’ta açtklandıktan sonra. Kurucu’nun
et sitesinde. yatırımcılar tarafından kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde yayımlanır. Bu bilgiler.
Lernet sitesi nde en az beş yıl süreyle kamuya açık tutulur. Söz konusu finansal raporlar aynı
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zamanda Kurucuııuıı merkezinde ve Katılma payı satışı yapılaıı ortamlarda yatırımcıların
incelemesi icin hazır ıuluııdurulur.
10.4. İşbu içtüzük ve içtüzükteki degışıklıkler ticaret siciline tescil ve TTSG ile KAPta ilan edilir.
Değişiklikler yaıırınıcıların yatırım yapma karannı cıkilevebilecek ve önceden bilgi sahibi
olunmasıııı gerektirecek nitelikte ise. değişikliğe ilişkin izin \azısınııı Kurucu tarafından tebellüğ
edildiği tarihi izleyen iş günü konuya ilişkin bir duyuru metnı ayrıca KAP’ta ilan edilir ve yeni
h usu sI arın yürürlüğe giriş tarihi 1 0 iş güııünden az ol mani ak üzere duyuru metni nde beli rtil ir.
10.5. Kurul gerektiiııde, Tehliğde yer alan sürelerle bağlı olmaksızın Şeınsive Fon ve Şemsiye
Fona bağlı fonlar hakkında bilgi verilmesini isteyehilir. Savaş, doğal aletler, ekonomik kriz.,
Eletışını sistemlerinin çökmesi. lonlarin 1ortfLSyeı’ıııclek varlıkların ilgili oldtığu Pazarı.
Nonıun kapanması. hiluisavar sistenıleriııde ınevdana gelebilecek arızalar. şirketin
mLıı duruıııunu etkile\elıilecek öııenıli bir bilginin ortaya cıkması gibi olağaııtıstu durL:miarııı
ıfle\dana gel ıııesi lı ali ııde. değerleme esaslarını ıı tespı ti iıtıstısı:ııda kurucunuıı vöııetinı kurulu
karar alahilir. Bu dıırLınıda değerleme esasiarınııı gerekçeli olarak karar defıerine \azılaıak.
Ktırul’a ve Portfö\ Saklavıcısı’na hildırıhııcsi zorunludur. Ayııca söz konusu olaylarla ılgili olarak
KAP ta açıklaıııa yapılır.
10.6. Şenısiye Fon’a bağlı foıılarıu reklam ve ilaıılarıııa ilişkiıı olarak Knruluıı ilgili
düı.enlenıeleri ııe uyulur.
10.7. KAP’ta ilan edilmesi gereken bilgi ve helgelcriıı
‘e güncel tutulması Kurueu’nun soruıııluluğuııdadır.

eksiksiz olarak yayı ınlaıırrıası, doğrııluğu

\IAI)1)E 11- Şemsive Fon’a Bağlı Fonların 1)ağıtımı. Fonlara Katılma ve Bıı Fonlardan
Ayrılma Sartları ile Fonların Sona Ermesi ve Tasilvesi
11.1. Şemsiye Fou’a bağlı fonların Katıiıııa pL larının alıııı satımiarına ve dağıtıın:na ilişkin
esaslara fon izahııaıııclcrindc ver verıhr.
11.2. Ktırucu. Yönetici ve varsa 1)ağıtım KtırLıluşu tarafıııdan katılıııa paylarının Şeınsiye Fou’a
bağlı her bir fon adı na alı ni satınıı esastı r. Kurucu ve/veya Yöııetici, Şeınsiye Foıı a bağlı her bir
foııuıı k atı lıııa payı sayısı nı n 9 20’ si ii aşmayacak şekilde. ilgili foıı katılma paylartnı kendi
portlöylerine dahil cdehilirler. Ancak katılma paylarının satışına haşlanmadaıı öııee Kurucu
tarafından Şemsiye Fon’a bağlı bir fona avans olarak tahsis edilen tutar karşılığında portföve alınan
katı lnıa payları Şemsive Fon’ a bağlı ilgili fonun kuruluşundan itibaren bir yıl süre ile bu oranııı
hesaplan nıası nda di k kate alınmaz.
11.3. Şemsiye Fonun sona ermesine
u\ ulur.

e tasfivesiue ilişkın olarak Tehliğde belirtilen esaslara

11.4. Şenısive Fon tasfive sürecinin tanıanılannıası üzeriııe. işbu içtüzük Kurucu tarafından ticaret
sicilinden ıerkiıı ettirihir ve keyfiyet Kurul a hildirilir.
11.5.

İşbu içtüzük kapsamında payları ihraç edilen Şemsive Fon’a bağlı fonlar Şemsiye Fon
Imeksizin de tasfiyeye tabi tutulahihir.
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11.6. Şeınsye Fona bah fonların laNfivesine ilişkin esaslara fon izahnamelerinde ver
yen ınekteciir.
11.7. Kurucunun iflası veya tas ve si halinde Kurul. Şemsi ye Fonu ve Şem>ıve Fon a bağlı fonları
ııvgun göreceği başka bir portlöy yönetim şirketine tasli ve amacıyla de\reder. Portföv
Saklayıcısının mali durumunun taahhütlerini karşılavama\ acaR kadar zayıflaması. iflası veya
tasfiyesi halinde de, Kurucu fon varlığını Kurulca uygun görülecek başka bir portföy sak]ayıcısına
devreder.
KURUCU

popyı:öv
Yönetiın

Yönetiııı Kurulu Başkan \‘cki 1

ve si

Bu içtüziikte hüküm bulunma an hallerde ve bu içtüzük hükümleri ile Sermaye Piyasası
Kurulu’nun (lüzenleıııeleri arasıııda I)ir uvumsuzluk ortaya çıkması lıaliııde Sermae
Piyasası Kurulu düzenlemelerine uvulur. Sermaye Piyasası Kurulu içtüzük hükümlerinin
4_eğiştirilmesiui her zaman talep edebilir ve içtüzük standartlarını değiştirebilir.
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