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ESKİ METİN

YENİ METİN

4.3. Katılma paylarının nitelikli yatırımcıya
satışına başlandığı tarihi müteakip en geç 1
yıl içinde Tebliğ’de belirlenen asgari kaynak
taahhüdü tutarının tahsil edilmesi
zorunludur.

4.3. Katılma paylarının nitelikli yatırımcıya
satışına başlandığı tarihi müteakip en geç 2
yıl içinde Tebliğ’de belirlenen asgari kaynak
taahhüdü tutarının tahsil edilmesi zorunludur.

müteakip ihraç belgesinde belirtilen süre
içerisinde bu içtüzükte belirtilen sınırlamalar
dahilinde yatırıma yönlendirilmesi zorunludur.
Ancak her durumda bu süre 1 yılı aşamaz.

4.4. Kaynak taahhütleri, tahsil edilmelerini
müteakip ihraç belgesinde belirtilen süre
içerisinde bu içtüzükte belirtilen sınırlamalar
dahilinde
yatırıma
yönlendirilmesi
zorunludur. Ancak her durumda bu süre 2 yılı
aşamaz.

4.5.
4.3. nolu maddede belirtilen süre sonunda
asgari kaynak taahhüdü tutarına ulaşılmaması
halinde fonun yatırım faaliyetlerine son verilerek
en geç altı ay içinde fon içtüzüğü kurucu
tarafından ticaret sicilinden terkin ettirilir. Buna
ilişkin belgeler altı işgünü içinde Kurula
gönderilir.

4.5. 4.3. nolu maddede belirtilen süre sonunda
asgari kaynak taahhüdü tutarına ulaşılmaması
halinde fonun yatırım faaliyetlerine son
verilerek en geç altı ay içinde fonun tasfiyesine
izin verilmesi talebiyle Kurula başvurulması ve
Kurulca verilecek izni takiben fon içtüzüğünün
ticaret sicilinden terkin ettirilmesi zorunludur.

4.6.
Kaynak taahhütlerinin ödeme esaslarına
ilişkin olarak fon ve nitelikli yatırımcılar arasında
bir yatırımcı sözleşmesi akdedilir. Kaynak
taahhütlerinin ödeme planına, alt ve üst
limitlerine, kaynak taahhütlerinin yerine
getirilmemesi halinde kurucu tarafından
alınabilecek tedbirlere bu sözleşmede yer verilir.

4.6. Kaynak taahhütlerinin tutar ve ödeme
planına, alt ve üst limitlerine, kaynak
taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde
kurucu tarafından alınabilecek tedbirlere
yatırımcı sözleşmesinde yer verilir. Kaynak
taahhüdü tutarlarının sözleşmede belirlenecek
sürelerde fona ödenmesi kurucunun yönetim
kurulu tarafından talep edilir.
4.7. Her bir kaynak taahhüdü ödemesi
karşılığında yatırımcı hesaplarına aktarılacak
katılma paylarının sayısı, kaynak taahhüdünün
ödenmesi için hazırlanan fiyat raporunda tespit
edilen pay fiyatına göre hesaplanır. İlk talep
toplama döneminde tahsil edilen kaynak
taahhütleri karşılığında ihraç edilecek fon pay
sayısının hesaplanmasında 1 pay 1 TL olarak
dikkate alınır.
6.7.1. Yöneticinin yönettiği her fonun çıkarını
ayrı ayrı gözetmesi zorunludur. Yönetici,
yönetimindeki fonlar veya diğer müşterileri
arasında biri lehine diğeri aleyhine sonuç
verecek işlemlerde bulunamaz. Fon portföyü ile
ilgili alım satım kararlarında objektif bilgi ve
belgelere dayanılması ve sözleşme ile belirlenen
yatırım ilkelerine uyulması zorunludur. Bu bilgi

4.4. Kaynak taahhütleri, tahsil edilmelerini

4.4.1.1.1.

4.7.
Her bir kaynak taahhüdü ödemesi
karşılığında yatırımcı hesaplarına aktarılacak
katılma paylarının sayısı, taahhüdün ödenmesini
takip eden ilk fiyat raporundaki fon birim pay
değerine göre belirlenir. İlk talep toplama
döneminde tahsil edilen kaynak taahhütleri
karşılığında ihraç edilecek fon pay sayısının
hesaplanmasında 1 pay 1 TL olarak dikkate alınır.
6.7.1. Yöneticinin yönettiği her fonun çıkarını
ayrı ayrı gözetmesi zorunludur. Yönetici,
yönetimindeki fonlar veya diğer müşterileri
arasında biri lehine diğeri aleyhine sonuç verecek
işlemlerde bulunamaz. Fon portföyü ile ilgili alım
satım kararlarında objektif bilgi ve belgelere
dayanılması ve sözleşme ile belirlenen yatırım
ilkelerine uyulması zorunludur. Bu bilgi ve

belgeler ile alım satım kararlarına mesnet teşkil
eden araştırma ve raporların en az 5 yıl süreyle
yönetici nezdinde saklanması zorunludur. Fon
portföyüne ilişkin olarak Yatırım Komitesi’nin
aldığı kararlar yazılı hale getirilerek Yatırım
Komitesi Karar Defteri’nde tutulur.
6.9.1. Fon ihtiyaçlarını veya portföyleri ile ilgili
maliyetlerini karşılamak amacıyla fonun son
hesap dönemi itibari ile hesaplanan toplam
değerinin en fazla %50’si oranında faizsiz
bankacılık prensiplerine uygun yöntemlerle
finansman kullanılabilir veya finansman limitleri
tesis ettirilebilir. Bu durumda kullanılan
finansmanın tutarı, maliyeti, alındığı tarih ve
kuruluş ile geri ödendiği tarihe ilişkin bilgiler
hesap dönemini takip eden 30 gün içinde Kurul’a
ve en uygun haberleşme vasıtasıyla katılma payı
sahiplerine bildirilir.
7.3.
Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin
bilgi
ve
belgelerin
örnekleri
saklama
sözleşmesinde belirtilen esaslar çerçevesinde,
yatırımın yapılmasını müteakip 10 iş günü içinde
Kurucu tarafından portföy saklayıcısına iletilir.

8.1.
Fon, taraf olacağı tüm sözleşmeler ile
girişim şirketlerinin yönetimine katılınması ve bu
şirketlerin genel kurullarında oy kullanılması da
dahil olmak üzere tüm faaliyetlerinin icrasında,
kurucunun yönetim kurulu tarafından temsil edilir.
Yönetim kurulu bu yetkisini bir veya daha fazla
murahhas üyeye devredebilir. Ancak, fonun
kuruluş, katılma payı ihracı, tasfiye, portföy
yönetim ücreti artışı ile katılma payı sahiplerinin
yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki diğer
işlemlerinin yönetim kurulu kararı ile yapılması
zorunludur.

9.2.5. Fon’un girişim şirketlerine yapacağı
ortaklık hakkı veren girişim sermayesi yatırımları,
fon ile girişim şirketlerinin yönetim kontrolüne
sahip mevcut ortakları arasında imzalanacak bir
pay
sahipliği
sözleşmesi
çerçevesinde
gerçekleştirilir. Fon tarafından girişim şirketinin
sermayesini temsil eden payların tamamının

ve belgeler ile alım satım kararlarına mesnet
teşkil eden araştırma ve raporların en az 5 yıl
süreyle
yönetici
nezdinde
saklanması
zorunludur. Fon portföyüne ilişkin olarak
Yatırım Komitesi’nin aldığı kararlar yazılı hale
getirilerek Yatırım Komitesi Karar Defteri’nde
tutulur ve fon süresi ve takip eden en az beş yıl
boyunca saklanır.
6.9.1. Fon ihtiyaçlarını veya portföyleri ile ilgili
maliyetlerini karşılamak amacıyla fon toplam
değerinin en fazla %50’si oranında faizsiz
bankacılık prensiplerine uygun yöntemlerle
finansman kullanılabilir veya finansman
limitleri tesis ettirilebilir. Bu durumda kullanılan
finansmanın niteliği, tutarı, maliyeti, ödenen
masraf ve komisyonlar, alındığı tarih ve kuruluş
ile geri ödendiği tarihe ilişkin bilgiler hesap
dönemini takip eden 30 gün içinde en uygun
haberleşme vasıtasıyla katılma payı sahiplerine
bildirilir.
7.3. Girişim sermayesi yatırımı yapılması ve
girişim sermayesi yatırımlarından çıkış
gerçekleştirilmesi öncesinde bu işlemlere ilişkin
bilgi ve belgelerin örnekleri işlemlerin
gerçekleştirilmesinden makul bir süre önce
portföy
saklama
tebliği
kapsamındaki
sorumluluklarının
yerine
getirilebilmesini
teminen portföy saklayıcısına gönderilir. Makul
süre tanımına ve işlemlere ilişkin bilgi ve
belgelerin gönderim usullerine portföy saklama
sözleşmesinde yer verilir.
8.1. Fon, taraf olacağı tüm sözleşmeler ile
girişim şirketlerinin yönetimine katılınması ve
bu şirketlerin genel kurullarında oy kullanılması
da dahil olmak üzere tüm faaliyetlerinin
icrasında, kurucunun yönetim kurulu tarafından
temsil edilir. Yönetim kurulu bu yetkisini bir
veya daha fazla üyeye veya kurucunun birinci
derece imza yetkisine sahip personeline
devredebilir.
Fonun
girişim
sermayesi
portföyünün yönetimi kapsamındaki temsilinin,
yönetim kurulu kararı ile yatırım komitesine
devredilmesi de mümkündür. Ancak, fonun
kuruluş, katılma payı ihracı, tasfiye, portföy
yönetim ücreti artışı ile katılma payı sahiplerinin
yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki
diğer işlemlerinin yönetim kurulu kararı ile
yapılması zorunludur.
9.2.5. Fon’un girişim şirketlerine yapacağı
ortaklık hakkı veren girişim sermayesi
yatırımları, fon ile girişim şirketlerinin yönetim
kontrolüne sahip mevcut ortakları arasında
imzalanacak bir pay sahipliği sözleşmesi
çerçevesinde gerçekleştirilir. Fon tarafından
girişim şirketinin sermayesini temsil eden

iktisap edilmesi veya girişim şirketinin yönetim
kontrolünün sağlanması halinde ise satın alıma
ilişkin imzalanacak bir pay devri sözleşmesi
Kurula iletilir.
10.8. Aşağıdaki varlık ve işlemler fon
portföyüne dahil edilebilir.

payların tamamının iktisap edilmesi veya girişim
şirketinin yönetim kontrolünün sağlanması
halinde ise satın alıma ilişkin imzalanacak bir pay
devri sözleşmesinin imzalanması yeterlidir.
10.8.Aşağıdaki varlık ve işlemler fon portföyüne
dahil edilebilir.

a)
Katılma hesabı
a)
Katılma hesabı
b)
Katılım (faizsiz finans) esaslarına uygun
b)
Katılım (faizsiz finans) esaslarına
kısa vadeli kira sertifikası yatırım fonu katılma
uygun kısa vadeli katılım serbest yatırım fonu ve
payları
kısa vadeli kira sertifikası katılım yatırım fonu
c) Taahhütlü İşlemler Pazarı’nda gerçekleştirilen
katılma payları
işlemler
c)
Taahhütlü İşlemler Pazarı’nda
gerçekleştirilen işlemler
11.4. Fon portföyünde yer alan girişim sermayesi
11.4. Fon portföyünde yer alan girişim
yatırımlarının değerlemesinin asgari olarak her
sermayesi yatırımlarının değerlemesi Tebliğ’de
takvim yılı sonu itibari ile Kurul’ca uygun görülen
belirtilen
usul
ve
esaslar
dahilinde
değerleme kuruluşları tarafından yapılması
gerçekleştirilir.
zorunludur.
12.1. Bu
içtüzükte
belirtilen
esaslar
12.1.Bu içtüzükte belirtilen esaslar çerçevesinde
çerçevesinde katılma paylarının pazarlama ve
katılma paylarının pazarlama, satış ve dağıtımı
dağıtımı kurucunun yanı sıra, kurucu ile sözleşme
kurucunun yanı sıra, kurucu ile sözleşme
imzalanması ve ihraç belgesinde unvanlarına yer
imzalanması ve ihraç belgesinde unvanlarına yer
verilmesi suretiyle gerekli yetkiye sahip olan
verilmesi suretiyle gerekli yetkiye sahip olan
portföy yönetim şirketleri ile yatırım kuruluşları
portföy yönetim şirketleri ile yatırım kuruluşları
tarafından, işlemlerin bu fonların içerdiği riskler
tarafından, işlemlerin bu fonların içerdiği riskler
konusunda yeterli bilgiye sahip satış personeli
konusunda yeterli bilgiye sahip satış personeli
tarafından gerçekleştirilmesi kaydıyla yapılabilir.
tarafından
gerçekleştirilmesi
kaydıyla
yapılabilir.
12.2. Katılma paylarının satış, pazarlama ve
12.2.Katılma paylarının pazarlama, satış ve
dağıtım faaliyetlerini yürütecek olan kuruluş, satış
dağıtım faaliyetlerini yürütecek olan kuruluş,
yapılan yatırımcıların Tebliğde belirlenen nitelikli
satış yapılan yatırımcıların Tebliğde belirlenen
yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve
nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına
belgeleri temin etmek ve bu belgeleri fon süresince
dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve bu
ve asgari olarak beş yıl boyunca saklamakla
belgeleri fon süresince ve asgari olarak beş yıl
yükümlüdür. Belirtilen hususlara aykırılık
boyunca saklamakla yükümlüdür. Belirtilen
nedeniyle doğabilecek yatırımcı zararlarından
hususlara aykırılık nedeniyle doğabilecek
kurucu ile katılma paylarının satış, pazarlama ve
yatırımcı zararlarından kurucu ile katılma
dağıtım faaliyetini yürüten kuruluş müteselsilen
paylarının satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetini
sorumludur.
yürüten kuruluş müteselsilen sorumludur.
12.3. Kurucu tarafından katılma paylarının
12.3.Katılma paylarının Kanunun 13 üncü
Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde MKK maddesi çerçevesinde MKK nezdinde üye ve
nezdinde üye ve hak sahipleri bazında izlenmesi
hak sahipleri bazında izlenmesi zorunludur.
zorunludur.
12.4. Katılma payının satışı, fon birim pay
12.4. Katılma payının satışı, fon birim pay
değerinin tam olarak nakden ödenmesi veya bu
değerinin tam olarak nakden ödenmesi veya bu
değere karşılık gelen iştirak payının fona
değere karşılık gelen iştirak paylarının fona
devredilmesi; katılma paylarının fona iadesi ise
devredilmesi; katılma paylarının fona iadesi ise
yatırımcıların katılma paylarının ihraç belgesinde
yatırımcıların
katılma
paylarının
ihraç
belirlenen esaslara göre nakde çevrilmesi suretiyle
belgesinde belirlenen esaslara göre fona iade
gerçekleştirilir. İştirak paylarının seçim ve yatırım
edilmek suretiyle nakde çevrilmesi veya katılma
kriterleri ile fon portföyüne dahil edilmesinden
paylarına karşılık gelen iştirak paylarının
önce değerinin tespiti esaslarına ihraç belgesinde
yatırımcılara
devredilmesi
suretiyle
yer verilir.
gerçekleştirilir. İştirak paylarının seçim ve
yatırım kriterleri ile fon portföyüne dahil

edilmesinden önce değerinin tespiti esaslarına
ihraç belgesinde yer verilir.
12.5. Katılma payı satışının veya fona iadesinin
iştirak payı karşılığında gerçekleştirilmesi
durumunda,
Tebliğ’in
bu
husustaki
düzenlemelerine uyulur.
12.6. Katılma paylarının fon adına alım satımı
esastır. Kurucu ve portföy yöneticisi, fonun
katılma paylarını kendi portföyüne alabilir.

12.5. Kurucu tarafından katılma paylarının fon
adına alım satımı esastır. Katılma payları, fonun
katılma payı sayısının %20’sini aşmayacak şekilde
kurucu tarafından kendi portföyüne alınabilir.
12.6. Katılma payları sadece fon süresinin
sonunda nakde dönüştürülür. Şu kadar ki Fon
süresinden önce girişim sermayesi yatırımlarından
çıkış olması, temettü geliri, menkul kıymet geliri,
faiz geliri vb. gelirler olması, alacakların tahsili ve
sonrasında borçların ödenmesi sonucu nakit
fazlası oluşması durumunda, Kurucu Yönetim
Kurulu kararıyla, oluşan nakit fazlası katılma payı
sahiplerine ihraç belgesinde belirtilen esaslar
çerçevesinde payları oranında nakden dağıtılabilir.
Bununla birlikte işbu içtüzüğün 15.2 maddesinde
düzenlenen tasfiye dönemine ilişkin esaslar
çerçevesinde de katılma payları Fona iade
edilebilecektir.

12.7. Katılma payları sadece fon süresinin
sonunda nakde dönüştürülür. Şu kadar ki Fon
süresinden önce girişim sermayesi yatırımlarından
çıkış olması, temettü geliri, menkul kıymet geliri,
faiz geliri vb. gelirler olması, alacakların tahsili ve
sonrasında borçların ödenmesi sonucu nakit fazlası
oluşması durumunda, Kurucu Yönetim Kurulu
kararıyla, oluşan nakit fazlası katılma payı
sahiplerine ihraç belgesinde belirtilen esaslar
çerçevesinde payları oranında nakden dağıtılabilir.
Bununla birlikte işbu içtüzüğün 15.2 maddesinde
düzenlenen tasfiye dönemine ilişkin esaslar
çerçevesinde de katılma payları Fona iade
edilebilecektir.

12.7. Katılma paylarının satışı ve fona
iadesinde giriş çıkış komisyonu uygulanabilir.
Komisyon uygulama esaslarına ihraç belgesinde
yer verilir. Elde edilecek komisyon tutarı fona
gelir olarak kaydedilir. Fon süresinin sonundaki
katılma payı iadesinde satış komisyonu
uygulanmaz.

12.8.Katılma paylarının satışı ve fona iadesinde
giriş çıkış komisyonu uygulanabilir. Komisyon
uygulama
esaslarına
fon
bilgilendirme
dokümanlarında yer verilir. Elde edilecek
komisyon tutarı fona gelir olarak kaydedilir. Fon
süresinin sonundaki katılma payı iadesinde satış
komisyonu uygulanmaz.

12.8 Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar
arasında devri mümkündür. Nitelikli yatırımcılar
arasında katılma payı devrinin
gerçekleştirilebilmesi için devralan kişi ve/veya
kuruluşların nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz
olduğuna ilişkin bilgi ve belgelerin Kurucu’ya
iletilmesi ve Kurucu’nun onayının alınması
zorunludur. Kurucu söz konusu bilgi ve belgeleri
fon süresince ve asgari olarak beş yıl boyunca
muhafaza etmek zorundadır. Bu madde
kapsamındaki katılma payı devirleri, katılma
paylarının hak sahibi yatırımcılar arasında
aktarılması ile tamamlanır. Katılma payı
devirlerine ilişkin bilgilerin MKK’ya
iletilmesinden Kurucu sorumludur. Bu madde
kapsamında, kurucu ve yönetici de sahip olduğu
katılma paylarını diğer nitelikli yatırımcılara
devredebilir.

12.9.Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar
arasında
devri
mümkündür.
Nitelikli
yatırımcılar arasında katılma payı devrinin
gerçekleştirilebilmesi için devralan kişi ve/veya
kuruluşların nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz
olduğuna ilişkin bilgi ve belgelerin devir
işlemlerini
yürüten
kuruluşa
iletilmesi
zorunludur. Devir işlemlerini yürüten kuruluş,
söz konusu bilgi ve belgeleri fon süresince ve
takip eden en az beş yıl boyunca muhafaza
etmek zorundadır. Nitelikli yatırımcılar
arasındaki katılma payı devirleri, katılma
paylarının hak sahibi yatırımcıların hesapları
arasındaki aktarım ile tamamlanır. Katılma payı
devirlerine
ilişkin
bilgilerin
MKK’ya
iletilmesinden devir işlemlerini yürüten kuruluş
sorumludur. Nitelikli yatırımcılar arasındaki
katılma payı devirlerine ilişkin esaslara
bilgilendirme dokümanlarında yer verilmiş
olmak kaydıyla bu devirler, kurucu veya
yöneticinin onayına bağlanabilir yahut tamamen

12.9. Katılma payları nakdin yanı sıra iştirak
payları karşılığında da ihraç edilir. Bu durumda
ihraçtan önce iştirak paylarının değerlemesinin
Kurulca uygun görülen kuruluşlarca yapılması ve
en fazla bu değere tekabül edecek şekilde katılma
payı ihraç edilmesi zorunludur
13.3.2. Portföy işletmesi ile ilgili harcamalar,
a)
Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil
ve ilan giderleri,
b)
Fonun yasal defterlerine ilişkin giderler
dahil olmak üzere noter ücretleri,
c)
Portföydeki varlıkların sigorta ücretleri,
d)
Portföydeki varlıkların veya bunları
temsil eden belgelerin nakil veya nakile bağlı
sigorta ücretleri,
e)
Portföydeki varlıklara ilişkin saklama ve
değerleme hizmetleri için ödenen her türlü
ücretler,
f)
Varlıkların nakde çevrilmesi ve
transferinde ödenen ve bunun dışında Fon’un
mükellefi olduğu her türlü vergi, resim ve
komisyonlar,
g)
Finansman giderleri, faiz, komisyon,
masraf ve kur farkları,
h)
Portföye alımlarda ve portföyden
satımlarda ödenen kurtajlar ve komisyonlar ile
alım veya satım gerçekleşmese dahi bu amaçla
yapılan ve Fon’un faaliyetleri ile ilgili olduğu
yönetim kurulu kararı ile belirlenen masraflar,
(yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB
döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına
çevrilerek kaydolunur.)
i)
Portföy yönetim ücreti ve (varsa)
performans ücreti,
j)
Kuruluş da dahil olmak üzere Fon’un
portföyünün oluşturulmasına ilişkin olarak temin
edilecek hukuki danışmanlık karşılığı ödenecek
ücretler de dahil olmak üzere, mevzuat ve işbu
içtüzük tahtında cevaz verilen her türlü
danışmanlık ve hukuki danışmanlık hizmeti
alımlarından doğan ücretler
k)
Katılma payları ile ilgili harcamalar,
l)
Aracı kurum komisyon ücreti ve
masrafları,
m)
Fon adına yapılan sözleşmelere ilişkin her
türlü gider ve masraf, harç ve noter ücretleri,

yasaklanabilir. Bilgilendirme dokümanlarında
aksine hüküm bulunmaması durumunda nitelikli
yatırımcılar arasındaki katılma payı devir
bedelleri serbestçe belirlenebilir. Bu madde
kapsamında, kurucu ve yönetici de sahip olduğu
katılma paylarını diğer nitelikli yatırımcılara
devredebilir.
12.10. Katılma payları nakdin yanı sıra iştirak
payları karşılığında da ihraç edilir. Bu durumda
ihraçtan önce iştirak paylarının değerlemesinin
Kurulca uygun görülen kuruluşlarca yapılması
ve en fazla bu değere tekabül edecek şekilde
katılma payı ihraç edilmesi zorunludur.
13.3.2. Portföy işletmesi ile ilgili harcamalar,
a) Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve
ilan giderleri,
b) Fonun yasal defterlerine ilişkin giderler
dahil olmak üzere noter ücretleri,
c) Portföydeki varlıkların sigorta ücretleri,
d) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil
eden belgelerin nakil veya nakile bağlı sigorta
ücretleri,
e) Portföydeki varlıklara ilişkin saklama ve
değerleme hizmetleri için ödenen her türlü
ücretler,
f) Varlıkların
nakde
çevrilmesi
ve
transferinde ödenen ve bunun dışında Fon’un
mükellefi olduğu her türlü vergi, resim ve
komisyonlar,
g) Finansman giderleri, komisyon, masraf ve
kur farkları,
h) Portföye
alımlarda
ve
portföyden
satımlarda ödenen kurtajlar ve komisyonlar ile
alım veya satım gerçekleşmese dahi bu amaçla
yapılan ve Fon’un faaliyetleri ile ilgili olduğu
yönetim kurulu kararı ile belirlenen masraflar,
(yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB
döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına
çevrilerek kaydolunur.)
i) Portföy yönetim ücreti ve (varsa)
performans ücreti,
j) Kuruluş da dahil olmak üzere Fon’un
portföyünün oluşturulmasına ilişkin olarak
temin edilecek hukuki danışmanlık karşılığı
ödenecek ücretler de dahil olmak üzere, mevzuat
ve işbu içtüzük tahtında cevaz verilen her türlü
danışmanlık ve hukuki danışmanlık hizmeti
alımlarından doğan ücretler
k) Katılma payları ile ilgili harcamalar,
l) Aracı kurum komisyon ücreti ve masrafları,
m) Fon adına yapılan sözleşmelere ilişkin her
türlü gider ve masraf, harç ve noter ücretleri,

n)
MKK ve Takasbank’a ödenen ücret,
komisyon ve masraflar,
o)
Fon portföyündeki varlıkların
pazarlanması ve satışı için katlanılan pazarlama,
satış ve dağıtım giderleri,
p)
Endeks kullanım giderleri
q)
Defter tasdik, fatura basımı, e-fatura, edefter gibi belge ve kayıt düzeni ile ilgili
harcamalar
r)
İcazet belgesi için ödenen ücretler
s)
Kurulca uygun görülen diğer harcamalar.
13.5. Fona ilişkin tüm giderler fon
malvarlığından karşılanır. Fondan karşılanan,
portföy yönetim ücreti dahil tüm giderlerin
toplamının fon toplam değerine göre üst sınırına
ihraç belgesinde yer verilmektedir.

14.2. Yıllık ve altı aylık finansal raporlara
dönem içindeki gelişmeleri açıklayan bilgiler ile
girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin olarak
Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış
bulunan son tarihli değerleme raporları eklenir.
Değerleme raporları, bağımsız denetime tabi
değildir.
14.3. Yıllık finansal raporlar hesap döneminin
bitimini takip eden 60 gün; altı aylık ara dönem
finansal raporlar ise ara dönemin bitimini takip
eden 30 gün içinde Kurula gönderilir. Söz konusu
raporlar ayrıca, bu fıkra uyarınca Kurula
yapılacak bildirimi müteakip 10 iş günü içerisinde
katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme
vasıtasıyla iletilir.
14.7. Nitelikli yatırımcılara yönelik yapılan
tanıtımlar hariç olmak üzere fona ilişkin olarak
kamuya yönelik her ne suretle olursa olsun reklam
ve ilan verilemez.
14.10. Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin
sözleşmeler, değerleme raporları, pay devri
sözleşmeleri, yatırım yapılan şirketlerin ortaklık
pay defterlerinin örnekleri, Tebliğ'in 18 inci
maddesi kapsamında yurtdışında kolektif yatırım
amacıyla kurulan kuruluşlara ilişkin esas sözleşme
veya içtüzük ile diğer dokümanlar, yatırımın
yapılmasını takip eden 15 iş günü içinde Kurula

n) MKK ve Takasbank’a ödenen ücret,
komisyon ve masraflar,
o) Fon portföyündeki varlıkların pazarlanması
ve satışı için katlanılan pazarlama, satış ve
dağıtım giderleri,
p) Endeks kullanım giderleri
q) Defter tasdik, fatura basımı, e-fatura, edefter gibi belge ve kayıt düzeni ile ilgili
harcamalar
r) İcazet belgesi için ödenen ücretler
s) Kurulca uygun görülen diğer harcamalar.
13.5.Fona
ilişkin
tüm
giderler
fon
malvarlığından karşılanır. Şu kadar ki, fon
kuruluş masraf ve giderleri ile fonun
portföyünün oluşturulmasına ilişkin her türlü
danışmanlık hizmeti alımlarından doğan
ücretler, söz konusu ücretlere ve tahsil esaslarına
yatırımcı sözleşmesinde yer verilmek şartıyla,
fon portföyünden karşılanabilir. Fondan
karşılanan, portföy yönetim ücreti dahil tüm
giderlerin toplamının fon toplam değerine göre
üst sınırına ihraç belgesinde yer verilmektedir.
Performans ücretinin bu sınıra dahil olup
olmadığı hususu fon ihraç belgesinde belirtilir.
14.2.Yatırımcıların talep etmesi halinde, yıllık
ve altı aylık finansal raporlara dönem içindeki
gelişmeleri açıklayan bilgiler ile girişim
sermayesi yatırımlarına ilişkin olarak Kurulun
ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış
bulunan son tarihli değerleme raporları
eklenerek yatırımcılara sunulur. Değerleme
raporları, bağımsız denetime tabi değildir.
14.3.Yıllık finansal raporlar hesap döneminin
bitimini takip eden 60 gün; altı aylık ara dönem
finansal raporlar ise ara dönemin bitimini takip
eden 30 gün içinde Kurula gönderilir. Söz
konusu raporlar ayrıca, Tebliğ’de belirtilen usul
ve esaslar kapsamında KAP’ta ilan edilerek, bu
fıkra uyarınca Kurula yapılacak bildirimi
müteakip 10 iş günü içerisinde katılma payı
sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla
iletilir.
14.7.Fona ilişkin olarak yapılacak tanıtım ve
reklamlarda, Kurul düzenlemelerinde yer alan
nitelikli yatırımcı tanımına ve satışın yalnızca
gerekli koşulları sağlayan nitelikli yatırımcılara
yapılacağı hususlarına yer verilmesi zorunludur.
Mülga

ve saklama sözleşmesinde belirtilen sürede
saklayıcı kuruluşa gönderilir.
16.2. Fonun sona ermesinde ve tasfiyesinde,
Yatırım Fonu Tebliği hükümleri kıyasen
uygulanır.
16.4. Tasfiye dönemine girildiğinde Kurula
bilgi verilir. Fon’un tasfiye dönemine girmesi ile
yeni yatırım faaliyetlerine son verilir.
16.6. Kuruldan gerekli izin alındıktan sonra
tasfiye sona erer. Tasfiyenin sona ermesi üzerine,
Fon adının Ticaret Sicili'nden silinmesi için
keyfiyet, Kurucu tarafından Ticaret Sicili'ne tescil
ve ilan ettirilir. Tescil ve ilana ilişkin belgeler altı
(6) işgünü içinde Kurul’a gönderilir.

16.2.Fonun sona ermesinde ve tasfiyesinde,
Kurulun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri
kıyasen uygulanır.
16.4.Tasfiye dönemine girildiğinde Kurula ve
pay sahiplerine bilgi verilir. Fon’un tasfiye
dönemine girmesi ile yeni yatırım faaliyetlerine
son verilir.
16.6.Kuruldan gerekli izin alındıktan sonra
tasfiye sona erer. Tasfiyenin sona ermesi
üzerine, Fon adının Ticaret Sicili'nden silinmesi
için keyfiyet, Kurucu tarafından Ticaret Sicili'ne
tescil ve ilan ettirilir. Ticaret Sicili’ne yapılan
tescil ile birlikte fon sona erer.Tescil ve ilana
ilişkin belgeler altı (6) iş günü içinde Kurul’a
gönderilir.

