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YAPI KREDİ PORTFÖY PY KUZGUNCUK SERBEST ÖZEL FON'l/N 
KATILMA PAYLARINJN İHRACINA İLİŞKİN İZARNAME 

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası KanuJJu'nun 52. ve 
54. maddelerine dayanılarak, 09/06/2015 tarihinde istanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu 'na 
470218 sicil numarası altında kaydedilerek 15.06.2015 tarih ve 8841 sayılı Türkiye Ticaret 
Sicili Gazctcsi'nde iJan edilen Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon içtü;ı;üğü 
ve bu izahname hükümlerine giire yönetilmek üıcre oluşturulacak Yapı Kredi Portföy PY 
Kuzguncuk Serbest Öıel Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin bu i1.ahname Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından 27/03/2018 tarihinde onaylanmıştır. 

İ:ıahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü 
anlamına gelmeyeceği gibi, iıahnamcye ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. 

İhraç edilecek katılma paylarına ilişkin yatırım kararları izahnamcnin bir bütün olarak 
değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 

Bu izahnamc, Kur ucu Yapı Kredi Por tföy Yönetimi A.Ş.'nin adresli resmi İnternet sitesi 
(www.yapikrediportfoy.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda 
(www.kap.org.tr) yayımlanmıştır. İıahnamenin nerede yayımlandığı hususu 11/04/2018 
tarihinde ticaret siciline tescil ettiri lmiş ve 17/04/2018 tarihinde TTSG' de ilan edilmiştir 

Ayrıca bu izabname katılma paylarının alım satımının yapıldığı ortamlarda, şemsiye fon 
içtüzüğü ile birlikte, talep ed.ilmcsi halinde ücretsiz olarak yatırımcılara verilir. 
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I. FON HAK.KINDA GENEL BİLGİLER 

Fon. Kanun hükümleri uyannca ıasarrufsabipleriııdcn fon katılma payı karşı lığında toplanan 
nakitle, Lasarruf sahipleri hesabına, inaııçlı mülkiyet esasl arına göre işbu izahnamenin fi . bölümünde 
belirlenen varlı k ve haklardan ol uşan portföyü i ş letmek amacıyl a kurulan. katılına payları Şemsiye 
Fon'a bağl ı olarak ihraç edilen ve tüzel kişi liği bulunmayan mal varlığıdır. 

ı.ı. Fona ilişkin Genel Bilgiler 

Foıı 'ıııı 

Unvan ı : Yanı Kredi Portföy PY Kuıf1uncuk Serbest Özel Fon 
Adı: PY Kuzı?"u.ncuk Serbest Özel Fon 
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Yapı Kredj Portföy Yönetiaıj A.Ş. Serbest Şemsiye 
Unvanı: Fon 
Bağlı Oldu('U Semsi ve Fonun Türü: Serbest Şemsiye Fon 
Süresi: Süresizdir. 

1.2. Kurucu, Yönetici ve Portföy Saklay1cısı Hakkında Genel Bilgiler 

1.2. 1. Unvan ve Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler 

Kıırııcu ve Yöııetici'ııiıı 

Unvanı: Yaoı Kredi Portföv Yönetimi A:S. 
Yetki Belgesi/leri11J: Portföy Yöneticiliği ve Yatırım 

Faaliyetlerine İl işkin YeW Belgesi. 
Danışmanlığı 

Tarih: 13.05.2015 tarih 
No: PYS/PY.17-YD.9/391 

P ortföy Soklavıcısı '11111 

Unvanı: Yaoı ve Kredi BankasıA.S. 
Portföy Saklama Faaliyet İznine llişkfo Tarih: 03.02.2015 tarih 
Kurul Karar Tarihi ve Numarası No: 3/101 

il 1 1.2.2. Iletisim B' ,ei eri 
Kıırııcıı ııe Yöııetici Yapı Kredi Portföy Yöııetiıni A.Ş. 'ııin 

Merkez adresi ve İnternet sitesi: Yapı Kredi Plaza A Blok, Kat:13, 34330 
Levent/İST ANBUL 
www.vanik.rcdinortfo,•.coın.tr 

Telefon numarası: 02 12 385 48 48 
Porıföv Sak/mııcısı Yooı ve Kredi Boııkosı A.S. 'niıı 
Merkez adresi ve İnternet si tesi: Yapı Kreru Plaı.a D Blok. Büyükdere Cad. Levent 

34330 Beşiktaş/İST ANBUL 
v.rwv,ı. vanikredi.com.tr 

Telefon ııuınarasL: O 212 339 70 00 

ııı --pyş Tebliği ' ne uyum çerçevesinde. Kurucu'nun 08/03/2007 ıarih ve PYŞ/PY/25-20 sayılı Portföy 
Yöııeıiciliği ve 08/03/2007 tarih ve PYŞ/YD/1 O sayılı Yatırım Danışmanlığı yeıki belgeleri iptal edilerek, 
Kıırucu ·ya Kanun 'un 40 ıncı ve 55 inci maddeleri uyarınca düzen lenen 13/05/2015 tarih ve PYŞ/PY. l 7-
YD.9/391 sayılı Portföy Yönetici liği ve Yatırı nı Danışmanlığı yetki be lgesi veri't)\~o! pORTfÔYYÖHE'ltMIA..ı • 
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l.3. Kurucu Yöneticileri 

Fon'u temsil ve ilzama Kurucunun yönetim kumlu üyeleri yetkili olup, yönetim kumlu 
üyelerine ve kurucunun diğer yönetici lerine ilişkin bi lgiler ~ağıda yer almaktad ır: 

Adı Soyadı Görevi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket- Tecrübesi 
Görev) (yıl) 

Bahar Seda Yönetim Kurulu 2014-Dcvam Yapı ve Kredi Bankası A.Ş . 26Yıl 

1K1ZLER Başkam (lç Finansal Raporlama ve Muhasebe Gmp 
Kontrolden Direktörü 
Sorumlu Yönetim 2012-20 14 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş . 

Kllrulu Üyesi) Finansa.! Raporlama ve Muhasebe 
Direktörü 
2010-2012 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 
Piyasa Riski Yönetimi Direl..'törü 

Ahmet Yönetim Kurulu 2016-Devanı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş . 19 Yıl 
ÇlLOĞLU Başkan Yardımcısı Planlama ve Kontrol Grup Direktörü 

2010-20 16 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 

Büıce ve Planlama Direktörü 
Müge PEKER Yönetim Kurulu 2020-Devam Yapı Kredi Portföy Yönetimi 27 Yıl 

Üyesi/Genel A.Ş . Genel Müdür 
Müdür 2014-2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi 

A.Ş. Yatırım Fonları ve Özel Portföy 
Yönetimi Gcııel Müdür Yardımcısı 
2006-2014 Yapı Kredi Portföy Yönelimi 
A.Ş. Sabit Getirili MenkullCıymeıler Grup 
Müdürtl 

Mehmet Güçlii Emeklilik Fonları 2020-Devam Yapı Kredi Portföy Yönetimi 22Yı l 

ÇOLAK Genel Müdür A..Ş. / Emeklilik Fonları Genel Müdür 
Yardımcısı Yard1mcısı 

2019-2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi 
A .Ş. Emeklilik Fonları Hisse Senedi 
Fonları Grup Müdürü 
2015-2019 Yapı Kredi Portföy Yönetimi 
A.Ş . Özel Portföy Yönetimi Grup Müdürü 
2014-2015 Yapı Kredi Portföy Yönetimi 
A. Ş. Özel Portfüy Yönetimi Bölüm 
Müdürü 

Okan Yaurım Fonlan ve 2020-Devanı Yapı Kredi Portföy Yönetimi 25 YıJ 
UZUNOĞLU Özel Portföy A.Ş. Yatırım Fonları ve Özel Portföy 

Yönetimi Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 

Genel Müdür 2018-2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi 
Yardımcısı A.Ş. Yauaın Fonları Özel Portföy 

Yönetimi Hisse Senedi Fonları Grup 
Müdürü 
2014-2017 Yapı Kredi Portföy Yönetimi 
A.Ş. Emeklilik Fonları Hisse Senedi 
Fonları Grup Müdürü 

Ümit Satış. Pazarlama ve 2020- Devanı Yapı Kred i Portföy 19 Yıl 
ERSAMUT Yatının Yönetimi A.Ş. Satış, Pazarlama ve Yatırım 

'FÖJ~ _N_~. Danısmanlı !!:ı DaruşmanJıi!ı Genel Müdür YaYAeıtl'J?Sill P01 
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Genel Müdür 2019-2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi 
Yardımcısı A.Ş . Özel Portföy Yönetimi ve Serbest 

Fonlar Grup Müdürü 
2015-2019 Yapı Kredi Portföy Yönetimi 
A.Ş. Yatırını Fonlan Özel Portföy 
Yönetimi Sabi ı Getiri li Menkul Kıymetler 
Grup Müdürü 

l.4. Fon Hizmet Birimi 

Fon hizmet birimi Yapı ve lüedi Bankası A.Ş. nezdinde ol uşturulmuş olup, hizmet 
biriıııiııde görevli fon müdürüne iJişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. 

Adı Soyadı Görevi 
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-

Tecriibesi Görev) 

ismi DURMUŞ Müdür 
2010-Devanı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 

23 Y ıl Fon Hizmet Müdürü 

1.5. Portföy Yöneticileri 

Fon malvarlığımn. fonun yatırım stratejisi doğrultusunda. fonun yatırım yapabileceği 

varlıklar konusunda yeterli bilgi ve senuayc piyasası alanında en az beş yıll tk tecrübeye sahip 
portfüy yönetici leri tarafından, yaurımcı lehine ve yaımmcı çıkannı gözetecek şekilde PYŞ Tebliği 
düzenlemeleri. portföy yönetim sözleşmesi ve ilgili fon bilgilendimıe dokümanJan çerçevesinde 
yöneti lmesi zorunludur. 

Fon portföyünün yönetimi için görevlendirilen portföy yöneticilcdne ilişkin bilgi lere KAP' ta 
yer alan sürekl i bilgilendinne fonnundan (www.kap.orn.tr) ulaşılması mümkündür. 

1.6. Kurucu Bünyesinde Oluşturulan veya Dışarıdan Temin Edilen Sistemler, Birimler 
ve Görevli Personel ile Fonun Bağımsız Denetimini Yapan Kuruluş 

Birim .Birimin/Sistemin Oluşturulduğu Kurum 

Fon hizmet birimi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 

İç kontrol Sistemi Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. 

Risk Yönetim sistemi Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. 

Teftiş birimi Yapı Kredi Portföy Yönetimi A. Ş. 

Araştırma birimi Yapı Kredi Portföy Yönetimi A . Ş. 

Fon·un finruısal raporlarının bağımsız denetimi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ıru·afından yapılmalı."tadır. 
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n. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMi, YATUUM STRATEJİSİ İLE FON 
PORTFÖY SJNLRLAMALARI 

2. 1. Kurucu, fonuıı katıJına payı sahiplerinin haklarım koruyacak şekilde temsili, yönetimi, 
yöneliminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük. ve izahnamc hükümlerine uygun olarak 
yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon lıesabıoa 
mevzuat ve içtllzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya 
yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak 
üzere dışarıdan hizmet al ınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldımıaz. 

2.2 . Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebl iği'ııde bel inilen ilkeler ve 
fon portföyüne dahil ed ilebilecek varlık ve haklara i lişkin Tebliğ'de yer aJaa sınırlamalar 
çerçevesinde yönetilir. 

2.3. Fon. Tebl iğ' in nitelikli yatuııncılara tahsisl i arzına i l işkin hükümleri çerçevesinde 
tahsisli olarak nitelikli yatırı mcılara satılacak "serbest özel fon'· statüsündedir. 

fon yatırım stratejisi olarak, geniş bir varlık yelpazesi içerisinde yatınınlarını 
yönlendirebi lmek.le birlikte, getiri maksimizasyonu hedefiyle yatırım yapacaktır. Bu hedefe 
erişebilmek için yöneticinin izleyeceği temel yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek 
olan yönlü (market directioııal) ve/veya mutlak geti rili (non-directional, arbitragc) strateji lerdir. 
Belirli dönemlerde Fon'uıı perfonnansı . piyasanın genel perforınansıadan ayrışabilir. 

Portroy yöneticileri. makro analizlerinde öncelikli olarak global ekonomik durum ve Türkiye 
ekonomisi hakkındaki görüşleri doğrultusunda genel bir piyasa görüşü oluştururl ar. Bu öngörü 
doğrultusunda. kısa ve orta/uzun vadeli yatırım stratejilerini uygularlar. Makro-mikro ana lizlerde, 
ekonomik büyüme, enflasyon oranlan , cari işlemler dengesi, yurt dışından portföy ve direkt semıaye 
girişleri. döviz piyasası gel işmeleri , vb. ekonomik göstergeler dikkate alı narak yatırını yapılacak 
varl ık dağılıınuu belirlerler. Mikrodan makroya geçen analizler ise herhangi bir varlıkta oluşan fiyat 
anomalisi üzerine başlar. Fon bu esaslar daJıilindc madde 3.2.'de yer alan sınırlar dahilinde esnek 
yönetimi esas alacahır. 

Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sennaye Piyasası Kuruıu·nun diiZenlemelerine ve 
bu izalınamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve mevzuata uygun olarak yönetilir. 

Fon portfüyü. Tebliğ"in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden ol uşabilir. Bu 
kapsamda Fon Türkiye'de mukim şirketler tarafuıdan ihraç edilmiş özel selnör menkul kıymetler 
(ortaklık payları ve borçlanma araçları) ve kamu borçlanma araçları (DİBS), repo, ters repo, 
Takasbaıık para piyasası ve yurıiçi organize para piyasası işlemleri, kamu ve özel sektör tarafından 
ihraç edilen kira sertifıkaJarı. varlığa dayalı menkul kıymetler. varltk teminatlı menkul kıymetler. 
yurtdışı ihraççıların çıka.anış olduğu TL cinsi menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar, yuniçi ve 
yurtdışıııda kurulmuş olan borsa yatırım fonJarı, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi 
yatırım fon ları dahil olmak üz:ere yatırım fonları katılma paylan ve her türlU yatırım ortaklığı 
payları aı fon portföyüne alabi lir. Fon süreklilik arz ermeyecek şekilde mevduata yatmm yapabilir. 

Fon piyasa şartlan uygun olduğuoda çeşitl i swap sözleşmeleri yapabilir, varlığa dayalı 
menkul k ıymetlere (asset-backed securilies), kredi temerrüdüne bağlı tahvillere (credit liı1ked aotes
CLN). ipoteğe dayalı menkul kıymetlere (mortgage-backed securities) ve yapılandırılmış yatının 
araçlarında uzun veya kısa pozisyon aJarak yatırım yapabilir. Fon aynca krediye dayal ı swap (CDS) 
sözleşmelerinde uzun veya kısa pozisyon alabilir. 
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Bunun yanında Fon döviz cinsi varlıklara da yatının yapabilir, ge lişmiş ve gelişmekte olan 
ülkeleri n borsalarında kote o lmuş yabancı şi rkeılerin ortaklık payları , Amerikan Depo Sertifikası 
(Aıııerican Depositary Receipt - ADR) ve Global Depo Sertifikası (Global Depositary Receipı -
GDR) dahi l. kamu ve özel sektör borçlanma araçlanna (eurobond, hazine bonosu ve tahvili ve benzer 
yapıdaki borçlanma araçlanna) ve yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Yurtiçi ve yurtdışında 
kurulmuş olan döviz cins.i borsa yaııam fonları, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi 
yatmm fonları dahil olmak üzere yaurım fonları katılma payl arı ve her türlü yaurım ortaklığı payları 
al ı nabilir. Kamu tarafından yund ışında ihraç edilen Eurobond"lara. kira sertifikalarına (sukuk), 
Tilrkiye · de illraç edi len döviz cinsinden/dövize endeksli borçlanma araçlarına, Türk şirkcılerinin 
yuıtiçi ve yurtdışıada ihraç ettiği Eurobond ' lar ve kira seıtifıkaları dahi l döviz cinsi borçlanma 
seneılerine yatıam yapılabilir. Fon altın. diğer kıymcıli madenler ve emtia ile bu madenler ve 
emtialara dayalı türev ürünlere ve sermaye piyasası araçlarma yatırım yapabilir. Ayrıca, fon emtia 
dalıil sözü geçen tüm varlıklara ve/veya bu varlıklara dayalı varlıklar üzerinden oluşıurul an 
endekslere yönelik organize ve/veya ıezgahüstü türev araçlara yaıınm yapabilir. 

Fon. döviz ve emtia da dahi l olmak i\ze.re Tebliğ.in 4. maddesinde yer alan varlıklara ve/veya 
işlemlere dayalı forward işlem yapabi lir. vadeli işlem sözleşmesi, opsiyon ve vade li i şlemlere dayalı 
opsiyon alıp satabilir. ayrıca Vior·ta işlem gören vadeli kontratlar, opsiyon sözleşmeleri ve/veya 
borsa dışı türev ilrüııler/işlem ler ile swap sözleşmesi/işlemlerini de portföyüne dahli edebilir. 

Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaç lı olarak ve/veya riskten korunma sağlamak 
amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçek leştirebil ir. Ayrıca yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten 
korunmak amacıyla. yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarının dahil olduğu endekslere dayalı 
borsa yatırım fonlarına ve türev araçlara yatırım yapabilir. 

Fon hesabına kredi alınması mümkündür. 

Fon. ödünç olarak menkul kıymet alabi li r. verebilir, kredi li menkul kıymet işlemi ve açığa 
satış gerçek leşti rebi lir. Fon poıtföyünde bulunan yerli ve yabancı borçlanma araçlarını yerli ve 
yabancı bankalara kredi işlemleri için teminat olarak verebilir. kredi karşılığı alınan ve ıeminaL 
olarak verilen menkul kıyınetlcd kred i kullanı lan ve yurtdışı saklama yetkisine haiz olan kurum 
nezdinde saklayabilir. Fon portföyünde bultman tüm ortaklık payları ödünç işlemine konu 
edilebilecektir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödüııç menkul işlemlerine dair 
Tebl iğ'in '.12. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise 
Rehber'in 4.2.5. maddesinde belirtilmiştir. 

Fon, taraf olunan ters repo sözleşmelerine konu sermaye piyasası araç larını. fon 
porrfüyündeki sermaye piyasası araçlarının ödüııç verilmesi kapsamında 1eminat olarak alınan 
varlıktan ve repo işlemleri çerçevesinde fon portföyüne dahil ed ilen nakdi ilave kaldıraç yaratmak 
üzere yeniden yatırıma yönlendirebi lir. Bu kapsamda Fon yerli ve yabancı borsalara koıe menkul 
kıymetler, borsa yatırım fonl arı , borçlanma araçları ve borsa içi ve dışı türev araçlara kaldıraç! ı 
yatırım yapabilir. 

Fon portföyüne dahil ed ilen yabancı ve/veya döviz cinsinden para ve semıaye piyasası 
araçl arı fon toplam değerinin %80.i ve fazlası olamaz. 

2.4. Yönetici tarafından, Fon poı1föyünde yer alabilecek varltk ve işlemlere dair azami bir 
suurlama getirilmemiş olup. Tebliğ.in 4.2'nci maddesinde yer alan tfün enstrümanlara yatının 
yapabilecektir. 

2.5. Fonun eşik değeri; %75 Reuıers Koç Şirkellerı İştırak Getiri Endeksi ve .%25 BlSl -
KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir. YAPI ı<REOI PORTfÔYYÔNETI
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2.6. Fon porı:foyüne riskıen korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören 
döviz. faiz. onaklık payı , kı)ıneıU madenler. finansal endeksler. sennaye piyasası araçlarına dayalı 
türev araçlar (vadeli işleml er ve opsiyon sözleşmeleri), sakl ı türev araçlar, varanl ve sertifikalar dahil 
edilebil ir. Fon ileri valörlü altın işlemleri ne taraf olabi lir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar 
aracılığıyla hem de organize piyasalar aracı l ığıyla yapılabilecektir. 

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırı nı amaçlı borsa dışından faize dayalı swap 
sözleşmeleri, faiz swaplarma dayalı alını ve satını yönünde "swaption (swap opsiyon)" sözleşme leri 
ve diğer swap sözl eşmeleri dahi l edilebilir. 

Poıtföye alınan türev araçl arın Fon'ua yatırını stratej isine uygun olması zorunludur. 

Reporrers Repo pazarındaki işlemleri n yanı sıra menkul kıymet tercihli ve/veya pay senedi 
repo/ters repo işlem leri yapı labilecektir. 

Kaldırcıç kııL/amıııı: 

• Vadeli işlem ler ve opsiyonlar gibi bel irl i bir teminat, prim ya da ödeme karşıl ığı nispi işlem 

yapll abilıııesiııe imkan tanıyan kaldıraçlı işlemlere yatırım yapılarak. 

• Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı ile Pay Senedi Repo Pazarı ve Reporrers Repo 
Pazan'nda repo yoluyla fon temin edilerek. 

• Kredi kullanı larak kredili menkul kıymet ahmı ve açığa satış gibi diğer borçlanma 
yöntemleriyle gerçekleşti rilebi lir. 

Kaldıraç yaratan i ş leml ere il işkin pozisyon hesaplaması yapı lırken dayanak varlığın piyasa 
fiyatı olarak. Finansal Raporlama Tebl iği'nde yer alan esaslar çerçevesinde belirlenen fiyat esas 
alını r. 

Fon sadece yapı lan işlemlerle ilgili olması kaydıyla yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası 
ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak gösterebilir 

Portföye borsa dışından rürev araç ve swap sözleşmeleri . repo-ters repo sözleşmeleri dahil 
edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yaımm stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. 
Sözleşmeleri n karşı ıaraflarımn yatırım yapılabilir derecelendinne notuna sahip olması. herhangi bir 
ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapıl ma51 ve adil bir fiyat içermesi ve fonun 
fiyat açıldama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebi l ir olması 
zorunludur. Ayrıca. borsa dışı türev araç ve swap sözleşmeleri. repo-ters re po söı.Jeşmeleriniıı karşı 
tarafının denetime ve gözelime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve fonun 
fiyat açıklama dönemlerinde '•güvenil ir" ve "doğrulanabilir.. bir yöntem ile değerleruııesi 
zorunludur. 

2. 7. Porıf'ôye dahil edilen yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak senetlerinin seçiminde 
Yatırım Fonlarına İl işkin Rehber' in 4.1 .6"ncı ve 4. 1 .2.2'nci maddelerinde yer alan aşağıdaki esaslara 
uyuJ ur. 

Fon. borsada işlem gönnc şartı hariç olmak üzere Yatının Fonlarına İl işkin Rehber'in 
4.1.2.1.(A) maddesinde bel.inilen şartl arın sağlanması kaydıyla ikraz iştirak senetlerine yatırım 
yapabilir. 
Buna ilaveten, ikraz iştirak senetlerinin; 

i. Fiyattnın veri dağıtım kanalları vasıtası yla ilan edilmesi. 
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ii. Fonun fiyal açık lama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri 
çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir nitelikte likidasyona 
sahip olması 

zorunludur. 
Yabancı para ve sennaye piyasası araç l arı Yatı rım Fonlarına ilişkin Rehber'in 4. l.6' ncı 

maddesinde yer alan aşağıdaki esaslar dahi linde fon portföyüne dahil edilebilir. 
Yuıtdışında ihraç edilen borçlanma araç larının ve kira sertifikalarının, tabi olduğu otorite 

tarafından yelk i lend iri lmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması. fiyatının veri dağıtım kanalları 
vasıtasıyla ilan edilmesi ve fonu n fiyat aç ıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebl iği 
düzen lemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilecek ııiıel ibe 

likid itasyona sahip olması şartlarıyla. yurtdışında borsa dışından fon portföyüne dahil edilmesi 
müınkiindür. 

Fon portföyüııe sadece derecelendinneye ıabi tutulmuş yurtd ı şında ihraç edi len borçlaruna 
araçlarının ve kira sertifikaları alınabilir. llgi li aracın derecesini belirleyen belgeler yönetici 
nezdinde bulundurulur. 

2.8. Fon portföyüne aşağıda belirti len gel işm iş ve gelişmekte o lan ülkelerde ihnıç edilmiş 
yabancı fonlann katılma payları dahi l edilebi lir: 

ABD. ingiltere (Birleşik Krallık), Fransa. Almanya, Japonya, Belçika, Avusturya. Kanada, 
Avustralya. İsviçre. Malla, Lükseınburg. Norveç, İspanya. Hollanda, İtalya, Singapur, Pinlandiya, 
Danimarka. Hong Kong. Portekiz. Yunanistan. Arjantin. Brezilya. Kolombiya, Ekvator. Mısır, Ş ili. 
Endonezya, İsrai l, Güney Kore. isveç. Singapur. Yeni Zellanda, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Meksika, Nijerya, Peru, Filipinler, Polonya. Romanya, Rusya, Güney Afrika, Ukrayna. Uruguay. 
Venezüella, Vietnam ülkelerine ait olanlar alınabilir. Fon portföy yöneticisi uygun gördüğü 
durumlarda Fon ' un genel stratejisine bağlı kalmak kaydı ile yukarıda belirti lmeyen ülkelere de 
yatının yapabil ir. 

2.9. Fon portföyüne yapılandın l mış yatırını araçl arı dahil edilebilecek olup. yapılandırılm ış 
yatırım araçlarının; Fon·un yatı rıDJ stratejisine ve risk yapısına uygun olması. ihraççısının ve/veya 
varsa yatırım aracının, Fon Tebliği ' ain 32. maddesinde belirti len yatının yapLlabilir seviyeye denk 
gelen derecelendirıne notuna sahip olması. derecelendirme notunu içeren belgelerin Kurucu 
nezdinde bulundurulması ve tabi olduğu otorite tarafından yetkilendiri lm iş bir saklayıcı kuruluş 
nezdinde saklanması gerekl idir. Yurt dışuıda ihraç edi lmiş olması durumunda borsada işlem görınesi 
şartı aranır. Türkiye'de ihraç edilmiş olması durumunda, ihraç helge.sinin Kurulca onaylaruııı ş 
olması, fiyatının veri dağıtım kanalları vası tasıyla ilan edi lmesi, fonun fıyat açıklama dönemlerinde 
Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde 
dönüştürülebi lir nitelikte likiditeye sahip olması zorunludur. Yapılandınlnıış yatırını araçlarının 
dayanak varlıkları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, ortaklık payları. faiz. döviz. altın, diğer 
kıymetli madenler ve fınansal endekslerden oluşabilmekte olup, söz konusu dayanak varlıklann 
getirisi ile birlikte bi r türev aracın kombinasyonundan o luşan yapılandınlınış yatırını araçları da 
ponföye dahil edilebilecektir. 

IIT. TEMEL YA TfRIM RİSKLERİ VE RİSKLERİN ÖLÇÜM Ü 

Yatırımcı lar Fon'a yatırım yapmadan önce Fon·ıa ilgili temel yatırım ri.sklerini 
değerl endirmelidirler. Fon' un maruz kalabileceği remel riskJerden kaynaklanabilecek değişimler 
sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olas.ı düşüşlere bağlı olarak yatınmlarırun değeıinin başlangıç 
değerinin altına düşebileceğini yatırımcılar göz önünde bulunduımahdır. 
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3. 1. Fon un maruz kalabileceği riskler şunlardır: 

1) Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, ortaklık 
paylarının. diğer menkul kıymetlerin, döviz ve dövize endeksli finansal araçlara dayalı türev 
sözleşmelere Uişkin taşınan pozisyonların değerinde, fai z oranları , ortaklık payı fiyatları ve döviz 
kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Söz 
konusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir: 

a- 'Faiz Oran ı Riski: Fon portföyüne faize dayalı varlıklaruı (borçlanma aracı, ters repo vb} 
dahil edilmesi halinde, söz konuş varlıkl arın değerinde piyasalarda yaşanabi l ecek faiz 
oranları değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder. 

b- Kur Riski: Fon portföyüne yabancı para cinsinden varlı kların dahil edilmesi halinde, 
döviz kurlarında meydana ge lebi lecek değişiklik l er nedeniyle fon' un maruz kalacağı zarar 
olasılığı n ı ifade etmektedir. 
c- Ortaklık Payı F iyat Riski: Fon portföyüne ortaklık payı dahil edilmesi halinde. Fon 
portföyünde bulunan ortaklık paylarının fıyatlarJnda meydana gelebilecek değişiklik ler 
nedeniyle portföyün maruz kal acağı zarar olasılığını ifade etmektedir, 

2) Karş ı Taraf Riski: Karşı tarafm sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri ni yerine 
geıinnek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar 
sonucunda ödemenin yapı lamaması riskini ifade etmektedir. 

3) Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlık ları n isteııildiği anda piyasa 
fıyatmdan nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır. 

4) Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon 
sözleşmeleri). saklı türev araç. swap sözleşmesi, varanı, sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü altın 
alım işl emlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması 
halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatmnıının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun 
başlangıç yatırı mından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskini ifade eder. 

5) Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar 
sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan 
sistemlerin yetersizliği, başarısı z yönetim. personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi 
etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları , politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler 
de olabilir. 

6) Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğUJJ yaurım yapılması sonucu 
fonun bu varlığıa ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır, 

7) Korelasyon Riski: Farkh finansal varhkların piyasa koşulları altında belirli bir zaman 
dilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı 
finansal varlığıa birbirleri ile olan pozitif veya negatif yöalü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar 
ilıtimaliııi ifade eder. 

8) Yasal Risk: Fonun kanlına paylarının satLld.ığı dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici 
oLoriıeleıin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişiklerden olumsuz etki lenmesi riskidir. 



içinde veya vade sonunda tamamının kaybedilmesi mümkündür. Yapı landırılımş yaurım araçlarının 
dayanak varlıkları üzerine o luşturulan stratej ilerin getiri sin in ilgili dönemde negatif olması hal inde, 
yatırımcı vade sonunda hiçbir gel ir elde edemeyeceği gibi vade sonunda yatırım ların değeri 
başlangıç değerinin aluna düşebilir. Yapıl andırı lmış yatırım araçlarına yatırım yapılması halinde 
karşı taraf riski de mevcuttur. Yauruncı. yapılandı rılm ış yatırım araçlarına ilişkin olarak şirketin 
kredi riskine maruz kalmakta ve bu risk ölçüsünde bir geıfri beklemektedir. YapıJanduı l mış yatının 
araçlarında yaııruııcıl ar ihraççının ödeme ri sk ini de almaktadı r. Ödeme riski ile i hraççı kurumun 
yapılandırılmış yatırım araçlarından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememe riski ifade 
edilmektedi r. Karşı taraf riskini minimum seviyede tutabilmek adına ihraççmın ve/veya varsa 
yatırım aracının yaunm yapı labilir seviyeye denk gelen derecelendinne notuna sahip olması koşulu 
aranmaktadır. Olağandışı kore lasyon değişiklikleri ve olumsuz piyasa koşullarında ortaya 
ç ı kabilecek likidite sorunları yapılandırı l mış yaunm araçları iç.in önemli riskler oluşturnıakıadır. 
Piyasa yapıcılığı olmadığı durumlarda yapılandırılmı ş yatırım araçlarının likidite riski üst 
seviyededir. 

İkraz iştirak senetleri dayanak varlığın ın liyaundaki değişime. yabanc ı para ciasiııden 
fiyatlaaan söz konusu varlıklarda kur riski ve faiz değişimine duyarlı dayanak varlığı olan ürünlere 
bağlı olarak piyasa riski bulunmaktadır. Yabancı para cinsinden fiyatlanan üri.inlerde kur 
dalgalanmaları fonun piyasa riskini artırabi lir. Söz konusu varlık ların kaldıraç yaratan işlem riski 
bulunabileceği gibi. fonun piyasa riski değerleri üzerinde arttırıcı veya düşürücü yönde etk isi 
olabi lir. Ayrıca, borsada işlem görnıeyen sözkonusu varlı klarda karşı tarafın sözleşmeden 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas 
işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar somıcunda fon portföyünde karşı taraf riski bulunmaktadır. 

10) İ hraççı Riski: Fon portföyüne alınan varlıkların ihraççısının yüküııılülükJeriııi kısmen 
veya tamamen zamarunda yerine getirememesi nedeniy le doğabi lecek zarar ihtimalini ifade eder. 

11) KıJmetli Madenler Riski: Fonun içinde yer alan kıymetli madenlerin fiyatlarındaki 
hareketler nedeniyle kı ymetli madenlerin ve kıymetl i madenlere dayalı finansal araı,lara ilişkin 
pozisyon durumuna bağlı olarak maruz kalınabilecek zarar olasılığıdır. 

3.2. Fonun maruz kalabileceği r isklerin ölçümünde kullanılan yiinternler şunlardır: 

Fonwı yaunm stratejisi ile yatırım yapı.lan varlıkların yapı sına ve risk düzeyine uygun bi r 
risk yönetim sistemi oluşturulmuştur. 

Şirkeı türev araçlardan kaynaklanan riskleri de içerecek şekilde, fon ponföyünün içerdiği 
tüm piyasa risklerini kapsayan ··Riske Maruz Değer"· yöntemini ri sk ölçüm mekanizması olarak 
seçmiş ve risk yönetim sistemini de bu ölçüm modelini esas alarak oluşturmuşrur. RMD, belirli 
güven aralığıııda ve ö lçüm süresi içinde bir fon portföyünün kaybedebi leceği maksinıunı değeri ifade 
eınıek1edir. RMD, piyasa fiyatlarındaki hareketler ncd~niyle edilecek zarar liıııitini değil, belirli 
varsayımlar altındaki mulııemel zarar limitini göstermektedir. Riske Maruz Değer. günlük olarak. 
tek taraflı %99 güven aralığında, tarihsel gözlem yöntemi, 20 iş günü elde tutma süresi ve 2 )' illik 
(500 iş günü) gözlem süresi kullanılarak hesaplanır. 

Fon portföyünün Riske Manız Değeri , fon toplam değerinin %60'ım aşamaz. 



Diğer risk faktörlerine dair ölçümler mevzuatta. fonun bağlı olduğu şemsiye fonun 
içtüzüğünde ve bu izahnamede yer alan fon sınırlamaları doğrultusunda ölçülür. 

Likidite riski hesaplamalarında portloyün içinde yer alan semıaye piyasası araçlarının 
tarihsel işlem hacim ortalamaları değerlendirWr. Değerlendirme sürecinde. her bir ortakl ık payı için 
son 500 iş gününde oluşan günlük işlem hacimlerinin ortalaması ile o ortaklık payının fon 
portföyündeki miktarı karşı l aştırı lır; her bir borçlanma aracı için son 250 iş gününde, 125 iş gününde 
ve 20 iş gününde oluşan günlük işlem hacimlerinin ortalamasının yüksek olanı ile o borçlanına 
aracuıııı fon portföyündeki miktarı karşılaştıcılır. 

3.3. Kaldıraç Yaratan İşlemler 

Fon portföyüne kaldı raç yararan iş lemlerden; Türev Araç (Vadeli işlem ve opsiyon 
sözleşmeleri), Saklı Türev Araç, Swap Sözleşmesi. Varanı, Senifika, İl eri Valörlü Tahvil Bono Alım 
İşlem l eri, tleri Valörlii Altın Alım İşlemleri. Yapı l andırılmı ş Yatırını Araçları. Ödünç Alma ve 
Açığa Satış işlemleri dalıil edilecektir. 

3.4. Kaldıraç yaratan iş lemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber' de belirlenen 
esaslar çerçevesinde Mutlak RMD Yöntemi k_<11lamlacaktır. 

3.5. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyon ların 
mutlak değerlerinin toplanması (sum ofnotionals) sureliyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam 
değerine oranına '·kaldıraç·• denir. Fonun kaldıraç limiti fon toplam değerinin %250'sidir. 

3.6. Fon p0rtföyüne alınan yapılandırılmış yatırını araçlarının saklı tfuev araç niteliği taşıyıp 
laşımadığı Kurucu tarafından değerlendirilerek söz konusu değerlendinne)'i tevsik edici belgeler 
Kurucu nezdinde muhafaza edilir. Yapılandırılmış yatırım aracının saklı lürev araç niteliğinde 
olması halinde. risk ölçümüne ilişkin olarak Rehber' de yer alan esaslar uygul anır. 

IV. FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIĞil\'IN AYRJLIĞl 

4.1. Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy 
saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır. 

4.2. Portföy Saklayıcısı 'nın, fon portföyünde yer alan ve Takasbank'ın saklama hizmeti 
verdiği para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile diğer varlıkları Takas bank nezdinde 
ilgil i fon adına açı lan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunların dışında kalan varlıklar ve 
bunların değerleri konusunda gerekli bi lgiler Takasbank'a aktarılır veya söz konusu bilgilere 
Takasbank'ın erişimine imkan sağlanır. Bu durumda dahi Portföy Saklayıcısı'nın yükümlülük ve 
sorumluluğu devam eder. 

4.3. Fon' un malvarlığı Kurucu·nun ve Portföy Sak l ayıcısı'nın rnalvarlığından ayrıdır. 
Fon'un malvarlığı. fon hesabma olması şartıyla kredi almak türev araç işlemleri veya fon adına taraf 
olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulurınıak haricinde lem.inal gösterilemez ve rehnedilemez. Fon 
rnalvarlığı Kurucunun ve Portföy Sakl ayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurum !arına 
devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edi lemez, kamu alacaklarının tahsili anıacı da 
dahil olmak üzere haczedi lemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edi lemez. 

4.4. Portföy saklayıcısı; fona ait finansal varlıkların saklanması ve/veya kayıtların tutulması , 
diğer varlıklann aidiyetinin doğrulanması ve takibi. kayıtlarının tunılması. varlık ve nakit 
hareketlerine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesinin kontrolü ile mevzuatla belinilen diğer 

görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Bu kapsamda, portföy saklıııu~lEl!EOI PORTf0YYÔHEt1Mlfı4 
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a) Yaurım fonları hesabına katılma paylarının ihraç ve itfa edilmes i işlemleriniıı mevzuat ve 
fon içtüzüğü hükümlerine uygunluğunu, 

b) Yatın ın fonu birim katılma payı veya birim pay değerinin mevzuat ile fon içtüzüğü. 
izahname hüküm !eri çerçevesinde bel irJcnen değerleme esaslarına göre hesaplanmasını , 

c) Mevzuat ile fon i çtüıüğü. izahnanıe hükünıleriııe aykırı o lmamak şaıtıyla, 
Kurucu/Yönetici'nin talimatları nın ye rine getirilmesini, 

d) Foıı'un varlıklarıyla ilgili işlem lerinden doğan edimlerine i l işkin bedelin uygun sürede 
aktan imasını. 

e) Fon·un gelirlerinin mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname hükümlerine uygun olarak 
kullanılmasını, 

f) Fon·un varl ık alını saum larımıı, portföy yapısının, iş lemleriniıı mevzuat, fon içtüzüğü, 
izahname hükümlerine uygunluğunu 

sağlamakla yükümlüdür. 

4.5. Portföy saklayı cısı : 

a) Fona ait varl1kJann ayn ayn, fona aidiyeti açıkça belli olacak, kayıp ve hasara 
uğramayacak şekilde saklanmasını sağlar. 

b) Belge ve kayıt düzeninde, fona ai ı varlıkları, hakları ve bunların hareketleri ni fon bazında 
düzen li olarak takip eder. 

c) Fona ait varlıkları uhdesinde ve diğer kurumlardaki keneli hesaplarında tutamaz ve kendi 
aktifleriyle ilişki lendiremez. 

4.6. a) Poı1föy saklama hizmetini yürüten kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirmemesi 
nedeniyle Kurucu ve katılma payı sahiplerine verdiği zararlardan sorumludur. Kurucu, Portföy 
Saklayıcısından; Portföy Saklayıcıs ı da Kurucu'dan. Kanun ve Saklama Tebliği hükümlerinin ihlal i 
ııedeniyl e doğan zararla rın giderilmesini taJep etmekle yükümlüdür. KatLlma payı sahiplerinin 
Kurucu veya Portföy Sak layıcısuıa dava açma hakkı sak lıdır. 

b) Portföy saklayıcı sı , portfüy saklama hizmeti verdiği portföylerin yönetiminden veya 
piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir. 

c) Portfüy Saklayıc ısı. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun ve ilgili diğer mevzuanan 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle katılma payı sahiplerine karşı 
sorumludur. 

4.7. Portföy saklayıcısı , saklama hizmetini□ fonksiyonel ve hiyerarşik olarak diğer 
hizmetlerden ayrıştırılınası, potansiyel çıkar çauşmalarının düzgün bir şek ilde belirlenmesi. 
önlenmesi. önlenemiyorsa yönetilmesi, gözetimi ve bu durumun fon yatırımcıları na açıklrumıası 
kaydıyla foııa portföy değerleme, operasyon ve muhasebe hizmetleri, kaulma payı altın satımına 
aracı lı.k hizmeti ve Kurulca uygun görülecek diğer hizmetleri verebilir. 

4.8. Portföy sakl ayıcısı her gün itibari ile saklamaya konu varlıkları n mutabakatı nı. bu 
varlıklara merkezi saklama hizmeti veren kurumlar ve Kurucu veya yattnm ortaklJğı ile yapar. 

4.9. Portföy saklayı c ı sı ponföy saklama hizmetini yürütürken karşılaşabileceği çıkar 
çatışmaJaruıın tamııı lanmasını. önlenmesini , yönetimiııi, gözetimini ve açıklanmasını sağlayacak 

gerekli politikaları oluşturmak ve bunJan uygulamakla yükümlüdür. 

4.10. Kunıcu'nun üçüncü kişilere olan borçları ve yükümlülükleri ile Fon·un aynı üçüncü 
kişilerden olan alacakları bi rbirleriııe karşı mahsup edilemez. 
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4.1 L Portföy saklama bi.zınetini yürüten kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirmemesi 
nedeniyle Kurucu ve kaıılma payı sahiplerine verdiği zararlardan sorumludur. 

4.12. Kurucu. Portföy SakJayıcısından; Portföy Saklayıcısı da Kurucu' dan, Kanun ve 
Saklama Tebliğ) hükümlerinin ihlali nedeniyle doğan zararların giderilmesini talep etmekle 
yükümlüdür. Kaulma payı sahiplerinin Kurucu veya Porrfüy Saklayıcısuıa dava açma hakkı saklıdır. 

4.13. Portföy saklayıcısı , portföy saklama hizmeti verdiği portföylerin yönetiıniııden veya 
piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir. 

4.14. Portföy Saklayıcısı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun ve ilgili diğer mevzuattan 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine geıinııemesi nedeniyle katı lına payı sahiplerine karşı 
sorumludur. 

4.15. Ponföy saklama sözleşmesinde portföy saklayıcısının Kanun ve Saklama Tebliği 
hükümleri ile belirlenmiş olan sorumluluklarının kapsamını daraltıcı hükümlere yer verilemez. 

V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN , FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON 
PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI 

5.1. "Fon Portföy Değeri", portföydeki varlıkların Finansal Raporlama Tebliği 'nde belirlenen 
ilkeler çerçevesinde hesaplanan değerlerinin toplamıdır. ' ·Fon Toplam Değeri" ise, Fon Portföy 
Değeri ne varsa diğer varlıkl arın eklenmesi ve borç ların düşülmesi suretiyle hesaplanır. 

5.2. Fon·un birim pay değeri. fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi 
suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebliği 'nde belirlenen 
ilkeler çerçevesinde hesaplanı r ve katılma paylaruun alım-satım yerlerinde ilan edilir. 

5.3. Savaş, doğal afetler. ekonomik kriz. iletişim sistemleri nin çökmesi. portföydeki 
varlJkların ilf,,ili olduğu pazarın, piyasanın, platformun kapaııması. bilgisayar sistemlerinde meydana 
gelebilecek arı7.a lar, şirketin mali dunuuunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya ç ıkması gibi 
olağanüstü durumlarııı meydana gelmesi halinde, değerleme esaslannm tespiti hususunda 
Kurucu'nun yönetim kurulu karar alabilir. Ayrıca söz konusu olaylarla ilgi li olarak KAP"ta açıklama 
yapılır. 

5.4. 5.3. numaralı maddede belirtilen dwuınlarda, Kurulca uygun görülmesi halinde. katılma 
paylarının birim pay değerleri hesaplaııınayabilir ve katılma paylaruıın alım satım ı durdurulabilir. 

5.5. Portföydeki varlıkların değerleme esas larına i l işkin olarak, Finansal Raporlama Tebliği 
uyarınca TMS/TFRS dikkate alınarak Kurucu yönetim kurulu kararı ne belirlenen değerleme 
esasları aşağıdaki gibidi r: 

İleri Valörlü Altın ve Gümüş Aluıı İşlemleri 

İleri valörlü altın ve gümüş alım işlemlerinde BJST Kıymetli Madenler Piyasası günlük 
bülteninde bu işlemi değerlemek üzere bulunan fiyat ile. fiyat bulunmadığı iakdirde, Takasbank 
uygulamasına paralel olarak, (T+ I) günilnde değerleme iş lem yapılan günkü işlem fiyatı ile yapılır. 
Bu şekilde fon portföyüne birden fazla fiyattan işlem yapılması durumunda, değerleme yapılan 
işlemlerin ağırhklı ortalama fiyatı ile yapılır. T+2 ve daha ileri valörlU işlem yapılması halinde, işlem 
tarihinden sonraki günlerde BIST Kıymetl i Madenler Piyasası günlük bülteninde yer alan değerleme 
fiyatı ile, bulunmuyorsa değerleme valör tarihinden işlem tarilı.ine doğru gidilerek 81ST Kıymetli 
Madenler Piyasası günlük bülteninde bulunacak ilk fiyatla yapılır. YAPIKREOI PORTFÔYYÔNETIMI A.Ş.· 
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Yabancı Ortaklık Payl arı ve Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 

Yabancı ortak.hk payl arının ve yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarının değerlemesinde 
veri alıııacak öncelik li veri dağıtım kanalı Remers"dır. Reutcrs'dan veri alınamaması dunımunda 
B loomberg·deıı veri alınır. Değerleme anında payların ilgi li borsada ilgi li değerleme gününe i l i şkin 

kapanış fiyatı oluşmuşsa kapanış fiyatı. işlemler devam ediyorsa. Türkiye saat i ile 17:00 - 18:00 saaı 
aralığında Reuters 'dan. Reuters·dan veri alınamaması durumunda Bloomberg' den aiLnacak olan o 
günkü tüm işlemJerin ağırlıklı ortalama fiyau kul l anılır. 

Değerleme gününde ilgili borsada işlem geçmemesi halinde son işlem tarihindeki kapanış 
fiyatı kul l anılır. 

'Eurobond, Yabancı Borçlanma Araçları, Yabancı Kira Sertifikası, İkraz İştirak Senetleri 

Borsa dışında yapılan dış borçlanma araçları. yabanc ı borçlanma araçl arı, yabancı kira 
sertifikaları ve ikraz iştirak senetlerinin değerl emesinde veri alıııacak öncel ikli veri dağıtım kanalı 
BJooınberg'dir. Bloomberg' den veri aJınamaması durumunda Reuters'dan veri alınır. Türkiye saati 
ile 16:30 itibariyle temiz liyat olarak ilgili kıymetin alış/satış liyatının ortalaması al.anır. 
Değerlemede kullanılacak kirl i fiyat, temiz fiyatın üzerine değerleme tarihine kadarki birikmiş 
kupon faizinin ekJenmesi yoluyla bulunur. Değerleme gününde alış/satış fıyau oluşmamış 
kıymetlerin değerleme fiyatı ise. bir önceki değerleme fiyatının son değerleme tarihindeki iç verim 
oranı (işlemiş faizin eklenmesi yoluyla) ile ilerletilmesi yoluyla bulunur. 

Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları 

Yapılandırılmış yatırım araçları değerlemesiııde borsada iJa11 edilen kapanış fiyatının 
kullanılması esastır. 

Kapanış fiyatının olmaması durumunda Türkiye saati ile 17:00 - 17:30 saat aralığında 
Bloomberg'den, Blooınberg'de fiyat bulunamaması durumunda Reuters'daıı ailnacak olan o günkü 
tüm işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı kuJlanılır. 

Ağırlıklı ortalama fiyata ulaşılamaması durumwıda öncelikli olarak Bloomberg'de, 
Bloomberg'den veri al maınaması durumunda Reuters' da ilan edi len güncel fiyat (dayanak 
varlıkların güncel fiyatları k,ıllanılarak hesaplanan) kullanılır. 

Değerleme gününde her iki veri dağıtım kanalmda da güncel fiyat ilan edilmemesi halinde 
ihraçç ı tarafmdan sağlanan alış ve satış kotasyonlarının ortal aması alınarak hesaplanan güncel fıyal 
Fon 1-Iiz.ıııet Birimine ileti lerek değerleme yapılır. 

Türkiye'de ihraç edil ip borsada işlem görmeyenler için (ihraç belgesi Kurulca onaylanan) 
öncelikli olarak Bloomberg'de. Bloomberg'den veri alınamaması durumunda Reuters"da ilan edilen 
güncel fiyat kullan ıl ı r. Değerleme gününde her iki veri dağıtım kanalıada da güncel fiyat ilan 
edilmemesi hal inde ihraççı tarafından sağlanan alış ve satış kotasyoıılarının ortalaması al ınarak 
hesaplanan güncel fiyat, Fon 1-lizmeı Birimine iletilerek değerJeme yapı lır. 

Yukarıdak i yönıernJerle değerleme fiyau elde edilememesi durumunda bir önceki değerleme 
gününde kullanılan değerleme fiyatı kullanılır. 

Forward Sözleşmeleri 

Borsa dışı forward işlemler dayanak varlığın spot fiyatı ba:ı alınarak hesaplanaıı teorik fiyat 
ile değerlenmektedir. Dayanak varlığın spot fiyatı olarak; forward sözleşmenin . konı.ı.s.ımı.ırı . döv.iz 
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olması durumunda değerleme günündeki T.C. Merkez Bankası alış ve satış kuru ortalaması, 
borçlanma araçları için ise. değerleme günü itibariyle en güncel günlük ağırlık lı oı1alama fiyau 
kullanılacaktır. Bulunan spot değerler, değerleme günü ile forward işlemin vade tarihi arasındaki 
gün sayısına tekabül eden uygun TL ve döviz piyasa faizleri ile (dayanak varlığm döviz olması 
durwnuııda ise öncelikli olarak Bloomberg. Bloomberg' den veri alınamaması durwııunda 
Reuters" dan alınacak olan .. swap poinC kadar) ilerletilecek ve teorik fiyata ulaşı l acakur. Farklı 
dayanak varlıklarımn kullanılması durumunda ise piyasa fiyatını en iyi yansıtacak yöntemler 
kullanılır. 

Swap Sözleşmeleri 

Borsa dışında taraf olunan swap sözleşmelerinin değerlemesinde öncelikli olarak Bloomberg 
renninaUeri , Bloonıberg terminallerine erişi lememesi durumunda Reuıers terminalleri kullanılır. 

Değerleme gününde swap sözleşmesinin değeri vadedeki para birimlerinin ilgili faiz oranlan 
kullanılarak değerleme gününe indirgenmiş nakit akışlarmın Türk Lirası cinsi karşılığıdır. Türk 
Lirası cinsi karşıl ık hesapl anırken. indirgenmiş nakit akışının Fon' un varlığı (alacağı) olması 
durumunda TCMB al ış kuru, Fon ' un yükümlülüğü (borcu) olması durumunda. TCMB satış kuru 
kullaııılı.r. 

Futures Sözleşmeleri 

Yabancı fı.ııures sözleşmelerinin değerlemeslııde, ilgili borsanın intemeı sayfasıııdan veya 
sözleşmenin Reuters'da yayınlanan o gün için açıklanan en son uzlaşma fiyatı , uzlaşma fiyatının 
bulunmaması durwııunda son işlem fiyatı , işlem gerçekleşmemesi durumwıda son alış fiyatı, 

borsanın kapalı olması durumunda ise bir önceki değerleme fiyatı kullanılır. 

Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmeleri 

Borsa dışında taraf olunan opsiyon sözleşmelerinin değerlemesi opsiyon sağlayıcısı 
tarafından verilen fiyat ile yapılır. Değerleme gününde opsiyon sağlayıcısının fiyat verememesi 
halinde (resmi tatil v.b.) bir önceki değerleme fiyall kullaııılır. 

Borsa Dışı Repo ve Ters-Repo Sözleşmeleri: 

Borsa dışı repo-ters repo sözleşme leri , vade sonuna kadar işleme ait iç verim oranı ile 
değerlenir. 

Yatırım Fonu KııtıJına Payla rı 

Yatınm Fonu katılına paylarımn değerlemesinde ilan edilen son fiyat kullanılır. 

5.6. Borsa dışında taraf olunacak sözleşmelere ilişkin olarak aşağıdaki esaslara uyulur: 

Kurucu nezdiııdeki Risk Yönetimi Birimi tarafından borsa dışı türev araç sözleşmelerinin 
·'adil bir fiyat" içerip içemıediği; opsiyonlar için "Black&Scboles yömenıi veya bu yöntem yeterli 
görülmezse genel kabul gören bir opsiyon fiyatlama yöntemi kullanılır: Foıward sözleşmeler için 
Finansal Raporlama Tebliği ' nde yer alan esaslara göre bulunan dayanak varlık spot değerleri, 
değerleme günü ile foıward işlemin vade tarihi arasındaki gün sayısı ve ilgili para birimlerinin piyasa 
fai z oranları veya öncelikli olarak Bloonıberg·den. Bloomberg' dcn veri ~P(IRffilfÖıııııtııiA .Ş. 
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Reuters· dan alınan ··swap poinr· kull anılmak suretiyle, ve Swap sözleşmeleri için ise "bugünkü 
değer hesaplama yöntemleri .. kullanılarak hesaplanan teorik fiyat ile değerlemede kullanı lacak fiyat 
arasında karşılaştırma yapı larak kontrol edilir. 

Adil fıyat doğnılamasında opsiyon sözleşmesi ni n fon portföyüne dahil edi lmesi öncesinde 
ve değerlemesinde opsiyon sağlayıcısı tarafından verilen fiyat kullanı l ı r. Bu fiyat. Kurucu 
nezdindeki bağımsı z Risk Yöneti mi birimi tarafından l1esaplanan teorik fiyatla karşılaşıırıhr. 

Karşılaştırmanın fonun lehine sonuçlanmaması hal inde, karşılaştım1aya konu farkın kabul edilebilir 
seviyesi olarak hesaplanan teorik fiyatı.ıı %20'si kull anıltr. Opsiyonun içsel değerinin hesaplanan 
teorik fiyatın % 1 o·unun altında ka l d ığı durumlarda farkın kabul edilebi lir seviyesi toplam değer 
üzerinden hesaplanır. Bu durumda. farkın toplam değerinin fon toplam değerine oranı olarak binde 
bir seviyesi kullanılır. Farkın seviyenin UZerinde olması durumunda, opsiyon sağlayıcıs ı tarafından 
verilen fiyat Yönetim Kurulu'nw1 gerekçeli kararı ile kullanılır. 

Borsa Dışı Repo ve Ters-Repo Sözleşmele ri: 

Borsa dışı repo-ters repo sözleşmelerinin herhangi bir ilişkiden etki lenmeyecek şekilde 
objektif koşuJlarda yapılınası ve adi l bir fiyat içennesi zorunludur. Adil fiyat kontrolü aşağıdaki 
şekilde yapılır: 

Borsa Dışı Repo-Ters Repo Sözleşmeleri için adil fiyat. BIST Borçlanma Araçları Piyasası 
Repo-Ters Repo Pazarı"nda aym gün ilgil i vadede gerçekleşen ortalama faiz oranıdı r. Söz konusu 
sözleşmelerin portföye dahil edilmesi aşamasında, ilgili vadede BIST'de işlem geçmem iş olması ya 
da o andaki piyasa koşullannın ortalama faiz oraru ile işlem yapmak için uygun olmaması 
durumunda portfüy yöneticisi tarafından en az iki mali kuruluştan fi yal teklifleri alınır. Adil fiyat 
alınan fiyatların ortalamasıdır. Bu hususa ilişkin yöntem ve süreçler Kurucu·nun sorumlu luğundadır. 

VI. KA TlLMA PAYLARININ ALrM SATIM ESASLARI 

Fon alım sarım ıalimaıları sadece Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.S. tarafından, özel por(föy 
yönetimi sö:leşıııesi çerçevesinde porıfoy yönetimi hizmeti verilen yatırımcıların portföylerinde yer 
almak üzere sadece Yapı Kredi Porıfliy Yönelimi A.Ş. 'nin talimatıyla verilebilir. 

F on satış başlangıç tarihinde bir adet payın fiyatı (birim pay değeri) l TL'dir. T akip 
eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarınlD sayısına 
bölünmesiyle elde edilir. 

Fonun satış başlangıç tarihi 12 Nisan 20 ıs· dir. 

6.1. Katılma Payı Alım Esasları 

Fon'a sadece "Nitelik li Yatırımcı .. lar yat ırım yapabilir. Yatı rımcı ların fon kan lına pa)'l 
alımında asgari limiti 100.000 TL'dir. 

BIST Pay P i yasası'nın açık olduğu günlerde, saat l3 .30·a (yanın günlerde 10.30) kadar 
verdikleri katılma payı altm tali.mallan talimatın verilmesini takip eden ilk l1esaplamada bulunacak 
pay fıyatı üzerinde□ yerine getirilir. 

BIST Borçlanma Arııçlan Piyasası·nın açık olduğu günlerde saai 13.30.dan (yarım güıılerde 
10.30) sonra iletilen talimatlar ise, il k pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir 
ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 
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BIST Borçlanma Araçları Piyasası"ııuı kapalı o ld uğu günlerde alınan talimatlar, izleyen ilk 
işgünü verilmiş olarak kabul edilir ve ilk işgüııü yapı lacak hesaplamada bulunacak pay fi yatı 

üzerinden gerçekleştiri l ir. 

Türkiye·de resmi tati l olan günlerde katılma payı alım-satım talimatı ileıilmez. Ödeme günü 
Tilrkiye'de resmi tatil o l ması halinde. katılmayı payı bedelleri tati l gününü takip eden ilk iş günü 
yatmmcılara ödenir. 

6.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları 

Alını talimatının verilmesi sırasında, talep edi len kaiılnıa payı bedelinin Kurucu tarafından 
tahsil edilmesi esasnr. Alım ıaliınaıl arı pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatı n 
pay sayısı olarak verilmesi halinde. alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi 
nedeniyle, kaulmapayı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygu layarak tahsil 
edebi lir. Ayrıca. katılma pay ı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edi len fiyata marj 
uygulanmak sw·etiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebil ir. 

Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek. bu tutara denk 
gelen pay sayısı fon fıyau açıkland ıktan sonra hesaplanı r. 

Alım talimannın karşı lığıııda tahsil edilen tutar. bu izahnaınede bel irlenen esaslar 
çerçevesinde, katılına payı alunında kullanıl ır. Katılma payı alımındaki tutarlar 
neınalandırılıııa yacaktu. 

6.3. Katılma Payı Satım Esasları 

Yatırımcıların 81ST Borçlanma Araçları Piyasası ' nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a 
(yannı günlerde 10.30) kadar verdikleri karılma payı satım talimatları talimann verilmesini takip 
eden ilk hesaplamada bulunacak pay fıyall üzerinden yerine getirilir. 

Bl ST Borçlanma Araç l arı Piyasası ·nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 
10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve 
izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 

BIST Borçlanma Araçları Piyasası' nın kapalı o l duğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk 
işgünü verilmiş olarak kabul ed il ir ve ilk işgünü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı 

üzerinden gerçekleştirilir. 

6.4.Satım J3edcllcrinio Ödenme Esasi.arı 

Katılma payı bedelleri: bozwn talimaunın, 8 1ST Borçlanma Araçları Piyasası·run açık 
olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde. talimatLD verilmesini 
takip eden yed inci i şlem gününde, iade taliıııauıım BİST Borçlanma Araçları Piyasası ·nın açık 
olduğu günlerde saat !3.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın 
veri lmesini takip eden sekizinci işlem gününde yatıruncı lara ödenir. 

6.5. Alım Sanma AraCllık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Verleri: Kaulma payı satııı 

alınması veya Fona iadesi Kurucu aracılığı ile yapılır. Fon, Türki ye Elektronik Fon Alım Satllll 
Platformu·nda işlem görmemektedir. 
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Vll . FON MALVARLlĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN 
KARŞILADIĞI GiUERLER: 

7.1. Fonun Malvarlı ğıodao Karşılanan Harcamalar 

Fon varlığından yapı l abilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır. 

1) Saklama lıizmetleıi için ödenen her türlil ilcretler, 
2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar, 
3) Alınan kredilerin faizi. 
4) PorıJoye allmlarda ve ponföyden satımlarda ödenen aracı lık komisyoııl arı, (yabancı para 

cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru tizerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur.). 
5) Portföy yönetim ücreti, 
6) Fonun mükellefi olduğu vergi, 
7) Bağımsız denetim kuruluşlanna ödenen deııetinı ücreti. 
8) Mevzuat gereği yapılması zoruıılu ilan giderleri, 
9) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden 

hesaplanacak Kurul ücreti, 
J O) Eşik değer giderleri , 
11) E-vergi beyannamelerinin tasdikine .ilişkin yetkili meslek mensubu Ucreti. 
12) KAP giderleri , 
13) E-defter (mali millıür, arşivleme ve kullamm) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile 

ödenen hizmet bedeli, 
14)Mevzuat kapsam ında tutul ması zorunlu de~erlere ilişkin noter onayı giderleri, 
15) Tlizel kişi kimlik kodu gideri. 
16) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar. 

7.1.l. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon toplam değerinin günlük %0,00J ! ' inden (milyonda 
onbir) [yı llı k yaklaşık %0,40 (binde dön] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettiril ir. Bu ücret her 
ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya fondan ödenecekıir. 

7.1.2. Fon Portföy ündeki Varlıkların Alım Satımma Aracılık Eden Kuruluşlar ve 
Aracılık İşlemleri İ çin Ödenen Komisyonlar, 

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Yapı Kredi Yatmm Menkul Değerler A.Ş. ve 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş . (Pay Senetleri , BPP, Borçlanma Araçları , Repo/Ters Repo, Mevduat, 
Döviz alım saum işlemleri için) aracılık eın1ekıedir. Fon portföyüne yapılaıı pay alım satım 
işlemlerine ise TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Yatının Menkul Değerler A.Ş., Meksa 
Yaunın Menkul Değerler A.Ş. ve ICBC Turkey Yanrım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmek.1edir. 
Fon portfüyilne yapılan borçlanma araçları a lım satım işlemlerine ise ayrıca, 1NG Bank N.V., 
C iıibank London Branch, GFI Seeurities Limited, Continental Capital Markets SA. BGC Brokers 
LP, Barclays Bank PLC, Merrill Lynch lnıemational. Morgan Stanley&CO INTL PLC. Banca 
Promos SPA, Adamanı Capital Parıners AD, jş Yaıırım Menkul Değerler A.Ş. ve Goldman Sachs 
lntemational aracılık etmektedir. Fon portföyüne yapı lan yabancı menkul kıymet alım satım 

işlemlerine ise Yapı Kredi Yat1rım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. 

Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır: 

1. Yurt İçi Pay Senedi Piyasası ve Varanı işlemleri Komisyonu: 
a) Pay Senedi ve Varanı Alım Satım 1şlcmleri : ilgili kurumun komisyon tarifesine göre 

BS.lv!V hariç 0,00009 ve 0,0005 aral ığında değişkenlik göstermektedir. . Ô Ö ....,MI •ş 
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2. Sabit Getiri li Menkul Kıymetler Komisyonu: BİST Borçlanma Araçtan Piyasası Kesin 
Alım Satım Pazarında gerçekleşen işlem ler için 81ST tarifesi geçerlidir. 

a) Tahvi l-Bono P iyasası lşlcm Komisyonu: 0,00001 S + BSMV 
b) Tahvi l-Bono Piyasası İşlem Komisyonu (14:00-17:30 arası işl em ler): 0.00002 + BSMV 
c) ileri valörlü Tahvi l-Bono Piyasası İşlem Komisyonu: 0,00001 + BSMV 
d) Hazine İhalesi işlem Komisyonu: O 

3. Repo-Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu: 
a) O/N Repo-Ters Repo: 0,0000075 + BSMV 
b) O/N Repo-Ters Repo(! 4:00-17:30 arası işlemler): 0.00001 + BSMV 
c) Vadeli Repo-Ters Repo: 0,0000075*Gün Sayısı + BSMV 
d) Vadeli Repo-Ters Repo (14:00-17:30 arası işlemler) : 0.00001 *Gün Sayısı + BSMV 

4. Takasbaak Para Piyasası işlem (TPP) Komisyonu: 
a) Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): 0,00000276*Gün Sayısı + BSMV 
b) Takasbank Para Piyasası ( 1-7 gün arası vadeli) : 0.00002208 + BSMV 

5. Yabancı menkul kıymet işlem komisyonu: ligili kurumun komisyon tarifesine göre 0.0001 
ile 0,0014 aral ı ğında değişkenlik gösıemıekledir. 

6. VİOP komisyonu: 0,0001905 + BSMV 

7. U l uslararası Tahvil Pazan işl emleri komisyonu: 0,0000 I + BSMV 

8. Ödünç menkul kıymet işlem komisyonu: İşlemin vadesine göre BSMV hariç 0.0000375 
(yüzbinde 3.75) ile 0.0048 (onbinde 48) aralığında değişir. 

9. Kıymetl i Madenler Piyasası işlem Komisyonu: BİST K.ıyuıeLli MadeaJer Piyasası'nda 
gerçekleşen işlemler için B lST ıari fesi geçeri idir. 

a) Altın: 0.00010 + BSMV 
b} Gümüş: 0,00015 + BSMV 

7.J .3. Kurul Ücreti: Takvim yılı esas alınarak, üçer aylık dönemlerin son iş gününde Fon' un 
net varlık değeri üzerinden %0,005 (yüzbindebeş) oranında hesaplanacak ve ödenecek Kurul Ücreti 
Fon portföyünden kaı·şılaıur. 

7.1 .4. Fon'un Bağlı Olduğu Şemsiye Fona Ait Giderler: Şemsiye Fon'un kuruluş giderleri 
ile fonların katılma payı ihraç giderleri hariç olmak üzere. Şemsiye Fon için yapılması gereken liim 
giderler Şemsiye Fona bağlı fonların t0plam değerleri dikkate almarak oransal olarak ilgi li fonların 
portföylerinden karşılanır. 

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları 

Fon malvarlığından karşı lanan saklama ücreti ve diğer giderlere ilişkin güncel bi lgilere 
aşağıdaki gibidir: 

A) Fon'dan karşılanan giderler % 

Yılltk azami fon ıoplam gider oranı -
:()y Y0Nı:ıı~•· 
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Yönetim ücreti (yı ll ık) günlük %0,0011 
- Kurucu (Asgari %35, a7.ami %65) (milyonda onbir) 
- Fon Dağı tım Kuru luşu (Asgari %35. azami yıllık yaklaşık %0,40 
%65) (binde dört l 
Sak lama ücreti 0,06 

Diğer g iderler (Tahmini) 0.76 

B) Yat1rımcılardan tahsil edilecek ücret \ re komisyonlar 

YOKTUR. 

7.2. K urucu Tarafından Karşıl anan Giderler 

Aşağ1da rahmini turarları gösterilen katılına paylarının satışına ilişki n giderler kurucu 
rarafından karşı lanacaktır 

Gider Türü Tutarı (TL) 
Tescil ve ilan Giderleri 2000 
D iğer Giderler 7000 
TOPLAM 9000 

• Diğer giderler = Ytısa/ defter ıeıııinleri + iSiN kodu masrafı + MKK ihrcıç bedeli + Kaşe masrafı 

vm. FONUN VERGİLENDİRİLMESİ: 

8.J. Fon Portföy İşl etmeciliği Kazançlarının Vergilendirilmesi 

a) Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Açısından: 5520 sayılı Kurwnlar Vergisi Kanunu·nun 
5'inci maddesinin I numaralı bendinin (d) alt bendi uyarınca. menkul kıymet yatırım fonlarmın 
portföy işletmeciliğinden doğan kazançlan kurumlar vergisinden istisnadır. 

b) Gelir Vergisi Düzenlemesi Açısından: Fonların portföy işletmeciliği kazançları, Gelir 
Vergisi KanLınu'nun geçici 67. maddesiııiıı (8) numaralı bendi uyarınca. %01 oranında gelir vergisi 
tevfikatına tabidir. 

8.2. Katı.ima Payı Satın Alanlann Vergilendirilmesi 

Gel ir Vergisi Kaaunu'nun geçici 67. maddes i uyannca Sermaye Piyasası Kanununa göre 
kurulan menkul k ıymetl er yaunnı fon larııun kan lma paylarının ilgili olduğu fona iadesi %10 
oranında gel ir vergisi ıevlikatına tabidir .. KVK'11U1 ikinci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki 

mükellefler ile münhası ran menkul kıymet ve diğer semıaye pi yasası aracı getirileri ile değer aı1ışı 
kazançları elde ermek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan 
mükelleflerden Seımaye Piyasası Kanununa göre kıırulan yatırım fonları ve yarının ortaklıklarıyla 
benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için bu oran %0 olarak uygulanır.Pi 

Sürekl i olarak portfüyünüıı en az %5 1 'i BlST' te işlem gören paylardan ol uşan yatırım 
fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma paylannın elden çıkanlnıasıııda Gelir Vergisi 
Kanuııu'nun geçici 67. maddesi kapsamında ıevkifat yapılmaz. 

IIJ Ayrıntılı bilgi için bkz. www.elb.ttov.tr 
1 Bkı.. 2006110731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. 
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Gelir Vergisi Kanunu·rrun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca fon karılma 
payl arının fona iades inden e lde edi len gelirler iç in yıllı k beyanname verilmez. Diğer gelirler 
nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dalıi l edilmez. Ticari işleimeye 
dahil olan bu ni telik teki gelirler. bu fıkra kapsamı d ı şındadı r. 

Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici Madde I uyarınca dar nıilkellefkurunılanıı Türkiye'deki iş 
yerlerine atfedilmeyen veya daim1 temsilcilerinin aracı lığı olnıaksız.ın elde edilen ve Gelir Vergis i 
Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsam ında kesinti yapılmış kazaııçları ile bu kurum ların tanı 
mükellef kurumlara ait olup B!Srta işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan ortaklık 
payl arının elden çıkan lmasındaıı sağlaııan ve geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrasının al tınc ı 
paragrafı kapsammda vergi kesintisine tabi tutulmayan kazançları ve bu kurumların daimi 
temsilc ileri aracı lığıyla elde ettikleri tamamı geçici 67 nci madde kapsamında vergi kesintisine tabi 
ltıtulmuş kazançları için yıllık veya özel beyanname verilmez. 

CX. FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARl İLE FONLA İLGİLİ BiLG1LERE VE 
FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN VARLTKLARA İLİŞKfN AÇIKLAMALAR 

9.1. Fon'un hesap dönemi takvim yılıd ır. Ancak ilk hesap dönemi Fon'un kuruluş tari hinden 
başlayarak o yılın Araltk ayın ın sonuna kadar olan süredir. 

9.2. Finansal tabl oların bağ1rnsız denetiminde Kurulun bağımsız denetimle ilgi li 
dü7..enlenıeleriııe uyulur. Finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu ilgil i hesap 
döneminin son günü itibarıyla hazırlanan ponföy raporları da finansal tablolarla birlikte bağımsız 
denetimden geçirili r. 

9.3. fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir. Kurucu, fon·uıı yı llık 
finansal tabl olarını. ilgili hesap döneminin bitimini tak ip eden 60 gün içinde KAP'ta ilan eder. 
Finansal ta bloların son bildirim gününün resmi tati l gününe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü 
takip eden ilk iş günü son b ildiri m tarihidir. 

9.4. Şemsiye fon içtüzüğüne, bu izahnameye, , bağımsız denetim ra poruyla b irlikte 
finansal raporla ra (Finansal tablolar, sorumluluk beyanları, fon gider lerin e ili.şki n bilgilere, 
fonun r isk değerine, uygulanan komisyonlara , varsa per formans ücrctlcndirmesine ilişkin 
bilgilere ve fon tarafından açıklanmas ı gereken d iğer bilgilere fonun KAP ' ta yer a lan sürekli 
bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür. 

9.5. Finansal raporlar, bağımsız denetim raporuyla birlikte, bağımsız denetim kuruluşunu 
temsil ve ilzama yetkil i kişinin imzasırn taşıyaıı bir yazı ekinde kurucuya ulaşmasından sonra, 
kurucu tarafından finansal raporların kam uya açıkl anmasına il işk in yönelim kurulu kararına 
bağlandığı tarihi izleyen aluncı iş günü mesai saati bitimine kadar KAP'ıa açıklanı r. Finansal 
tablolar ayrıca söz konusu açıklamayı müteakip I O iş günü içerisinde katılma payı sahiplerine en 
uygun haberleşme vasıtasıyla gönderilir. 

9.6. Portföy raporlan dışındaki finansal raporlar kamuya açıklandıktan sonra, Kurucu·nun 
resmi intemeı sitesinde yayıııı lam r. Bu bilgiler. ilgi li intemet sitesinde en az beş yıl süreyle kanıuya 
açık tunılur. Söz konusu finansal raporlar aynı zamanda kurucunun merkezinde ve katı lına payı satışı 
yapılan yerlerde, yaımmcılarm incelemesi için hazır bulundurulur. 

9. 7. Yatırımcı ların yatırını yapma karannı etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını 
gerektirecek nitelikte olan izahnamenin 1. 1 . 1., 1. 1.2.1 .. il, [11. ,V.5.5 .. V.5.6., VI. (6.5. maddesi hariç), 
V0.7.1. (aracılık komisyonlarına i lişkin alt madde hariç) nolu bölümlerindeki değişiklikler Kurul 
ıarafuıdaıı incelenerek onaylanır ve yapılacak iwlmaıııe değişiklikleri yürilrlüğe gi ri ş tarihinden en 
az 30 gün önce katı lına payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtas\r'A'A ~\\İ~8ıhAff~}İQ$. 
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diğer bölümleri nde yapılacak değişik ler ise, Kurulun onay ı arannıaksızuı kurucu tarafından 
yapılarak KAP'ta ve Kurucu'nıuı resmi inıemet sitesinde ilan edilir ve yapılan değişik likler her 
takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kuru la bildiri lir. 

9.8. Foıı"a ilişkin rek lam ve ilan verilemez. 

9.9. Portföye yapılandırı lın~ yatırım arac ı dahil edilmesi balinde söz konusu yatın ın aracının 
genel özelliklerine ilişkin bi lgiler ve içerdiği muhtemel riskler ayrıca KAP'ta açık lanır. 

9.10. Borsa dışı repo-ters repo işlemlerinin fon portföyüne dahi l edi lmesi halinde eıı geç 
sözleşme tarihini tak ip eden iş günü içinde sözleşmenin vadesi. faiz oranı, karşı tarafı ve karşı tarafın 
derecelendirme notu KAP-ta açıklaııu·. 

9.1 I. Fon tarafından. uygulanan kaldıraç seviyesine ve belirlenen risk limitlerine uyuma ilişin 
bi lgi, aylık dönemler iLibarıyla fonun KAP'ta (www.kap.org.tr) yer alan sayfası aracılığıyla katılma 
payı sahiplerine bildirifü. 

X. FON'UN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞINlN TASFİYESİ 

10.1. Fon: 
• Bilgileııdirme dokümanlarında bir süre öııgörülınüş ise bu sürenin sona ermesi. 
• Fon süresiz ise kurucunun Kurulun uygun görüşünü aldıktan sonra alı1 ay sonrası için feshi 

ihbar etmesi. 
• Kurucwıun faaliyet şartlarını kaybennesi, 
• Kurucunun mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflamas ı , iflas etmesi 

veya tasfiye edilmesi, 
· Fonun kendi mali yükümlülükleri ni karşılayamaz durumda olınası ve benzer nedenlerle 

fonun devamının yatmmcılann yararına olmayacağının Kuru lca tespit edllıniş olması 
hallerinde sona erer. Fonwı sona emıesi halinde fon portföyünde yer alan varlıklardan 

borsada işlem görenler borsada, borsada işlem görmeyenler ise borsa dışında nakde dönüştürülür. 

J0.2. Fon mal varlığı. içtüzük ve izalınamede yer alan ilkelere göre tasfiye edilir ve tasfiye 
bakiyesi katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır. Tasfiye durwnunda yalaııca katılına 
payı sahiplerine ödeme yapılabili r. 

10.3. Tasfiye işlemlerine ilişkin olarak, Kurucu·nun Kurul 'uıı uyguıı görüşünü aldıktan sonra 
6 ay sonrası için fesih ihbar etmesi durumunda söz konusu süre sonunda hala Fon·a iade dilmemiş 
katılına paylarının bulunması halinde, katılma payı sahiplerinin saıış talimatı beklenmeden pay 
sauşlan yapılarak elde edilen nıtarlar Kunıcu ve katı lma payı alım satımı yapan kuruluş nezdinde 
açılacak hesaplarda yatırımcılar adına ters repoda veya Kurul tarafmdan uygun görülen diğer 
sermaye piyasası araçlarında nemalaııdmlır. Fesih ihbarından sonra yeni katılma payı ihraç 
edilemez. Tasfiye anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç edilemez ve geri alınamaz. 

10.4. Kurucunwı iflası veya tasfiyesi halinde Kurul , fonu uygun göreceği başka bir portföy 
yönetim şirketine tasfiye amacıyla devreder. J>ortfüy Saklayıcısının mali durwnunun taahhütlerini 
karşı layamayacak kadar zayıflaması, iflası veya tasfiyesi halinde ise. kurucu fon varlı ğını Kurul 
tarafından uygun görülecek başka bir ponfüy saklayıcısına devreder. 

I 0.5. Tasfiyenin sona ermesi üzerine, Fon adınuı T icaret Sicili'nden silinmesi için keyfiyet, 
kurucu tarafından Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir. bu durum Kunıl 'a bildirilir. 
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XJ. KATLLMA P A YJ SAHİPLERil'ı'İN HAKLARI 

1 ı.ı. Kurucu ile kaulına payı sahipleri arasındaki ilişkilerde Kanun, ilgili mevzuat ve 
içtiizük; bunlarda hüküm bulunmayan hallerde 11 / 1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar 
Kanunuııun 502 ita 5 l 4 üncü maddeleri hükümleri kıyasen uygulanı.r. 

11 .2. Fon'da oluşan kar, Foıı'un bılgilendimıe dokümanlarında belirti len esaslara göre tespiı 
edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylaruıı Fon 'a geri 
sattıklarında, ellerinde nutukları süre için fonda oluşan kardan paylarını alıruş olurlar. Hesap dönemi 
sonunda ayrıca temettü dağıtı mı söz konusu değildir 

ll.3. Katılma payları müşteri bazmda MK.K nezdinde izlenmekte olup, tasarruf sah ipleri 
Kurucu'dan veya alun sanma aracılık eden yatırım kuruluşlardan hesap durumları hak.kında her 
zaman bilgi talep edebilirler. 

XIL FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE KATILMA PAYLARININ 
SATIŞ) 

12.1. Katılma payl arı ron izalınanıcsinin K.AP'ta yayımını tak iben izahııamede belirtilen usul 
ve esaslar çerçevesinde nitelikli yatınmc ılara sunulur 

J2.2. Katılma paylan karşılığı yatırımcılardan toplanan para, takip eden iş günü izahnanıede 
belirlenen varlıklara ve işlemlere yatırılır. 

12.3. Fon katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi ve kuruluşlara tahsis edi lm iş fonlar 
olarak adlandırı l an "Özel Fon .. niteliği taşımaktadır. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı 
kişiler Kurucu tarafından 13/03/2018 tarihinde Kurul'a bildiri l miştir. 

izahnamede yer alan bilgilerin do/;,'fuluğunu kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde 
onaylarız. 02/06/2022 

Yapı Kredi Por tföy Yönetimi A.Ş. 
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