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is PORTFOY YONETiMi A.s. YENiLENEBiLiR ENERJi GiRiSiM SERMAYESi
YATIRIM FONU i<;TUZUGU
MADDE 1- FONUN KURULUS AMACI:
1.1 i~ Portfoy Yonetimi A.$. tarafmdan 6362 say1h Sermaye Piyasasi Kanunu 'nun 52 nci ve 54
i.inci.i maddelerine dayamlarak ve bu ic;:ti.izi.ik hi.iki.imlerine gore yonetilmek i.izere nitelikli
yatmmcilardan katilma paylari kar$ihgi toplanacak nakitle katilma paylari sahipleri hesabma,
inarn;li mi.ilkiyet esaslarma gore giri$im sermayesi yatmmlari ile para ve sermaye piyasasi
arac;:larmdan olu$an portfoyi.i i$letmek amaciyla i~ Portfoy Yonetimi A.$. Yenilenebilir Enerji
Giri$im Sermayesi Yatmm Fonu kurulmu$tur.
1.2. Bu ic;:ttizi.ikte;
a) i$ Portfoy Yonetimi A.$. "KURUCU" ve "YONETiCi"
b) T. i$ Bankasi A.$. "PORTFOY SAKLAYICISI",
c) i$ Portfoy Yonetimi A.$ . Yenilenebilir Enerji Giri$im Sermayesi Yatmm Fonu "FON",
<;:) Kurulun yatmm kurulu$lanna ili$kin di.izenlemelerinde tammlanan ve talebe dayah olarak
profesyonel kabul edilenler de dahil profesyonel mi.i~terileri ile 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayih
Resmi Gazete' de yayimlanan Bireysel Katihm Sermayesi Hakkmda Yonetmelik'te tammlanan
bireysel katihm yatmmcisi lisansma sahip ki$iler "NiTELiKLi YATIRIMCI",
d) Fon ile katilma payi sahipleri arasmda bireysel veya toplu olarak akdedilen, asgari olarak
ic;:ti.izi.ik ve ihrac;: belgesinde yer verilmeyen hususlann di.izenlendigi sozle$me "YATIRIMCI
SOZLESMESi",
e) Sermaye Piyasasi Kurulu ' nun ill-52.4 sayih Giri~im Sermayesi Yatmm Fonlanna ili~kin
Esaslar Tebligi ile ek ve degi$iklikleri "TEBLiG",
f) ill-52.1 sayih Yatmm Fonlarma ili$kin Esaslar Tebligi "YATIRIM FONU TEBLiGi'',
g) III-55.1 sayilI Portfoy Yonetim $irketlerine ve Bu $irketlerin Faaliyetlerine ili~kin Esaslar
Tebligi "PORTFOY YONETiM TEBLiGi",
g) ill-56.1 sayih Portfoy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kurulu$lara ili ~kin
Esaslar Tebligi "SAKLAMA TEBLiGi'',
h) II-14.2 sayih Yatmm Fonlarmm Finansal Raporlama Esaslanna ili$kin Teblig "FiNANSAL
RAPORLAMA TEBLiGi",
i) 6102 say1lI Ti.irk Ticaret Kanunu "TTK",
i) Merkezi Kay1t Kurulusu A.$. "MKK'',
j) Giri$im $irketlerinin sermayesini temsil eden payJar "iSTiRAK PA YI",
k) Sermaye Piyasasi Kurulu "KURUL",
1) Ti.irkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi "TCMB"
m) islami Standartlar ve Finans Prensipleri kapsammda; Fon portfoyi.ine almabilecek varhk ve
i$lem tiiri.i hakkmda icazet veren merci "DANISMA KURULU",
n) Kurucu tarafmdan belirlenen ve Fon'un islami finans prensiplerine uygunlugu konusunda
gori.i$i.ine ba$vurulan Dam$ma Kurulu tarafmdan i$bu fonun isianli finans prensiplerine
uygunluguna dair di.izenlenen beige "iCAZET BELGESi"

olarak ifade edilecektir.
MADDE 2- FON'UN ADI iLE KURUCU, YONETiCi VE SAKLAYICI KURULUSUN
UNVANI VE MERKEZ ADRESLERi:

Yenilenebilir Enerji Giri$im Sermayesi Yatmm

/ lI

1

Fon'un yonetim adresi; i$ Kuleleri Kule 1 Kat 7 34330 4. Levent istanbul
2.2. Kurucu'nun;
Unvam; i$ Portfoy Yonetimi A.$.
Merkez Adresi; i$ Kuleleri Kule 1 Kat 7 34330 4. Levent istanbul
2.3. Y onetici' nin;
Unvam; i$ Portfoy Yonetimi A.$ .
Merkez Adresi; i$ Kuleleri Kule 1 Kat 7 34330 4. Levent istanbul 2.4. Portfoy Saklay1c1s1 Kurulu$un ;
Unvam; T. i$ Bankasi A.$.
Merkez Adresi; i$ Kuleleri Kule 1 Kat:2 34330 4.LevenUistanbul

MADDE 3-

FON SURESi:

3.1. Fon 'un suresi ilk katilma pay1 sat1$ tarihinden ba$lamak uzere 10 y1ld1r. Bu stirenin son 2
y1h tasfiye donemidir. Tasfiye donemine ili$kin aynnt1h bilgi bu i9tuztigun 15.4. ve 16.
Maddelerinde yer almaktadir.
3.2. Fon stiresi, bu i9ttiztigtin 3.1.maddesinin degi$tirilmesi $artI ile degi$tirilebilir.

MADDE 4-

KA YNAK TAAHHUDUNE iLiSKiN ESASLAR

4.1. Kurucu, nitelikli yatmmcilarm bir defada veya farkh tarihlerde odenmek uzere, fona
esaslar1 ihra9 belgesinde belirlenen kaynak taahhtidtinde bulunmalarm1 talep eder. Kaynak
taahhiidii sadece nakit olarak odenebilir.
4.2. Nitelikli yatmmc1lardan tahsil edilecek asgari kaynak taahhtidu tutanna ihra9 belgesinde
yer verilir. Kaynak taahhtidti tutarlan kurucunun yonetim kurulu tarafmdan yatmmc1
sozle$mesinde belirlenecek surelerde talep edilir.
4.3. Kat1lma paylarmm nitelikli yatmmc1ya sat1$ma ba$land1g1 tarihi mtiteakip en ge9 1 yil
i9inde Teblig 'de belirlenen asgari kaynak taahhtidti tutannm tahsil edilmesi zorunludur.

4.4. Kaynak taahhtitleri, tahsil edilmelerini muteakip ihra9 belgesinde belirtilen sure i9erisinde
bu i9ttiztikte belirtilen smirlamalar dahilinde yatmma yonlendirilir. Ancak her durumda bu sure
1 (bir) y1h a$amaz.
4.5. 4.3. maddede belirtilen stire sonunda asgari kaynak taahhtidu tutanna ula$1lmamas1 halinde
fonun yatmm faaliyetlerine son verilerek en ge9 alt1 ay i9inde fon i9ttiztigti kurucu tarafmdan
ticaret sicilinden terkin ettirilir. Buna ili$kin belgeler alt1 i$gunti i9inde Kurula gonderilir.
4.6. Kaynak taahhutlerinin odeme esaslanna ili$kin olarak fon ve nitelikli yatmmc1lar arasmda
bir yatmmc1 sozle$mesi akdedilir. Kaynak taahhutlerinin odeme planma, alt ve list limitlerine,
kaynak taahhtitlerinin yerine getirilmemesi halinde kurucu tarafmdan almabilecek tedbirlere bu
sozle$mede yer verilir.

4.7. Her bir ka;6~mesi kaq1hgmda yatmmc1 hesaplanna aktanlacak kat1lma
paylarmm say1sr • i u ·· Odenrl\,~sini takip eden ilk fiyat raporundaki fon birim pay fiyatma
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gore belirlenir. ilk talep toplama doneminde tahsil edilen kaynak taahhtitleri kar$1hgmda ihra<;
edilecek fon pay say1smm hesaplanmasmda 1 pay 1 TL olarak dikkate almir.

4.8. Fon ihra<; belgesinde veya yatmmc1 sozle$mesinde htiktim bulunmas1 $art1yla kaynak
taahhtidti odemelerinden once giri$im sermayesi portfoyiine ili$kin ozel degerleme raporu
haz1rlat1labilir. Bu durumda, degerleme raporunun bedelinin odenme esaslarma ihra<; belgesinde
veya yatmmc1 sozle$mesinde yer verilir.
MADDE 5- FON PORTFOYUNUN OLUSTURULMASI:
5.1. Yonetici kat1lma paylar1 kar$1hg1 yatmmc1lardan toplanan nakit ile ihra9 belgesinde
belirlenecek sure i9inde, Teblig' in 18. ve 19. md. htiktimlerine ve bu i9ttiztikte beli1tilen portfoy
strateji ve sm1rlamalarma uygun olarak portfoyii olu$turur ve yonetir.
5.2. Kat1lma payIan Teblig' in ihraca ili$kin htiktimleri 9er9evesinde sadece nitelikli
yatmmc1lara sat1hr.
5.3. Katilrna paylarmm itibari degeri yoktur ve kaydi deger olarak tutulur. Fon tutarm1 temsil
eden kat1lma paylar1 kaydi olarak MKK nezdinde yatmmc1 bazmda izlenir. Fon katilma paylar1
bastmlamaz ve fiziken teslim edilemez.

5.4. Katilma pay1

i~lemleri

i$lemlerin ger9ekle$tigi gtinlerde MKK'ya bildirilir.

5.5. Katilma paylar1 MKK nezdindeki hesaplarda, her yatmmcmm kimlik bilgileri ve buna
bagh hesap kodlar1 ile fon bilgileri bazmda takip edilir.
MADDE 6- FON YONETiMiNE iLiSKiN ESASLAR,
OLDUGU iLKELER ve RiSK YONETiM SiSTEMi

YONETiCiNiN

TABi

6.1. Fonun, inan9h mtilkiyet esaslarma gore pay sahiplerinin haklarm1 koruyacak $ekilde
temsili, yonetimi ve yonetimin denetlenmesi ile fonun faaliyetlerinin fon i9ttiztik ve ihra9
belgesi htiktimlerine uygun olarak yiirtittilmesinden kurucu sorumludur. Kurucu, fona ait
varhklar tizerinde kendi adma ve fon hesabma mevzuat ve i<;ttiztik ile ihra9 belgesine uygun
olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan dogan haklar1 kullanmaya yetkilidir. Fonun
faaliyetlerinin yiirtittilmesi esnasmda Kurucu tarafmdan fonun yonetiminin bir portfoy
yoneticisine devredilmesi veya di$ar1dan saglanan hizmetlerden yararlamlmas1, kurucunun
sorumlulugunu ortadan kaldirmaz. Fon portfoyti, Kurucu tarafmdan, bu i9ttiztik, ihra9 belgesi
ve Teblig htiktimleri dahilinde yonetilir.

6.2. Kurucunun yonetim kurulu tiyelerinden en az biri giri$im sermayesi yatmmlan konusunda
en az be$ yilhk tecrtibeye sahip olup; aynca, kurucu nezdinde dart yilhk yiiksek ogrenim
gormii$ ve giri$im sermayesi yatmmlar1 konusunda en az be$ y1ll1k tecrtibeye sahip bir personel
ile bu maddede belirtilen yonetim kurulu tiyesi ve Kurucunun genel mtidtirtintin yer a1d1g1 en
az ti9 ki$iden olu~an bir yatmm komitesi bulunur. Fonun giri$im sermayesi portfoyiintin
yonetimi ile ilgili ttim i$Iemler yatmm komitesi tarafmdan yonetilir.
6.3. Fon hizmet birimi Ttirkiye i$ Bankasi nezdinde olu$turulmu$tur. Fon hizmet birimi asgari
olarak, fon ~
uh
ii
.a rmm tutulmas1 , nakit mutabakatlannm yapilmas1, katilma pay1
ahm-sat1m e
~ · n 1\11.t ·. l, edilmesi, portfoye ili$kin i$lemlerin yap1ld1g1 gtinlerde fon
raporlannm, onun~
· ,., , bila ,90, gelir-gider tablosunun hazirlanmas1 gibi gorevleri yerine
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getirir. Fon hizmet birimi biinyesinde fon miidiirii ve fon i$lem1eri i<;in gerekli mekan, teknik
donamm ve muhasebe sistemi ile yeterli say1da ihtisas personelinin bulundurulmas1 zorunludur.
Fon miidiirii asgari olarak fon hizmet biriminin organizasyonunun sagJanmas1, fon ile ilgili
yasal ve diger i$lem1erin koordinasyonu, yiiriitiilmesi ve takibinden sorumludur. Fon miidiirii,
portfoy yoneticiJigi faaJiyetinde bulunamaz. Fon miidiiriiniin herhangi bir sebepten d0Jay1
gorevden aynlmas1 halinde alt1 i$ giinii i<;inde yeni bir fon miidiirii atamr ve Kurula bildirilir.

6.4. C::1kanlan kat1lma paylannm kaydma mahsus olmak iizere TTK'nun 64. md'ne gore tasdik
ettirilen "Kat1lma Paylar1 Defteri" tutulur. Katilma paylar1 defterinde kat1lma paylannm ahm
sat1m1ar1 izlenir. Bunlar d1$mda fon i$lem1erine ili$kin olarak TTK, VUK, ve SPKn. hiikiimleri
c;erc;evesinde; Yevmiye Defteri (giinliik defter) ile Defter-i Kebir (biiyiik defter) fon hizmet
birimi tarafmdan tutulur. Hazine ve Maliye Bakanhg1'nca istenebilecek VUK'ndan
kaynaklanan zorunlu defterler ile Yatmm Komitesi Karar Defteri de aynca tutulur.
6.5. Kurucu kaydi deger olarak tutulan kat1lma paylanm yatmmc1lar bazmda izleyebilecek bir
sistemi kurmak ve bu bilgileri 5 yil boyunca saklamak zorundad1r.
6.6. Fon ' un muhasebe, denetim, hesap ve i$lem1eri Sermaye Piyasas1 Kanunu, Bankalar
Kanunu, TTK, VUK ve Bor<;lar Kanunu'nun ilgili hiikiimlerine uygun olarak, Kurucunun ve
Yoneticinin hesaplan di$mda ozel hesaplarda izlenir. Fon muhasebesine ili$kin olarak,
Finansal Raporlama Tebligi'nde belirtilen esaslara uyulur.
6.7. Fon yonetiminde a$ag1daki ilkelere uyulur;
6.7.1. Yoneticinin yonettigi her fonun c;1karm1 ayn ayn gozetmesi zorunludur. Yonetici,
yonetimindeki fonlar veya diger mii$terileri arasmda biri Jehine digeri aleyhine sonuc; verecek
i$lem1erde buJunamaz. Fon portfoyii ile ilgili ahm sat1m kararlarmda objektif bilgi ve belgeJere
dayamlmas1 ve sozle$me ile belirlenen yatmm ilkelerine uyulmas1 zorunludur. Bu bilgi ve
belgeler ile ahm sat1m kararlarma mesnet te$kil eden ara$t1rma ve raporlarm en az 5 y1l siireyle
yonetici nezdinde saklanmas1 zorunJudur. Fon portfoyiine ili$kin yatmm kararm1 veren portfoy
yoneticisi ahm sat1m kararlarm1 imzah olarak kaydeder.
6.7.2. Borsada i$lem goren varhklarm ahm sat1mmm borsa kanahyla yapilmas1 zorunludur. Fon
adma kat1lma paylannm ahm satmu nedeniyle, BiAS Borc;lanrna Ara<;lan Piyasasmdan aym
giin valorii ile aym gun valOrlii i$lem saatleri di$mda fon portfoyiine al1m veya fon portfoyiinden
satim zorunJulugu bulundugunda, borsa tarafmdan belirlenen i$lem kurallarma uyuJur.
Yoneticinin, fon portfoyiine pay a11m satlm i$lem1erinde, i$1emi ger<;ekle$tiren arac1 kurulu$un,
fonu temsil eden mii$teri numaras1yla borsada i$lem yapmasm1 temin etmesi zorunludur.
6.7.3. Yonetici fon adma yapt1g1 al1m satlm i$lem1erinden dolay1 herhangi bir ihrac;c;1 veya arac1
kurulu$ta kendi lehine bir menfaat saglarsa, bu durumun kurucuya ac;1klanmas1 zorunludur.
Kurucu bu durumu ogrendigi tarihten itibaren 10 i$ giinii ic;inde en uygun haberle$me vas1tas1
ile yatmmcilara bildirir.
6.7.4. Herhangi bir $ekilde yoneticinin kendine veya iic;iincii ki$ilere <;1kar saglamak amac1yla
fon portfoyiinde bulunan varhklann ahm satmu yap1lamaz. Fon adma verilecek emirlerde
gerekli ozen ve bas· · .. terilmesi zorunludur. Fon adma yap1lacak ahm sat1m1arda portfOy
yonetim sozle$ st t. Ji1~.en gene! fon stratejilerine ve kurucunun genel kararlanna
uyulur.
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6.7.5. Fon portfoyi.iniin onceden saptannu$ belirli bir getiri saglayacagma dair yaz1h veya sozlii
bir garanti verilmez.
6.7.6. Kurucu ve yonetici fonun yonetirni ile ilgili olarak veya gorevlerini ifa etmeleri s1rasmda
bilgi sahibi olabilecek durumda iseler bu bilgileri kendi veya ti<;tincti tarafm menfaati
dogrultusunda kullanamazlar.
6.7.7. Kurucu ve yonetim veya sermaye baklnundan bunlarla dogrudan ya da dolayh olarak
ili$kili olanlar tarafmdan kurnlan veya yonetilen fonlarm kat1lma paylanmn fon portfoyune
dahil edilmesi halinde bu fonlara giri$ ya da <;lkl$ kornisyonu odenemez.
6.7.8. Yonetici, fon portfoyi.inii, fon i<;ttiztigti, ihra<; belgesi, Kanun ve ilgili mevzuat
htiktimJerine gore yonetmekle yuktimJtidtir.
6.8. Kurucu ile katilma pay1 sahipleri arasmdaki ili$kilerde bu i<;tiiztik htikiimJeri, ihra<; belgesi
htiktimJeri ile Sermaye Piyasas1 Kanunu ve ilgili mevzuat, htiktim bulunmayan hallerde ise
yatirimc1 sozle~mesi htiktimJeri ile Bor9lar Kanunu'nun vekalet akdi htikiimJeri uygulamr. Fon
i<;tiiztigti, kat1lma pay1 sahipleri ile kurucu ve portfoy saklay1c1Sl arasmda fon portfoyi.iniin
inan<;h mtilkiyet esaslarma gore i$letilmesini, Sermaye Piyasas1 Kanunu ve Saklama Tebligi
kapsarrunda saklanmasm1 ve vekalet akdi htiktimJerine gore yonetirnini konu alan, genel i$lem
$artlanm i9eren iltihaki bir sozle$medir.
6.9. Aynca Fon i<;in a$ag1daki i$lemJer yapilabilir.
6.9.1. Fon ihtiya9larm1 veya portfoyleri ile ilgili maliyetlerini kar~1lamak amac1yla fonun son
hesap donerni itibari ile hesaplanan toplam degerinin en fazla %50'si oranmda faizsiz
finansman kullanabilir. Faizsiz finansman kullamlmas1 halinde bunlarm tutar1, kar pay1 oram,
odenen kornisyon ve masraflar, almd1g1 tarih ve kurulu$ ile geri odendigi tarihe ili$kin bilgiler
hesap donerninin bitirnini ta.kip eden 30 gun i<;inde Kurula ve en uygun haberle$me vas1tas1yla
katilma pay1 sahiplerine bildirilir.
6.10. Kurucu

giri~im

sermayesi yatmmlarma ili$kin

d1~ar1dan dam~manllk

hizmeti alabilir.

6.11. Kurucu/Yonetici kendi btinyesinde risk yonetim hizmetini saglayan bir birim
olu$turabilecegi gibi, risk yonetirni konusunda yatmm kurulu~larmda ve uzmanla~rru~ diger
kurulu~lardan da hizmet alabilir. Risk yonetim hizmetini saglayan birim, portfoyi.in
yonetirninden sorumJu birimden bag1ms1zd1r. Risk ybnetirnini ger9ekle$tirecek birirnin
personeli, fonun risk yonetim sisterninin olu~turulmasmdan ve yonetirninden sorumJudur.
Fon 'un olas1 riskleri; piyasa riski, kar~1 taraf riski, likidite riski, operasyonel risk, yogunla~ma
riski, korelasyon riski; yatmm yap1lan $irketlere ili~kin riskier ise hukuki risk, mali risk,
finansman riski, fesih riski, fesihte tazrninat riski , mticbir sebep riski, tasar1m in$aat ve planlama
riski, getiri oram riski ve kat1hm finans ilkelerine uyum ve sermaye yatmnu riskidir. Fon 'un
risk yonetim sisternine ve olas1 risklere ili~kin aynnt1h ac;1klamalara ihra<; belgesinde yer
verilmektedir.
MADDE 7-

FON PORTFOYUNDEKi VARLIKLARIN SAKLANMASI:

7.2. Fiziken veya kayden saklanmas1 miimkiin olmayan varhklann mevcudiyetini ve fona
aidiyetini gosteren bilgi, belge ve kay1tlar da portfoy saklay1c1s1 nezdinde tutulur.
7.3. Giri~im sermayesi yatmmlarrna ili~kin bilgi ve belgelerin ornekleri saklama sozle~mesinde
belirtilen esaslar c;en;evesinde, yatmmm yap1lmasm1 miiteakip 10 i~ giinii ic;inde Kurucu
tarafmdan portfoy saklay1c1sma iletilir.
7.4. Portfoy saklay1c1Sl tarafmdan Fon portfoyiinde yer alan ve Takasbank' m saklama hizmeti
verdigi para ve sermaye piyasas1 arac;lar1, kiymetli madenler ile diger varhklar Takasbank
nezdinde Fon adma ac;ilan hesaplarda izlenir. Bunlann d1~mda kalan varhklar ve bunlarm
degerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank'a aktar1hr veya soz konusu bilgilere
Takasbank'm eri~imine imkan saglamr. Yabanc1 sermaye piyasas1 arac;Jan,, saklama kurulu~u
ana hesab1 altmda fon adma ac;1Jan alt hesapta saklamr. Yabanc1 sermaye piyasas1 arac;larrnm
ahm satlm ve saklama i~lemlerinde ileti~im portfoy saklay1c1s1 tarafmdan e pasta ve/veya
SWIFT arac1hg1 ile yiiriitiilecektir.
7.5. Fon malvarhg1; fon hesabma olmas1, ic;tiiziik ile ihrac; belgesinde hiikiim bulunmas1 ~art1yla
faizsiz finansman kullanilmas1 amac1 haricinde teminat gosterilemez ve rehnedilemez. Fon
malvarhg1 kurucunun ve portfoy saklay1c1smm yonetiminin veya denetiminin kamu
kurumlarma devredilmesi halinde dahi ba~ka bir amac;Ja tasarruf edilemez, kamu alacaklannm
tahsili amac1 da dahil olmak iizere haczedilemez, iizerine ihtiyat1 tedbir konulamaz ve iflas
masasma dahil edilemez.
7.6. Kurucunun iic;iincii ki~ilere olan borc;lan ve yiikiimliiliikleri ile Fonun aym ii<;iincii
ki~ilerden olan alacaklar1 birbirleriyle mahsup edilemez.
7.7. Sermaye piyasas1 arac;larmm el degi~tirmedigi ve sadece takas merkezlerinin belgeleri ile
i~lem yap1lan iilkelerin sermaye piyasas1 arac;larma yatmm yap1lmas1 halinde soz konusu
arac;lar portfoy saklay1c1smm ana hesab1 altmda Fon adma ac;1lan hesaplarda saklamr. Saklama

hizmeti veren kurulu~ tarafmdan muhafazadaki sermaye piyasas1 ara~larmm son
durumu itibariyle, tamanum gosterecek ~ekilde diizenlenmi~ belgelerin veya bunlarm bir
orneginin kurucu nezdinde siirekli olarak bulundurulmas1 zorunludur.

MADDE 8- FONUN TEMSiLi
8.1. Fon, taraf olacag1 tiim sozle~meler ile giri~im ~irketlerinin yonetimine katilmmas1 ve bu
~irketlerin gene] kurullarmda oy kullamlmas1 da dahil olmak iizere tiim faaliyetlerinin icrasmda,
kurucunun yonetim kurulu tarafmdan temsil edilir. Yonetim kurulu bu yetkisini bir veya daha
fazla murahhas iiyeye devredebilir. Ancak, fonun kurulu~, katilma pay1 ihrac1, tasfiye, portfoy
yonetim iicreti art1~1 ile katilma pay1 sahiplerinin yatmm kararlanm etkileyebilecek nitelikteki
diger i~lemlerinin yonetim kurulu karar1 ile yapilmas1 zorunludur.
8.2. Fonun giri~im sermayesi yatmmlarma ili~kin TTK' da belirtilen ortaklik haklarm1 ve
Teblig' de belirtilen pay sahipligi sozle~melerinden kaynaklanan yonetimsel haklarm1
kullanmak iizere, kurucunun yonetim kurulu karan ile kurucunun personeli olmayan ii<;iincii
ki~iler de vekil olarak belirlenebilir. Bu durumda dahi kurucunun mevzuattan, bu ic;tiiziikten ve
ihrac; belgesinden dogan sorumlulugu devam eder.

9.1. Giri~im Sermayesi Yatinmlan
Fon' un giri$im sermayesi yatmrnlan Teblig' in 18. maddesinin il9ilncil f1kras1 kapsamrnda
yapllan yatmm ve i$lernlerden olu$Uf.
9.2. Fon'un yatmm stratejisi
Fon; yenilenebilir ene1ji ilretimi alanmda faaliyet gosteren anonim $irketlere sermaye
aktamru yapmay1 veya pay devri yolu ile ortak olmay1 veya bunlara islami usullere uygun
finansman veya ortakhk payrna donil$tilrillebilir kaynak saglamay1 veya giri$im $irketlerinin
kurucusu olmay1 hedeflemektedir. Fon; halka a91k olan veya olmayan ve islami ticaret ve finans
ilkelerine uygun faaliyet gosteren $irketlere yatmm yapacaktu.
Fon, giri$im $irketi niteligini haiz yenilenebilir enerji $irketlerinin fon kulla01c1s1 oldugu
ve islami finans ilkelerine uygun olan kira sertifikalarma yatmm yapabilir.
Teblig' de tamrnlanan giri$im $irketlerine sermaye yatmllli yapmak ilzere yurtd1$mda
kolektif yatmm amac1yla kurulan kurulu$lara da dogrudan yatmm yapabilir.
Fon, bu kapsamda kurulan lisansh veya lisanss1z tesisleri ticari maksatla geli$tiren veya
i$leten $irketlere de yatmm yapabilecektir. bzellikle gtine$ ve rilzgar enerjisi projeleri oncelikli
olarak degerlendirilecektir.
Fon po11foyilne dahil edilebilecek varhklar ve fon adma yapllacak i$lernlerin islami
ticaret ve finans ilkelerine uygun olmas1 $arttu.
Yenilenebilir enerji yatmm ve hizmetlerini ger9ekle$tirmek ilzere kurulan $irketlere,
Yap-i$1et-Devret, Kamu-6zel i$birligi veya 6zelle$tirme modelleri 9er9evesinde ytiriltecek
$irketlere ve bu kapsamda kurulan tesisleri ticari maksatla i$leten $irketlere yatmm yapllacakt1r.
Bu $irketlerin yam s1ra milnhas1ran yenilenebilir enerji yatmm ve hizmetlerinden olu$an
portfoyil i$1eten diger ortakl1klara da yatmm yapllabilecektir.
Fon aynca giri$im $irketlerine dogrudan veya Tebligde tarurnlanan yurti9inde kurulu
ozel ama9h $irketler ve yurtd1$rnda kurulu kolektif yatmm kurulu$lar1 vas1tas1yla dolayh olarak
sermaye aktar1ffil veya pay devri yoluyla 011ak olabilir veya bu $irketlerin kurucusu olabilir.
Fon, esas sozle$melerinde belirlenen faaliyet alanlar1 mtinhas1ran Tebligde tamrnlanan
giri$im $irketlerine yatmm yapma amac1 ile sm1rlandmlllli$ olan yurti9inde kurulu ozel ama9h
anonim $irketlere ortak olabilir.
Fon toplam degerinin en az %80'i devamh olarak; yenilenebilir enerji yatmm ve
hizmetlerini ger9ekle$tirmek ilzere kurulan $irketlerin fon kullamc1Sl oldugu/olacag1 kira
sertifikalarma, islami usullere uygun olarak ihrac; edilmi$ paya donil$tilrillebilir /degi$tirilebilir
kiymetlerine, ortakl1k paylarma ve Kurulca uygun gorillecek diger sermaye piyasas1 arac;larma
yap1lacak yatmrnlardan olu$acakt1r.
Fon, bu $irketlere bor9 ve sermaye finansmanmm karmas1 $eklinde yap1landmlffil$
finansman niteliginde finansman saglayabilir. Bununla birlikte, yenilenebilir enerji aguhkl1
yatmm yapan · ~ermayesi fon ve ortakl1klanna, yatmrnlardan kaynaklanan riskin
yatmma yo
~il(2,Ilf113~ra miktar1 ile sm1rh olmas1 kayd1yla sadece yenilenebilir enerji
faaliyetin
u~~
~if'an Tebli~e tamrnlanan giri$im $irketlerine sermaye yatmllli yapmak ilzere
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yurt i9i ve/veya yurt d1~mda kolektif yatmm amac1yla kurulan kurulu~lara dogrudan ve dolaylI
olarak yatmm yap1labilir.
Y atmm yap1lacak ~irketlerin se9iminde

a~ag1daki

kriterler esas alm1r.

-Yatmm yap1lacak ~irketlerin se9iminde kurumsal yonetim yap1sma sahip, yenilenebilir
ene1ji yatmm ve hizmetleri konusunda deneyimli olmalanna dikkat edilecektir.
-Yatmm yap1lacak ~irketlerin yenilenebilir enerji yatmm ve hizmetleri projelerinin uzun
donemli, karlI ve ongoriilebilir nakit ak1mlanna sahip olmalanna ozen gosterilecektir.
-Yatmm yap1lacak ~irketlerin yenilenebilir enerji yatmm ve hizmetleri projelerinin
mevzuat uyannca gerekli tiim izinlerinin almmI~, fizibilitesinin yapilmI~, projesinin hazir ve
onaylanmI~ olmas1 gereklidir.
Kira sertifikas1 yatmmlanndan itfa veya sat1~; ortak olmak veya ~irket kurmak yoluyla
yapilan yatmmlardan ise halka arz, kurucu ortaga sat1~, mevcut ortaga satI~ , stratejik ortaga
satI~ veya ii9iincii tarafa sat1~ yontemleriyle 91lo~ ger9ekle~tirilecektir.
Aynca Fon portfoyiinde yer alan
yatmm sm1rlamalarma uyulur:

giri~im

sermayesi yatmmlarmm yonetiminde

a~ag1daki

9.2.1. Fonun toplam degerinin en az %80' inin bir veya birden fazla gm~1m sermayesi
yatmmindan olu~mas1 zorunludur. %80 oram fonun Teblig'de belirlenen asgari giri~im
sermayesi yatmm sm1rlamas1du.
9.2.2. Fonun, bir hesap donemi i9inde; Teblig' de belirtilen KOBi niteligini saglayan giri~im
~irketlerine dogrudan yapt1g1 yatmmlarm, fon toplam degerinin %10'unu gec;mesi halinde
giri~im sermayesi yatmm smm asgari %51 olarak uygularur.
9.2.3. Fon, giri~im ~irketi niteligindeki limitet ~irketlere yatmm yapabilir. Yatmm tarihi itibari
ile limitet ~irket olan giri~im ~irketlerinin, ilk yatmm tarihini takip eden bir y1J ic;inde anonim
~irkete donii~iim i~lemlerinin tamarnlanmas1 zorunludur.
9.2.4. Yatmm smirlamalarma uyumun fonun hesap donemi sonundaki toplam deger tablosu
itibari ile saglanmas1 zorunludur. Fon'un Teblig'de belirlenen asgari ve azami yahrim
smirlamalarma uyum saglamamas1 halinde, yahrim sm1rlamalarma yeniden uyum
saglanmas1 i~in ek siire verilmesi talebiyle kurucunun Kurula ba~vuruda bulunmas1
miimkiindiir.
9.2.5. Fonun giri~im ~irketlerine yapacag1 ortakl1k haklo veren giri~im sermayesi yatmmlar1,
fon ile giri~im ~irketlerinin yonetim kontroliine sahip mevcut/yeni ortaklan arasmda
imzalanacak bir pay sahipligi sozle~mesi 9er9evesinde ger9ekle~tirilir. Fon tarafmdan giri~im
~irketinin sermayesini temsil eden paylarm tamammm iktisap edilmesi veya giri~im ~irketinin
yonetim kontroliiniin saglanmas1 halinde ise satm al1ma ili~kin imzalanacak bir pay devri
sozle~mesi Kurula iletilir.
9.3. Fon ' un vc: yatmmlanmn kat1hm (faizsiz finans) esaslarma uygunluguna ili~kin icazet
belgesi alm1r. Icazet belgesi almacak kurumlar ve/veya ki~iler Kurucu ' nun yonetim kurulu
karar1 ile belirlenir. Alman icazet belgesi Kurucu ' nun resrni internet sitesinde yay1rnlanacaktir

10.1. Fon, altma, diger kiymetli madenlere, diger emtialara ve bunlara dayah vadeli
yatmm yapamaz.

i~lem

sozle~melerine

10.2. Fon, sermaye piyasas1 ara9lanm a<;1ga satamaz, kredili menkul kiymet i~lemi yapamaz ve
sermaye piyasas1 ara9larm1 odtin<; alamaz.
10.3. Fon, giri~im sermayesi yatmmlar1 d1~mdaki yatmmlarda paylanm satm ald1g1
ortakhklarm herhangi bir ~ekilde yonetimlerine kat1lma amac1 gtidemez ve yonetimde temsil
edilemez.

10.4. Kurucunun ve yoneticinin paylar1, fon portfoytine dahil edilemez.
10.5. Fon'un operasyonel
amac1yla nakit tutulabilir.

i~lemleri

nedeniyle

olu ~abilecek

likidite ihtiyacmm

kar~llanmas1

10.6. Fon, ancak TCMB tarafmdan ahm sat1rru yapllan para birimleri tizerinden ihra9
yabanc1 sermaye piyasas1 ara9larma yatmm yapllabilir.

edilmi~

10.7. Fon portfoytinde bulunan yabanc1 sermaye piyasas1 ara9lar1 satm almd1g1 veya kote
oldugu diger borsalarda satllabilir. Bu sermaye piyasas1 ara9lan Ttirkiye i9inde, Ttirkiye'de
veya d1$ar1da yerle$ik ki$ilere sat1lamaz ve bu ki$ilerden satm almamaz.
10.8. Yatmm yapllacak yabanc1 sermaye piyasas1 ara9larm1 ihra<; eden kurulu$lar hakkinda ve
degerlemeye esas olacak fiyat hareketleri konusunda gerekli bilgileri yonetici saglar. Yonetici
fona ahnacak yabanc1 sermaye piyasas1 ara9larmm tabi oldugu ilgili tilke mevzuatma gore
borsada satl$ma ve bedellerinin transferine ili$kin kis1tlamalarm bulunup bulunmad1gm1
ara$tlrmak zorundadu. Bu tilr k.Js1tlamalar1 olan sermaye piyasas1 ara9lan portfoye almamaz.
Fonun yabanc1 tilkelerde yatmm yapacag1 sermaye piyasas1 ara9larma ili$kin i$lemleri o i.ilke
dtizenlemelerine gore faaliyet gosteren arac1 kurulu$lar vas1tas1yla ytirtiti.ilUr. Yabanc1 borsalara
fon adma verilen mii$teri emirleri ve bunlarm ger9ekle$tigine ili$kin arac1 kurulu$lardan almrru$
teyitler, odeme ve tahsilat makbuzlar1 fon adma muhafaza edilir.

10.9. Borsada i$lem gormeyen varhk ve i$lemler fon portfoytine dahil edilebilir.
10.10. A$ag1daki varhk ve i$lemler fon portfoytine dahil edilebilir.
a) Ozelle$tirme kapsarruna almanlar dahil Ttirkiye'de kurulan anonim ortakllklara ait
paylar, ozel sekt6r ve kamu kira sertifikalar1,
b) 7/811989 tarihli ve 89114391 say1h Bakanlar Kurulu Karan ile ytirtirltige giren Turk
Paras1 K.iymetini Koruma Hakkinda 32 say1h Karar htiktimleri 9er9evesinde ahm satirru
yap1labilen, yabanc1 ozel sekt6r ve kamu kira sertifikalar1 ve anonim ortakl1k paylar1,

c) Kat1lma hesab1
d) Kat1hm yatmm fonu katilma paylan,

e) Vaad sozle$meleri ve Vaad sozle$mesine dayah i$lemler,
,.~

f) Faizs·

......

~ C~~~l~ varantlar ile sertifikalar,
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g) Kira sertifikalan ve gayrimenkul sertifikalan,
h) Kurulca uygun goriilen ozel tasarlanffi.1$ yabanc1 yatmm ara9lar1 ve ikraz i$tirak
senetleri,
1) Kurulca uygun gortilen diger yatmm ara9lari.

MADDE 11- PORTFOY DEGERiNiN BELiRLENMESi ESASLARI VE KATILMA
PAYI FiYATININ TESBiTi
11.1. "Fon Portfoy Degeri", portfoydeki varhklarm Kurulun ilgili diizenlemeleri ve bu i9ttiziikte
belirlenen esaslar 9er9evesinde bulunan degerlerinin toplaffild1r.
11.2. "Fon toplam degeri" Fon portfoyiindeki varhklarm Kurulun ilgili diizenlemeleri
9ergevesinde degerlenmesi neticesinde bulunan fon portfoy degerine varsa diger varhklann ve
alacaklarm eklenmesi ve borglarm dii$iilmesi suretiyle ula$1lan degerdir,
11.3. Katilma paylarmm itibari degeri yoktur. Fon birim pay degeri , fon toplam degerinin
kat1lma paylannm say1sma boliinmesiyle elde edilir.
11.4. Fon po1tfoyunde yer alan giri$im sermayesi yatmmlarmm degerlemesinin asgari olarak
her takvim y11I sonu itibari ile Kurulca uygun goriilen degerleme kurulu$lar1 tarafmdan
yap1lmas1 zorunludur.
11.5. Giri$im sermayesi yatmmlannm degerlemesine dayanak te$kil eden bilgi ve belgeler fon
siiresi ve bu siirenin bitmesini miiteakip be$ y1l boyunca kurucu nezdinde de saklamr.
11.6. Fon portfoyiinde yer alan varhklarm degerleme esaslarma ili$kin olarak, Kurulun yatmm
fonlannm finansal raporlamalarma ili$kin diizenlemelerinde yer alan degerlemeye ili$kin
esaslara uyulur.

11.7. Fon birim pay degeri ihra9 belgesinde belirlenen tarih(lerde) ve en az y1lda bir kere olmak
tizere hesaplamr ve ihra9 belgesinde yer verilen usuller ile nitelikli yatmmc1lara bildirilir.

11.8. Sava$, dogal afetler, ekonomik kriz, ileti$im sistemlerinin 9okmesi, portfoydeki
varhklann ilgili oldugu pazarm, piyasanm, platformun kapanmas1, bilgisayar sistemlerinde
meydana gelebilecek ar1zalar, Fon toplam degerini etkileyebilecek onemli bir bilginin ortaya
g1kmas1 gibi olagantistti durumlarm meydana gelmesi halinde, degerleme esasJarmm tespiti
hususunda kurucunun yonetim kuruJu karar alabilir. Bu durumda degerleme esaslarmm
gerekgeli olarak karar defterine yaz1larak, Kurula ve portfoy saklay1c1sma bildirilmesi
zorunludur. Aynca soz konusu olaylarla ilgili olarak en uygun haberle$me vas1tas1yla katilma
pay1 sahiplerine bildirim yap11Ir.
11.9. Kurul fon birim pay degerinin hesaplanma s1kl1gma ve a9Iklanmasma ili$kin olarak
Teblig' de belirtilen haller d1$mda da farkl1 esaslar belirleyebilir.
12. KATIL
YATIRIMCIL

iADESi
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12.1. Bu i~ttiziikte belirtilen esaslar c;:erc;:evesinde katilma paylannrn pazarlama ve dag1turu
kurucunun yam sua, kurucu ile sozle~me imzalanmas1 ve ihra~ belgesinde unvanlarrna yer
verilmesi suretiyle gerekli yetkiye sahip olan portfoy yonetim ~irketleri ile yatmm kurulu~lan
tarafmdan, i~lemlerin bu fonlarrn ic;:erdigi riskler konusunda yeterli bilgiye sahip satl$ personeli
tarafmdan gerc;:ekle$tirilmesi kayd1yla yap1labilir.
12.2. Kat1lma paylar1run sat1$, pazarlama ve dag1um faaliyetlerini yiirlitecek olan kurulu$, sat1$
yap1lan yatmmc1lann Tebligde belirlenen nitelikli yatmmc1 vas1flarm1 haiz olduklanna dair
bilgi ve belgeleri temin etmek ve bu belgeleri fon siiresince ve asgari olarak be$ yll boyunca
saklamakla yiikiimliidiir. Beli1tilen hususlara aykmhk nedeniyle dogabilecek yatmmc1
zararlarrndan kurucu ile katilma paylarmm sat1$, pazarlama ve daglt1m faaliyetini yliriiten
kurulu$ miiteselsilen sorumludur.
12.3. Kurucu tarafmdan katilma paylarmm Kanunun 13 lincii maddesi
nezdinde liye ve hak sahipleri bazmda izlenmesi zorunludur.

c;:er~evesinde

MKK

12.4. Kat1lma paymm sat1$1, fon birim pay degerinin tam olarak nakden odenmesi; kat1lma
paylarmm fona iadesi ise yatmmcilarrn katilma paylannm ihrac;: belgesinde belirlenen esaslara
gore nakde c;:evrilmesi suretiyle gerc;:ekle$tirilir.
12.5. Kurucu tarafmdan katilma paylarmrn fon adma ahm sat1ffil esast1r. Kat1Jma paylar1, fonun
katilma pay1 say1smm %20'sini a$mayacak $ekilde kurucu tarafrndan kendi portfoyline
almabilir.
12.6. Katilma paylar1 sadece fon siiresinin sonunda nakde donii$tiiri.iliir. ~u kadar ki Fon
sliresinden once giri~im sermayesi yatmmlarrndan c;:1kl$ olmas1, temettli geliri, menkul klymet
geliri, kar pay1 vb. gelirler olmas1, alacaklarm tahsili ve sonrasrnda borc;:Iarm odenmesi sonucu
nakit fazlas1 olu~mas1 durumunda, Kurucu Yonetim Kurulu karanyla, olu~an nakit fazlas1
kat1lma pay1 sahiplerine ihrac;: belgesinde beli1tilen esaslar ~erc;:evesinde paylan oramnda
nakden dag1tilabilir. Bununla birlikte i$bU ic;:ttiziiglin 15.5 maddesinde diizenlenen tasfiye
donemine ili$kin esaslar c;:erc;:evesinde de katilma paylar1 Fona iade edilebilecektir.
12.7. Katilma paylanmn sat1$I veya fon siiresinin sonundaki ve tasfiye donemindeki katdma
paymm fona iadesinde herhangi bir komisyon uygulanmaz.
12.8. Katilma paylannm nitelikli yatmmc1lar arasmda devri miimkiin olup, devir referans fiyat
dahil olmak iizere ac;:1klanacak ilk fiyat iizerinden yap1lacakt1r. Nitelikli yatmmc1lar arasmda
kat1lma pay1 devrinin gerc;:ekle$tirilebilmesi ic;:in devralan ki$i ve/veya kurulu$larm nitelikli
yatmmc1 vas1flarm1 haiz olduguna ili$kin bilgi ve belgelerin kurucuya iletilmesi ve kurucunun
onaymm almmas1 zorunludur. Kurucu soz konusu bilgi ve belgeleri fon siiresince ve asgari
olarak be$ y1l boyunca muhafaza etmek zorundad1r. Bu madde kapsarmndaki katilma pay1
devirleri, kat1lma paylannrn hak sahibi yatmmc1lar arasmda aktanlmas1 ile tamamlamr.
Katilma pay1 devirlerine ili$kin bilgilerin MKK'ya iletilmesinden kurucu sorumludur. Bu
madde kapsaminda, kurucu da sahip oldugu kat1lma paylarrn1 diger nitelikli yatmmcilara
devredebilir. Katilma paylarmm Borsa istanbul ' da i$lem gormesi ve Borsa istanbul'da nitelikli
yatmmcilar arasmda devri miimkiin degildir.

FARKININ KA TILMA PA YI SAHiPLERiNE
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13.1. Fon'un hesap donerni takvim y1hd1r. Ancak ilk hesap donerni Fon'un kurulu$ tarihinden
ba$layarak o y1lm Arahk aymrn sonuna kadar olan siiredir.
13.2. Fon'da olu$an kar, kat1lma paylarmrn bu i<;tiiziikte belirtilen esaslara gore tespit edilen
fiyatlanna yans1r. Fon portfoyiinde bulunan ortakhk paylarmm kar paylan, kar pay1 dag1tlm
tarihinin ba$lang1<; giiniinde tahsil edilmesine bakilmaks1zrn muhasebele$tirilir. Katilma pay1
sahipleri, paylar1m ihra<; belgesinde belirlenen siirelerde Fon'a geri satt1klannda, i$leme esas
fiyatm i<;erdigi Fon'da olu$an kardan paylanm alrru$ olurlar.
13.3. Fon malvarhgmdan yapilabilecek harcamalara ihra<; belgesinde yer verilmektedir.
13.4. Fon'un yonetim ve temsili ile fona tahsis edilen donamm ve personel ile muhasebe
hizmetleri kar$1hg1 olarak, fon malvarhgmdan kar$ilanacak yonetim iicretinin hesaplanmasrna
ili$kin bilgilere ihra<; belgesinde yer verilmektedir. Soz konusu iicret kurucu ve yonetici
arasmda payla$tlnlabilir.
13.S. Fona ili$kin tiim giderler fon malvarhgmdan kar$ilamr. Fondan kar~llanan, portfOy
yonetim iicreti dahil tiim giderlerin toplammm fon toplam degerine gore iist smirma ihra~
belgesinde yer verilmektedir.
13.6. Kar Pay1 Dag1bmma ili~kin Esaslar
13.6.1. Fon ihra<; belgesinde yer verilen esaslar <;er<;evesinde, kat1lma pay1 sahiplerine kar pay1
dag1tabilir.
MADDE 14- FON'LA iLGiLi BiLGiLERiN ACIKLANMA SEKLi:
14.1. Fon, Finansal Raporlama Tebligi'ne uygun olarak y1lhk ve alti ayhk ara donem finansal
rapor diizenlemekle yiikiimliidiir.
14.2. Y1lhk ve alti ayhk finansal raporlara donem i<;indeki geli$meleri a<;1klayan bilgiler ile
giri$im sermayesi yatmmlarma ili$kin olarak Kurulun ilgili diizenlemeleri uyarmca haz1rlanrru$
bulunan degerleme raporlar1 eklenir. Degerleme raporlar1, bag1ms1z denetime tabi degildir.
14.3. Y1lhk finansal raporlar hesap donerninin bitirnini takip eden 60 giin; alt1 ayhk ara donem
finansal raporlar ise ara donernin bitirnini takip eden 30 giin i<;inde Kurula gonderilir. Soz
konusu raporlar aynca, bu fikra uyannca Kurula yap1lacak bildirirni miiteakip 10 i$ giinii
i<;erisinde katilma pay1 sahiplerine en uygun haberle$me vas1tas1yla iletilir.
14.4. Fiyat raporlan iic;er ayhk donemlerde diizenlenir ve donem sonunu takip eden 10 i$ giinii
i<;erisinde Kurula gonderilir.
14.5. Fiyat raporlarmm haz1rlanmasmda en son tarihli finansal tablolar esas alm1r.

14.7. Nitelikli yatmmc1lara yonelik yap1Jan tamtunJar haric; olmak lizere fona ili$kin olarak
kamuya yonelik her ne suretle olursa olsun reklam ve ilan verilemez.
14.8. Sava$, ekonomik kriz, ileti$im sistemlerinin c;okmesi, sermaye piyasas1 arac;Jannm ilgili
oldugu piyasanm kapanmas1, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek ar1zalar gibi
olagantisti.i olaylarm ortaya 91kmas1 durumlannda, soz konusu olaylarla ilgili olarak, Teblig'in
30'uncu maddesindeki esaslar c;erc;evesinde nitelikli yatmmcilara en uygun haberle$me vas1tas1
ile bilgi verilir.
14.9. Kurucu giri$im sermayesi yatmmlarma ili$kin bilgileri ve varsa degerleme raporlanm,
varsa soz konusu yatmmlarla fon yonetiminde gorev alan ki$ilerin ili$kisini de ic;erecek $ekilde,
yatmmrn yap1ld1g1 tarihten itibaren 15 glin ic;inde en uygun haberle$me vas1tas1yla katilma pay1
sahiplerine bildirir.
14.10. Giri$im sermayesi yatmmlarma ili$kin sozle$meler, degerleme raporlan, pay devri
sozle$meleri, yatmm yap1lan $irketlerin ortak11k pay defterlerinin omekleri, Teblig'in 18 inci
maddesi kapsanunda yurtd1$mda kolektif yatmm amac1yla kurulan kurulu$lara ili$kin esas
sozle$me veya ic;tliztik ile diger doklimanlar, yatmmm yapilmas1ru takip eden 15 i$ gtinti ic;inde
Kurula gonderilir.
14.11. Kurul gerektiginde, Teblig' de yer alan slirelerle bagh olmaks1zm kurucudan veya
saklay1c1 kurulu$tan Fon hakkmda bilgi verilmesini isteyebilir.
MADDE 15- FON'A KATILMA ve FON'DAN AYRILMA SARTLARI
15.1. Genel Esaslar
Kat1lma pay1 satm almmasmda, kaynak taahhiidii odeme c;agnlarma istinaden Kurucunun ihrac;
belgesinde ilan edecegi kat1lma pay1 almunm yap1lacag1 yerlere ba$vurularak al1m talimat1
verilir.
Kurucu ' nun kendi adma yapacag1 i$lemler de dahil alman tlim katilma pay1 ahm satlm
talimatlarma ahm ve satim talimatlar1 ic;in ayn ayn olmak tizere mtiteselsil s1ra numaras1 verilir.
i$lemJer bu oncelik s1rasma gore gerc;ekle$tirilir.
Fon paylan sadece Fon stiresi sonunda Fon'a iade edilebileceginden yatmmc1lar adma sat1m
talimatlar1 kurucu tarafmdan olu$turulacakt1r.
Sava$, ekonomik kriz, ileti$im sistemlerinin c;okmesi, sermaye piyasas1 arac;Iarmm ilgili oldugu
piyasanm kapanmas1, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek ar1zalar gibi olaganlistli
olaylann ortaya c;1kmas1 durumlarmda, Kurulca uygun gortilmesi halinde, fon birim pay degeri
hesaplanmayabilir ve kat1lma paylannm ahm sat1ffil durdurulabilir.
Kat1lma pay1 ahm satiffilna ili$kin esaslar detayh olarak ihrac; belgesinde beli1tilmi$tir.

15.2. Ahm Talimatlan

giinliik

siirenin

son

gtiniinii

takip eden

ilk

i~gtintinde

nominal

deger

iizerinden

gen;ekle~tirilecektir.

Aynca nitelikli yatmmcllar kaynak taahhiidii ve ilk talep toplama donemini takip eden 3 yll
boyunca pay alma talimatl vermek veya kaynak taahhiidiinde bulunmak suretiyle Fon'a
katilabilir. Bu siirenin sonundan itibaren fona pay ahm veya kaynak taahhiidii talimat1 kabul
edilmeyecektir.
Kaynak taahhiidti ve ilk talep toplama donenu sonrasmda ihra9 belgesinde belirtilen tarihlerde
pay al1m talebinde veya kaynak taahhiidiinde bulunan yatmmc1larm ihra9 belgesinde belirtilen
giinlerde verdikleri kat1lma pay1 ahm talimatlar1 talimatm verilmesini takip eden ilk
hesaplamada bulunacak pay fiyat1 raporunda hesaplanan birim fiyat iizerinden yerine getirilir.

15.3. Ahm Bedellerinin Tahsil Esaslari
15.3.1. Ahm talimatmm verilmesi s1rasmda, talep edilen kat1Jma pay1 bedelinin Kurucu
tarafmdan tahsil edilmesi esast1r. Alim talimatlar1 tutar olarak verilir.
Alim talimatmda belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay say1Sl fon fiyatl
a<;1k1and1ktan sonra hesaplamr.
Alim talimatmm kar~1hgmda tahsil edilen tutar i~lem ger9ek1e~tirilinceye kadar yatmmc1 adma
nemalandmlmak suretiyle 15.2. maddede belirlenen esaslar 9er9evesinde, katilma pay1
almunda kullarnhr.

15.4. Fon Paylarmm iadesi ve Tasfiye Donemine Dair Ozel Hiikiimler
Katilma paylan sadece fon siiresinin sonunda fona iade edilebilir. Bu durumda aynca sat1m
talimat1 verilmesine gerek bulunmay1p, katilma paylarmm bedeli fon siiresinin sonunu takip
eden en ge9 altnu~mc1 (60) i~giiniinde bu i9tiiziigiin 16. maddesi 9er9evesinde yatmmcilara
odenir. $u kadar ki, Fon siiresinden once giri~im sermayesi yatmmlarmdan 91kl~ olmas1,
alacaklarmm tahsil ve sonrasmda bor9lannm odenmesi sonucu nakit fazlas1 olu~mas1
durumunda, Kurucu Yonetim Kurulu karanyla ve yatmmc1Jarm onay1 ile olu$an nakit fazlas1
katllma pay1 saruplerine kat1lma pay1 iadesi yap1lmak suretiyle paylar1 oranmda dag1tilabilir.
Bu odemeler de, ilgili karann almmasm1 takip eden en ge9 altnu$mc1 (60) i$giintinde
ger9ek1e$tirilir. Yatmmc1lann bu kapsamda onaymm almmas1 usuliine ihra9 belgesinde yer
verilmektedir.

15.5. Tasfiye Donemine Dair Ozel Hiikiimler
Fon stiresinin son 2 y1h111 o1u$turan olan tasfiye doneminde pay salUpleri katilma pay1 ahm veya
sat1m talebinde bulunamaz. Fon'un varhklarmm sat1$1, alacaklarm tahsili ve bor9lannm
odenmesi sonucu nakit fazlas1 olu$tuk9a, olu$an nakit fazlas1 pay salUplerine paylar1 oranmda
dag1t1hr. Bu ama9la ihra9 belgesinde belirtilen birim pay fiyat1 a<;1klanma tariWerinde, Kurucu
Fon'daki nakit mevcudunu dikkate alarak, pay sahiplerine dag1t1lacak toplam tutan ve sahip
oldugu katilma paylar1 nispetinde her bir pay cahibinin almaDI Cfreken tutan belirler. Ttim pay
cahipleri kendileri ic;:in belirlenmi$, olan tutar kadar C3.t1111 talimat1 vermi$ kabul edilir. Pay
sahipleri ve pay sahi
·
· eysel saklama hizmeti veren kurulu$lar, belirlenen tutan
almaktan ve kar~1hg \,\t£$f1e1l.'j
~ktarda katilma paym1 iade etmekten imtina edemez.
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16. FON'UN SONA ERMESi VE FON VARLIGININ TASFiYESi:
16.1. Fon bu i<;tiizi.igi.in 3.1 . maddesinde belirtilen si.irenin sonunda sona erer.
16.2. Bu i<;ti.izi.igi.in 3.2. maddesinde yer verilen esaslar <;er<;evesinde Fon siiresi degi$tirilebilir.
16.3. Fonun sona ermesinde ve tasfiyesinde, Yatmm Fonu Tebligi hiiki.imJeri klyasen
uygulamr.
16.4. Fon'un, Yatmm Fonu Tebligi ' nin 28'inci maddesinde beli1tilen nedenlerle sona ermesi
durumunda, Fon portfoyi.indeki varhklar Kurucu tarafmdan borsada sat1hr. Bu $ekilde sat1$I
mi.imkiin olmayan Fon varhklar1, a<;1k artlfma veya pazarhk veya her iki usuli.in uygulanmas1
suretiyle satilarak paraya <;evrilebilir. Bu yolla nakde doni.i$en Fon varhg1, katilma pay1
sahiplerine paylan oranmda dagltlhr.

16.5. Tasfiye donemine girildiginde Kurula bilgi verilir. Fon'un tasfiye donemine girmesi ile
yeni yatmm faaliyetlerine son verilir.

16.6. Tasfiye doneminde hi<;bir kat1lma pay1 ihra<; edilemez. Fesih anmdan itibaren hi<;bir
katilma pay1 ihra<; edilemez ve geri almamaz.
16.7. Tedaviildeki ti.im katilma paylannm iade almmas1 sonrasmda Kurul'a gerekli ba$Vllrunun
yap1lmasm1 takiben Fon admm ticaret sicilinden silinmesi i<;in keyfiyet Kurucu tarafmdan
ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. Ticaret siciline yap1lan tescil ile birlikte fon sona erer.
Tescil ve ilana ili$kin belgeler alt1 i$giinii i<;inde Kurul ' a gonderilir.

16.8 Fon'un Yatmm Fonu Tebligi 'nin 28'inci maddesinde belirlenen nedenlerle sona ermesi
halinde, tasfiyesinde uygulanacak usu!, kurucunun ve/veya portfoy saklay1c1s1 kurumun iflasrna
veya tasfiyesine karar veren makam tarafrndan belirlenir.

16.9 Fon ba$ka bir fonla birle$tirilemez veya ba$ka bir fona doni.i$ti.iri.ilemez.
Bu ic;tiiziik hiikiimleri ile Sermaye Piyasas1 KuruJu•nun dtizenlemeleri arasmda bir
uygunsuzluk olu~tugu zaman Sermaye Piyasas1 Kurulu diizenlemeleri dikkate ahmr.
'
~~sasi Kurulu i~tii.ziik hiikiimlerinin degi~tirilmesini her zaman ta1ep
Jle·~~·m"·te iS'.t "~iik standartlanm degi~tirebilir.
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