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TÜRK EKONOMI BANKASI A.S. 
 Koruma Amaçli Semsiye Fonu  

 
 
MADDE 1- FONUN KURULUS AMACI: 
 
1.1. Türk Ekonomi Bankasi A.S. tarafindan 2499 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 37. ve 38. 
maddelerine dayanilarak ve bu içtüzük hükümlerine göre yönetilmek üzere halktan katilma paylari 
karsiligi toplanacak paralarla, katilma paylari sahipleri hesabina, riskin dagitilmasi ve inançli mülkiyet 
esaslarina göre sermaye piyasasi araçlarindan, ters repo, vadeli islem ve opsiyon sözlesmelerinden olusan 
portföyü isletmek amaciyla Türk Ekonomi Bankasi A.S. Koruma Amaçli Semsiye Fonu kurulmustur. Bu 
semsiye fon, bu içtüzük kapsaminda paylari ihraç edilen alt fonlardan olusmaktadir. 
 
Yatirimcinin baslangiç yatiriminin belirli bir bölümünün, tamaminin ya da baslangiç yatiriminin üzerinde 
belirli bir getirinin izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatirimciya 
geri ödenmesinin, uygun bir yatirim stratejisine dayanilarak en iyi gayret esasi çerçevesinde amaçlandigi 
ve semsiye fon seklinde kurulan fonlar “KORUMA AMAÇLI FON” olarak adlandirilir. 
 
1.2. Bu içtüzükte Türk Ekonomi Bankasi A.S. “KURUCU”, TEB Portföy Yönetimi A.S. “YÖNETICI”, 
IMKB Takas ve Saklama Bankasi A.S “SAKLAYICI KURULUS”, Türk Ekonomi Bankasi A.S. Koruma 
Amaçli Semsiye Fonu “FON”, Sermaye Piyasasi Kurulu’nun Seri:VII, No:10 sayili Yatirim Fonlarina 
Iliskin Esaslar Tebligi ile ek ve degisiklikleri “TEBLIG”, Sermaye Piyasasi Kurulu “KURUL” olarak ifade 
edilecektir. 
 
1.3. Bir semsiye fon kapsamindaki her bir alt fonun tüm varlik ve yükümlü lükleri birbirinden ayridir. 
 
MADDE 2- FON'UN ADI ILE KURUCU, YÖNETICI VE SAKLAYICI KURULUSUN (LARININ) 
UNVANI VE MERKEZ ADRESLERI: 
 
2.1. Fon'un adi; Türk Ekonomi Bankasi A.S. Koruma Amaçli Semsiye Fonu’dur. 
       Fon’un yönetim adresi Maya Plaza Y. Göker Cad. Kat:3  34335 Akatlar ISTANBUL 
 
2.2. Kurucu’nun; 
       Unvani; Türk Ekonomi Bankasi A.S. 

Merkez Adresi;  Meclisi Mebusan Caddesi No:57 Findikli/Istanbul 
 
2.3. Yönetici’nin; 
       Unvani; TEB Portföy Yönetimi A.S. 
       Merkez Adresi; Yildirim Göker Caddesi Maya Plaza Kat:3 Akatlar/Istanbul   
 
2.4. Saklayici Kurulus’un; 

Unvani: IMKB Takas ve Saklama Bankasi A.S.  
Merkez Adresi : Abide-i Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy  Sokak No:286 Sisli/Istanbul 

 
MADDE 3- FON TUTARI VE SÜRESI: 
 
3.1. Fon'un Tutari 3.000.000.000 TL'dir. 
 
3.2. Fon süresiz olarak kurulmustur. Alt fonlarin asgari alti ay olarak belirlenen yatirim dönemlerine alt 
fon izahnamelerinde yer verilmektedir.  
 
3.3. Fon 300.000.000.000 paya bölünmüstür. Alt fonlarin tedavülde bulunan paylarinin toplami bu 
semsiye fonun toplam pay sayisini geçemez. 
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MADDE 4- ALT FON PORTFÖYLERININ OLUSTURULMASI: 
 
4.1. Yönetici katilma paylari karsiligi yatirimcilardan toplanan paralari, en geç alt fonlarin talep toplama 
sürelerinin sona erdigi günü takip eden 3 isgünü içerisinde, Teblig’in 42. maddesi hükümlerine ve alt fon 
izahnamelerinde belirtilen portföy strateji ve sinirlamalarina uygun olarak olusturur ve yönetir.  
 
4.2. Fon tutarini temsil eden alt fon katilma paylari Teblig’in halka arza iliskin hükümleri çerçevesinde 
halka arz yoluyla satilir. 
 
4.3. Katilma paylarinin itibari degeri yoktur ve kaydi deger olarak tutulur. Fon tutarini temsil eden katilma 
paylari alt fonlar itibariyle kaydi olarak Merkezi Kayit Kurulusu A.S. nezdinde müsteri bazinda izlenir. 
Fon katilma paylari bastirilamaz ve fiziken teslim edilemez.  
 
4.4. Katilma payi islemleri günlük olarak Merkezi Kayit Kurulusu A.S.’ne bildirilir.  
 
4.5. Katilma paylari Merkezi Kayit Kurulusu A.S. nezdindeki hesaplarda, her müsterinin kimlik bilgileri 
ve buna bagli hesap kodlari ile alt fon bilgileri bazinda takip edilir. 
 
MADDE 5- ALT FON YÖNETIMINE ILISKIN ESASLAR VE YÖNETICININ TABI 
OLDUGU ILKELER: 
 
5.1. Alt fonlarin, riskin dagitilmasi ve inançli mülkiyet esaslarina göre pay sahiplerinin haklarini 
koruyacak sekilde yönetim, temsil ve varliklarin saklanmasindan Sermaye Piyasasi Kanunu uyarinca Türk 
Ekonomi Bankasi A.S. sorumludur. Alt fon portföyleri, yönetici TEB Portföy Yönetimi A.S. tarafindan,  
Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapilacak bir portföy yönetim sözlesmesi 
çerçevesinde bu içtüzük, alt fon izahnameleri ve Teblig hükümleri dahilinde yönetilir.  
 
5.2. Fonla ilgili islemler Teblig'in 12. maddesi çerçevesinde belirtilen asgari sartlara haiz en az üç kisiden 
olusan bir fon kurulu ve en az bir denetçi tarafindan yürütülür. Fon kurulu üyelerini ve denetçiyi kurucu 
atar. 
 
5.3. Fonla ilgili islemlerin düzgün yürütülebilmesini teminen Türk Ekonomi Bankasi A.S. bünyesinde bir 
fon hizmet birimi olusturulur. Teblig’in 12. maddesinde belirtilen asgari nitelikleri haiz bir fon yönetim 
müdürü görevlendirilir ve fona islerin gerektirdigi mekan, teknik donanim, muhasebe sistemi ve yeterli 
sayida uzman personel saglanir. Teblig’in 13. maddesi uyarinca, yönetici sirketin yöneticilerinden ve fon 
kurulu  üyelerinden en az birer kisinin ve fonun portföy yöneticilerinin tümünün sermaye piyasasi 
faaliyetleri ileri düzey lisans sinavi ile türev araçlar lisans sinavinda basarili olmasi ve yeterli bilgi ve 
tecrübeye sahip olmasi zorunludur. 
  
5.4.  Çikarilan katilma paylarinin kaydina mahsus olmak üzere her alt fon için TTK'nun 69. maddesine 
göre tasdik ettirilen "Katilma Paylari Defteri" tutulur. Katilma paylari defterinde günlük katilma 
paylarinin alim satimlari izlenir. Fon kurulunun verecegi her tür karar onayli olarak “Fon Kurulu Karar 
Defterine” yazilir. Bunlar disinda fon islemlerine iliskin olarak TTK, VUK, ve SPKn. hükümleri 
çerçevesinde her alt fon için; Yevmiye Defteri (günlük defter), Defter-i Kebir (büyük defter), Kurucu 
tarafindan tutulur. Maliye Bakanligi’nca istenebilecek VUK’ndan kaynaklanan zorunlu defterler de alt 
fonlar bazinda ayrica tutulur. 
 
5.5. Kurucu her alt fon bazinda kaydi deger olarak tutulan alt fon katilma paylarini müsteriler bazinda 
izleyebilecek bir sistemi kurmak ve bu bilgileri 5 yil boyunca saklamak zorundadir. 
 
5.6. Fon’un muhasebe, denetim, hesap ve islemleri Sermaye Piyasasi Kanunu, Bankacilik Kanunu, TTK, 
VUK ve Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak, kurucunun ve yöneticinin hesaplari disinda 
özel hesaplarda izlenir. Fon muhasebesine iliskin olarak, Kurul'un Seri: XI, No:6 “Menkul Kiymetler 
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Yatirim Fonlari Mali Tablo ve Raporlarina Iliskin Ilke ve Kurallar Hakkinda Teblig”inde belirtilen esaslar 
ile Kurulca belirlenen diger esaslara uyulur. 
 
5.7. Yönetici fon yönetiminde asagidaki ilkelere uyar; 
 
5.7.1. Yöneticinin yönettigi her fonun ve bu içtüzük kapsaminda paylari ihraç edilen alt fonlarin çikarini 
ayri ayri gözetmesi zorunludur. Yönetici, yönetimindeki fonlar veya diger müsterileri arasinda biri lehine 
digeri aleyhine sonuç verecek islemlerde bulunamaz. Alt fon portföyü ile ilgili alim satim kararlarinda 
objektif bilgi ve belgelere ve sözlesme ile belirlenen yatirim ilkelerine uyulmasi zorunludur. Bu bilgi ve 
belgeler ile alim satim kararlarina mesnet teskil eden arastirma ve raporlarin en az 5 yil süreyle yönetici 
nezdinde saklanmasi zorunludur. Yatirim kararini veren portföy yöneticisi alim satim kararlarini imzali 
olarak kaydeder. 
 
5.7.2. Alt fon portföyüne rayiç degerinin üzerinde varlik satin alinamaz ve portföyden bu degerin altinda 
varlik satilamaz. Rayiç bedel, borsada islem gören varliklar için borsa fiyati, borsada islem görmeyen 
varliklar için islem gününde fon lehine alimda en düsük, satimda en yüksek fiyattir. Borsa disinda taraf 
olunan sözlesmelerin herhangi bir iliskiden etkilenmeyecek sekilde objektif kosullarda yapilmasi ve adil 
bir fiyat içermesi zorunludur. Sözlesmelerin bu ilkelere uygunlugunun temini için bu içtüzügün 10. 
maddesinde belirlenen yöntemler uygulanir.  
 
5.7.3. Borsada islem gören varliklarin alim satiminin borsa kanaliyla yapilmasi zorunludur. Vade ve diger 
sözlesme kosullari açisindan borsada islem gören esdegerlerinin bulunmamasi halinde, alt fonlarin yatirim 
amacina uygun olmasi, karsi taraflarinin Türkiye’de derecelendirme faaliyetinde bulunmasi Kurulca kabul 
edilen derecelendirme kuruluslari tarafindan yatirim yapilabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notu 
verilmis olmasi, herhangi bir iliskiden etkilenmeyecek sekilde objektif kosullarda yapilmasi ve adil bir 
fiyat içermesi, fiyat açiklama dönemlerinde makul degeri üzerinden nakde dönüstürülebilir olmasi 
sartlariyla, ters repo sözlesmeleri ile döviz, kiymetli madenler, mal, faiz, finansal göstergeler ve sermaye 
piyasasi araçlari üzerinden düzenlenmis vadeli islem ve opsiyon sözlesmeleri ile Kurulca uygun görülen 
diger sermaye piyasasi araçlari alt fonlarin portföylerine borsa disindan alinabilir.  

  
5.7.4. Alt fonlar adina katilma paylarinin alim satimi nedeniyle, IMKB Tahvil ve Bono Piyasasindan ayni 
gün valörü ile ayni gün valörlü islem saatleri disinda alt fon portföyüne alim veya alt fon portföyünden 
satim zorunlulugu bulundugunda, IMKB'ce belirlenen islem kurallarina uyulur. Yöneticinin, alt fon 
portföyüne pay alim satim islemlerinde, islemi gerçeklestiren araci kurulusun, alt fonu temsil eden müsteri 
numarasiyla IMKB'de islem yapmasini temin etmesi zorunludur. 
 
5.7.5. Yönetici alt fonlar adina yaptigi alim satim islemlerinden dolayi herhangi bir ihraççi veya araci 
kurulusta kendi lehine bir menfaat saglarsa, bu durumun kurucuya açiklanmasi zorunludur. 
 
5.7.6. Herhangi bir sekilde yöneticinin kendine veya üçüncü kisilere çikar saglamak amaciyla alt fon 
portföylerinde bulunan varliklarin alim satimi yapilamaz. Alt fon adina verilecek emirlerde gerekli özen 
ve basiretin gösterilmesi zorunludur. Alt fon adina yapilacak alim satimlarda yönetim sözlesmesinde 
belirlenen genel stratejilere ve kurucunun genel kararlarina uyulur. 
 
5.7.7. Kurucu, fon kurulu üyeleri, yönetici ve alt fonlarin yönetimi ile ilgili olarak veya görevlerin i ifa 
etmeleri sirasinda bilgi sahibi olabilecek durumda iseler bu bilgileri kendi veya üçüncü tarafin menfaati 
dogrultusunda kullanamazlar. 
  
5.8. Kurucu ile katilma payi sahipleri arasindaki iliskilerde bu içtüzük hükümleri, Sermaye Piyasasi 
Kanunu ve ilgili mevzuat, hüküm bulunmayan hallerde ise Borçlar Kanunu'nun vekalet akdi hükümleri 
uygulanir. Fon içtüzügü, katilma payi sahipleri ile kurucu, saklayici ve yönetici arasinda fon portföyünün 
inançli mülkiyet esaslarina göre saklanmasini ve vekalet akdi hükümlerine göre yönetimini konu alan, 
genel islem sartlarini içeren iltihaki bir sözlesmedir. 
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5.9. Ayrica alt fonlar için asagidaki islemler yapilabilir. 
 
5.9.1. Alt fon portföyünün riskten korunmasi ve/veya yatirim amaciyla döviz, kiymetli madenler, mal, 
faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasasi araçlari üzerinden düzenlenmis opsiyon sözlesmeleri, 
forward, finansal vadeli islemler ve vadeli islemlere dayali opsiyon islemleri dahil edilebilir.  Alt fon 
portföyüne yatirim amaçli olarak alinan vadeli islem ve opsiyon sözlesmeleri ile Kurulca uygun görülen 
diger sermaye piyasasi araçlari nedeniyle maruz kalinan toplam risk tutari fon toplam degerini asamaz.  
 
5.9.2. Alt fon varliginin % 10'unu geçmemek üzere, Sermaye Piyasasi Kurulu'ndan izin alarak, alt fon 
hesabina kredi alinabilir. Bu takdirde kredinin alinmasi ve geri ödenmesi asamalarinda Kurul'a bilgi 
verilir. 
 

MADDE 6- ALT FON PORTFÖYÜNDEKI VARLIKLARIN SAKLANMASI: 
 
6.1. Alt fon portföyündeki varliklar ile ters repo islemi karsiliginda alinan menkul kiymetler yapilacak bir 
sözlesme çerçevesinde IMKB Takas ve Saklama Bankasi A.S. nezdinde saklanir. 
 
6.2. Yatirim fonunun malvarligi, kurucunun Kanun'dan, Teblig'den, fon içtüzügünden ve alt fon 
izahnamelerinden dogan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve sorumlulugunu karsilamasi disinda hiçbir 
amaçla kullanilamaz. Fon mal varligi rehin edilemez, teminat gösterilemez ve üçüncü sahislar tarafindan 
haczedilemez.  
 
6.3. Sermaye piyasasi araçlarinin el degistirmedigi ve sadece takas merkezlerinin belgeleri ile islem 
yapilan ülkelerin sermaye piyasasi araçlarina yatirim yapilmasi halinde söz konusu araçlara iliskin 
saklama hizmeti ilgili araci kurulus tarafindan saglanir. Saklama hizmeti veren araci kurulus tarafindan 
muhafazadaki sermaye piyasasi araçlarinin son durumu itibariyle, tamamini gösterecek sekilde 
düzenlenmis belgelerin veya bunlarin bir örneginin fon nezdinde sürekli olarak bulundurulmasi 
zorunludur. 
 
MADDE 7-  ALT FONUN YATIRIM AMACI VE PORTFÖY YÖNETIM STRATEJISI :  
 
Bu içtüzük kapsaminda paylari ihraç edilen alt fonlarin yatirim amaçlari ve portföy yönetim stratejilerine 
iliskin detayli bilgilere alt fon izahnamelerinde yer verilmektedir. 
 
MADDE 8- HEDEFLENEN ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANMA KOSULLARI:  
 
Bu içtüzük kapsaminda paylari ihraç edilen alt fonlarin  hedeflenen korumadan yararlanma kosullarina 
ayrintili olarak alt fon izahnamelerinde yer verilmektedir. 
 
MADDE 9- ALT FONLARIN YATIRIM YAPACAGI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARININ 
SEÇIMI VE RISKIN DAGITILMASI ESASLARI: 
 
9.1. Alt fon portföyüne alinacak varliklara iliskin olarak Teblig ve diger ilgili Kurul düzenlemelerinde yer 
alan esaslara uyulur. 
 
9.2. Bu içtüzük kapsaminda paylari ihraç edilen alt fonlarin yatirim yapacagi sermaye piyasasi araçlarinin 
seçimi ve riskin dagitilmasi esaslari ayrintili olarak alt fon izahnamelerinde yer almaktadir.  
 
MADDE 10- BORSA DISINDAN ALT FON PORTFÖYÜNE ALINACAK VARLIKLARA 
ILISKIN ESASLAR: 
 
10.1. Alt fonlarin portföylerine borsa disindan dahil edilecek sözlesmelerin detaylarina alt fon 
izahnamelerinde yer verilmektedir.   
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10.2.  Borsa disi sözlesmelerin alt fonlarin yatirim amacina uygun olmasi gerekmektedir.  
 

10.3.  Borsa disi sözlesmelere, sözlesmenin lehdarinin alt fon olduguna, dolayisiyla sözlesmeden dogan 
her türlü haktan ilgili alt fonun yararlanacagina dair açik bir hüküm eklenmesi zorunludur. 

 
10.4. Alt fonlarin borsa disinda taraf olacagi sözlesmelerin karsi taraflarinin, yatirim yapilabilir seviyeye 
denk gelen derecelendirme notuna sahip olmasi gereklidir. Bu kapsamda;  
 

1-Türkiye’de yerlesik mali kuruluslarin ulusal notlarinin asgari olarak yatirim yapilabilir 
seviyede olmasi gereklidir. 

2-Yurt disinda yerlesik kuruluslar için ise Standard&Poors, Moody’s ve Fitch tarafindan verilen 
ihraççi notlarinin (issuer rating), ülkemizde kurulu derecelendirme kuruluslarinin buna denk notlarinin 
asgari olarak yatirim yapilabilir seviyede olmasi zorunludur.  

3- Derecelendirme notu, ilgili derecelendirme kurulusunun derecelendirme sistemine göre yatirim 
yapilabilir seviyenin en alt sinirinda olan mali kuruluslar için notun görünümünün (Outlook) en az 
duragan olmasi zorunludur.  

 
10.5. Sözlesmelerin herhangi bir iliskiden etkilenmeyecek sekilde objektif kosullarda yapilmasi, adil bir 
fiyat içermesi ve alt fonlarin fiyatinin açiklandigi dönemlerde makul degeri üzerinden nakde 
dönüstürülebilir olmasi gerekmektedir.  
 
MADDE 11- ALT FONLARIN KATILMA PAYLARININ SATIS VE GERI SATIN ALINIS 
FIYATLARININ TESBITI USULÜ VE PORTFÖY DEGERININ BELIRLENMESI ESASLARI: 
 
11.1. Her bir alt fonun birim pay degeri Teblig’in 36. maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde ayri ayri 
hesaplanir.  
 
11.2. Bu içtüzük kapsaminda ihraç edilen alt fonlarin katilma paylarinin satis ve geri satin alinis 
fiyatlarinin tespiti usulü ve portföy degerinin belirlenmesine iliskin esaslara alt fon izahnamelerinde yer 
verilmektedir.  
 
MADDE 12-  ALT FON GIDER GELIR FARKININ KATILMA PAYI SAHIPLERINE 
DAGITILMASI ESASLARI: 
 
12.1.  Fon'un hesap dönemi takvim yilidir. Ancak ilk hesap dönemi Fon'un kurulus tarihinden baslayarak o 
yilin Aralik ayinin sonuna kadar olan süredir. Alt fonlarin hesap dönemi ise yatirim dönemi süresi bir yil 
ve daha kisa olan alt fonlar için yatirim dönemidir. Yatirim dönemi süresi bir yildan uzun olan alt fonlar 
için ise hesap dönemi, yatirim dönemi baslangiç tarihinden itibaren bir yildir. 
 
12.2. Hazirlanan bilanço ve kar ve zarar tablosu Fon denetçisi tarafindan incelenmesi sonucu düzenlenen 
raporla birlikte, Kurucu'nun yönetim kuruluna sunulur ve onayiyla kesinlesir. 13.2. maddesinde belirtilen 
sürede Sermaye Piyasasi Kurulu’na gönderilir. 
 
12.3. Alt fonda olusan kar, katilma paylarinin bu içtüzükte belirtilen esaslara göre tespit edilen fiyatlarina 
yansir. Katilma payi sahipleri, paylarini alt fon izahnamelerinde yer alan esaslar çerçevesinde alt fona geri 
sattiklarinda, ellerinde tuttuklari süre için alt fonda olusan kardan paylarini almis olurlar. Hesap dönemi 
sonunda ayrica temettü dagitimi söz konusu degildir.  
 
12.4. Alt fon varligindan yapilabilecek harcamalar: 
 
12.4.1. Katilma paylari ile ilgili harcamalar, 
 
12.4.2. Portföy isletmesi ile ilgili harcamalar, 
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a) Portföydeki varliklarin veya bunlari temsil eden belgelerin nakil veya nakile bagli sigorta 

ücretleri, 
b) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler, 
c) Varliklarin nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar, 
d) Alinan kredilerin faizi, 
e) Portföye alimlarda ve portföyden satimlarda ödenen kurtajlar, (yabanci para cinsinden yapilan 

giderler T.C. Merkez Bankasi döviz satis kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur.) 
f) Portföy yönetim ücreti, 
 

12.4.3. Mevzuat geregi yapilmasi zorunlu ilan giderleri ve diger harcamalar, 
           

a) Fon'un mükellefi oldugu vergi ile içtüzük tesciline ve tadillerine iliskin noter ücretleri, 
b) Kurucuya verilecek yönetim ücreti, 
c) Bagimsiz denetim kuruluslarina ödenen denetim ücreti, 
d) Mevzuat geregi yapilmasi zorunlu ilan giderleri, 
e) Takvim yili esas alinarak üçer aylik dönemlerin son is gününde alt fonun net varlik degeri 

üzerinden hesaplanacak Kurul kayit ücreti. 
 

12.4.4. Semsiye fon için yapilmasi gereken tüm giderler alt fonlarin portföy büyüklügü dikkate alinarak 
oransal olarak alt fonlarin portföyünden karsilanir. 
 
12.5. Kurucuya ve/veya Alt Fonun Portföy Yöneticisine Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esasi 
ve Orani: 
 
Alt fonun yönetim ve temsili ile alt fona tahsis edilen donanim ve personel ile muhasebe hizmetleri 
karsiligi olarak, alt fon malvarligindan karsilanacak alt fon yönetim ücretinin hesaplanmasina iliskin 
bilgilere alt fon izahnamelerinde yer verilmektedir.  
 
MADDE 13- FON'LA ILGILI BILGILERIN AÇIKLANMA SEKLI: 
 
13.1.  Semsiye fonun hesap döneminin bitiminden itibaren 3 ay içinde Teblig’in 46/A maddesi 
kapsaminda bir önceki yilla karsilastirmali olarak bagimsiz denetimden geçmis fon bilanço ve gelir 
tablolari ile fon portföy degeri ve fon toplam degeri tablolari her bir alt fonu içerecek sekilde hazirlanir ve 
bagimsiz denetim raporu ile birlikte Sermaye Piyasasi Kurulu'na gönderilir. Bunlarin bir özeti de Sermaye 
Piyasasi Kurulu'nca belirlenecek esaslara göre ilan edilir.  
 
Alt fonlarin kendi hesap dönemlerinin bitiminden it ibaren 1 ay içinde bir önceki hesap dönemi ile 
karsilastirmali olarak bagimsiz denetimden geçmis fon bilanço ve gelir tablolari ile fon portföy degeri ve 
fon toplam degeri tablolari hazirlanir ve bagimsiz denetim raporu ile birlikte Sermaye Piyasasi Kurulu'na 
gönderir. Bunlarin bir özeti de Sermaye Piyasasi Kurulu'nca belirlenecek esaslara göre ilan edilir.  
 
Alt fonlar yatirim dönemi sonundan itibaren 1 ay içerisinde özel bagimsiz denetime tabi tutulacaktir. 
Semsiye fonun alt fonlarinin yatirim dönemi sonunda özel bagimsiz denetimden geçirilmesi semsiye 
fonun ara dönem finansal tablolarinin bagimsiz denetimden geçirilmesi hükmündedir.  
 
Yatirim dönemi süresi bir yildan uzun olan alt fonlar için yatirim dönemi baslangiç tarihinden itibaren bir 
yil olan hesap dönemi sonunda bagimsiz denetimden geçmis fon bilanço ve gelir tablolari, fon portföy 
degeri ve fon toplam degeri tablolari ile bagimsiz denetim raporunun hazirlanmasi gerekli degildir. 
 
Semsiye fonlarin bagimsiz denetimden geçmis yillik hesap dönemine iliskin finansal tablolari ve alt 
fonlarin özel bagimsiz denetimden geçmis finansal tablolari,  bagimsiz denetim raporlari ile birlikte 
dönemlerin bitiminden itibaren sirasiyla 3 ay ve 1 ay içerisinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan 
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edilir. Söz konusu finansal tablo ve raporlar ilani takip eden 5 isgünü içerisinde de Kurula gönderilir ve 
katilma payi alinip satilan yerlerde yatirimcilarin incelemesine açik tutulur.  
 
13.2. Ilgili mevzuatin Ticaret Sicili’ne tescilini öngördügü diger hususlari Fon tarafindan Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi ile Türkiye çapinda yayin yapan en az iki gazetede ilan ile duyurulur. Fon ile ilgili 
bilgilerin açiklanmasinda, ayrica diger yayin organlarindan yararlanilabilir. 
 
13.3. Alt fonlar tarafindan Teblig’in 36. maddesi çerçevesinde açiklanan fiyatin belirlenmesine dayanak 
teskil eden fon portföy degeri ile fon toplam degeri tablolarini içeren rapor düzenlenir. Teblig’in 46. 
maddesinde belirtilen günlük raporlar her bir alt fon için ayri ayri hazirlanir. Aylik ve yillik raporlarin ise; 
her bir alt fona iliskin bilgileri içerecek sekilde tek bir rapor olarak hazirlanmasi mümkündür. 
 
13.4. Kurucu, Kurulca belirlenen esaslar dahilinde degerleme gününü takip eden isgünü, alt fon portföy ve 
alt fon toplam degeri tablolarindan olusan ve katilma payi fiyatlarinin hesaplanmasini gösteren raporlari 
Sermaye Piyasasi Kurulu'na gönderir. 
 
13.5. Kurucu ve Yönetici, Teblig’in 42. maddesinin (e) bendinde sayilan kisilerin istiraklerinin unvanlari, 
adresleri, istirak oranlari ile kendi istiraklerine iliskin bu bilgileri her yilin ocak ayinda ve bunlardaki 
degisikliklerin meydana geldigi tarihten itibaren 6 isgünü içinde Kurul'a yazili olarak bildirir. 
 
13.6. Halka arza iliskin ve kamuyu aydinlatma kapsaminda periyodik olarak yapilanlar disin daki her türlü 
yazili, sesli ve görüntülü basin yayin ilanlari, elektronik ortamda verilen ilanlar, belirsiz sayidaki kisiye 
yapilan her tür mektup, çagri, brosür, afis ve bunlara benzer nitelikteki reklam ve ilanlarda, Teblig 
hükümlerine uyulur. 
 
13.7. Kurul gerektiginde, Teblig’de yer alan sürelerle bagli olmaksizin Fon hakkinda bilgi verilmesini 
isteyebilir. Savas, ekonomik kriz, iletisim sistemlerinin çökmesi, menkul kiymetlerin ilgili oldugu 
piyasanin kapanmasi, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arizalar gibi olaganüstü olaylarin 
ortaya çikmasi durumlarinda, söz konusu olaylarla ilgili olarak, Teblig’in 33. maddesindeki esaslar 
çerçevesinde tasarruf sahiplerine bilgi verilir. 
 
13.8. Borsa disindan alinan sözlesmelerin Teblig’in 43. maddesinin birinci fikrasinin (b) bendinin 
dördüncü paragrafinin (2) ve (4) nolu alt bentlerinde sayilan niteliklere uygunlugunu tevsik edici tüm bilgi 
ve belgeler, sözlesmelerin portföye dahil edilmelerini takip eden 10 isgünü içinde Kurula gönderilir. 
Gerekli nite likleri tasimadigi Kurulca tespit edilen sözlesmeler alt fon portföyünden çikarilarak Kurul 
düzenlemelerine uygun olan sözlesmeler portföye dahil edilir. Sözlesmelerin portföyden çikarilmasi 
nedeniyle dogan masraf ve zararlar fon malvarligina yansitilamaz. 
 
MADDE 14- ALT FONLARA KATILMA, ALT FONLARDAN AYRILMA SARTLARI, ALT 
FONLARIN SONA ERMESI VE ALT FON VARLIGININ TASFIYESI: 
 
14.1.  Alt Fonlara Katilma ve Alt Fonlardan Ayrilma Sartlari 
  
Katilma payi satin alinmasi veya alt fona iadesinde, Kurucunun alt fon izahnamelerinde ilan edecegi 
katilma payi alim satiminin yapilacagi yerlere basvurularak alim satim talimati verilir.  
 
Kurucunun kendi adina yapacagi islemler de dahil alinan tüm katilma payi alim satim talimatlarina alim 
ve satim talimatlari için ayri ayri olmak üzere müteselsil sira numarasi verilir ve islemler bu öncelik 
sirasina göre gerçeklestirilir. 
 
14.2. Alt fonlarin talep toplama ve yatirim dönemlerinde uygulayacagi esaslara alt fon izahnamelerinde 
ayrintili olarak yer verilmektedir. 
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14.3. Kurucu tarafindan katilma paylarinin alt fon adina alim satimi esastir. Kurucu ve/veya yönetici 
tarafindan gerekli görülmesi halinde alt fon katilma paylari alt fonun toplam pay sayisinin %20’sini 
asmayacak sekilde kendi portföylerine dâhil edilebilir.  
 
14.4. Fon, Teblig'in 52. ve 53. maddelerinde belirtilen hallerde sona erer. 
 
14.5. Fon tasfiyesinin sona ermesi üzerine, Fon adinin Ticaret Sicili'nden silinmesi için keyfiyet, kurucu 
tarafindan Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir, bu durum Bankacilik Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu’na, Hazine Müstesarligi'na ve Sermaye Piyasasi Kurulu'na bildirilir.  
 
14.6. Fon’un Teblig’in 52. ve 53. maddeleri uyarinca tasfiye edilmesi durumunda, alt fonlarin da tasfiye 
edilmesi gerekir. 
 
14.7.  Fon tasfiye edilmeksizin, bu içtüzük kapsaminda paylari ihraç edilen alt fonlar da tasfiyeye tabi 
tutulabilir. 
 
14.8. Alt fonlarin sona ermesi durumunda, alt fon portföyündeki varliklar Kurucu veya yönetici tarafindan 
borsada satilir. Alt fonun taraf oldugu borsada islem görmeyen sözlesmeler ise tasfiye edilir. Bu sekilde 
satisi mümkün olmayan alt fon mevcudu, açik artirma veya pazarlik veya her iki usulün uygulanmasi 
suretiyle satilarak paraya çevrilebilir. Bu yolla nakde dönüsen alt fon varligi, katilma payi sahiplerine 
paylari oraninda dagitilir. Fesih anindan itibaren hiçbir katilma payi ihraç edilemez ve geri alinamaz. Alt 
fon tasfiyesinin sona ermesi üzerine, Alt Fon adinin Ticaret Sicili'nden silinmesi için keyfiyet, kurucu 
tarafindan Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir , bu durum Sermaye Piyasasi Kurulu'na bildirilir. 
 
14.9. Kurucunun iflasi halinde Kurul, alt fonu uygun görecegi baska bir kurulusa tasfiye amaciyla 
devreder. Saklayici kurumun iflasi halinde kurucu, alt fon varligini Kurulca uygun görülecek baska bir 
kurulusa devreder. 
 
 
Bu içtüzük hükümleri ile Sermaye Piyasasi Kurulu’nun düzenlemeleri arasinda bir uygunsuzluk 
olustugu zaman Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri dikkate alinir. Sermaye Piyasasi Kurulu 
içtüzük hükümlerinin degistirilmesini her zaman talep edebilir ve içtüzük standartlarini 
degistirebilir.  
 
  
 
 
 
 
 
Y.Bülent AKTAS  Yalçin Giray ARICAN 
        Direktör    Yönetici 


