
V APl KREDi PORTFÖY YÖNETİMİ A .Ş. 
KATILlM ŞEMSİYE FONU'NA BAĞ LI 

YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATTLl M FONU'NUN 
KATILMA PAYLARlNIN İl-lRACINA İLİŞKİN İZAl:lNAı\ılE 

Yap ı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tanıfından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. \le 
54. maddelerine dayanılarak, 09/0.2. 
6/20 15 tarihinde İstanbul iti Ticaret Sicili Mcmurluğu'ııa 470218 sicil numarası altında 
kaydedilerek 15.06.2015 tarih ve 8841 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazctc~i'nde ilan edilen 
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şems iye Fonu içtüziiğü ve bu izahname 
hükümlerine göre yönetilmek üzere o luşturulacak Yapı Kredi Poı·tföy Kira Scrtiiikalan 
Katılım Fonıı'nun kalılma paylarının ihracına ilişkin bu izaluıaınc Sermaye Piyalsası Kurulu 
tararından 17/ 11/2015 tarihinde onaylanmış ve Sermaye Piyasası Kumlu'nun onayı ile 
kurucusu Yapı vcKJ"Cdi Bankası A. Ş. olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş . B Tipi Şems iye Fonu'na 
Bağlı Kira Sertifıkalanna Yatırım Yapan Alt Fonu (17. Alt Fon) Yapı Kredi Portf'oy Yönetimi 
A.Ş. 'ye dcvrolnıuştuı·. 

iza lınıımcnin onaylanması , izahnamede )'eı· alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca iekcffülü 
anlamına gelme)•cceği gibi, izah nameye ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. 

İhraç edilecek katılma paylarına ilişkin yatırım kıırarları izahııaıuenin bir bütiiıı olarak 
değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 

Bu izahııame, Kurucu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. 'nin adres li resmi İnternet sitesi 
(www.yapikr ediportfoy.com.tr ) ile Kamuyu Aydmlatma Platformu (KAP)'nda 
(,ı·w,, .kap.org.tr) yayuıılanmıştır. İ:ıabnamcniıı nerede yayımlandığı hususunun tescili ve 
TTSG'de ilan tal'ihinc ilişkin bilgiler yatırımcı bilgi formunda yer almaktadır. 

Ayrıca bu izahuame katılma paylarının alım satımının yapı.ldığı ortamlarda, şemsiye fon 
içtüzüğü ve yatınıncı bilgi form u ile birlikte, talep edilmesi halinde ücretsiz olarak 
yatıruncılara verilir. 
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1. FON HAKKlNDA GEN EL BİLGİLER 

Fon, Kanun hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında Lopl aııan 
nakitle, ıasarrufsaJıipleri hesabına, inançl ı mülkiyet esaslarına göre işbu izalınamen in il. bölümünde 
belirlenen varlık ve haklardan ol uşan porlföyii işletmek amacı yla kurulaıı. kat ılma payları Şemsiye 

Fon ·a bağlı olarak il1raç edilen ve tüzel kişi liği bulunmayan mal varlığıdır. 

1.1. Fona lliskin Genci Bile:iler 
Foıı 'ıııı 

Unvanı: Yaıı ı Kredi Portföy Kira Sertifikaları Katı lım Fonu 
Ad ı : Kira Sertifikası Fonu 
Bağlı O lduğu Şemsiye Fomııı Unvan ı: Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Kaıı lını Şemsiye 

Fonu 
Ba!i lı Olduöıı Seııısive Fonun Türü: Katılım Seııısive Fonu 
Süresi: Süresizdir 

1.2. Kurucu, Yönetici ve Portföy Saklayıcısı Hakkmda Genel Bilgiler 
l.2.1. Unvan ve Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler 

Kıırııcıı ııe l'öııetici'ııiıı 

Unvanı: Yam Kredi Portf'civ Yönetimi A.S. 
Yetki Belgesi/lerfl: 13.05.2015 tarilı ve PYŞ/PY. l 7-YD.9/391 

faaliveı vetki bel2esi . . 1 IJ 

Portföıı Snklavıcısı 'ıı111 

Unvan ı: Yanı ve Kredi Bankası A.S. 
Portföy Saklama Faaliyeti iznine Tarih: 03.02.20 15 tarih 
llişk i11 Kurul Karar Tarihi ve Numarası No: 3/ 1 Ol 

1.2.2. İletiş im Bilgileri 

Kıırucıı ı·e Yöneıici l'apı Kredi Por((öy l'öııeıiıııi A.S 'ııin 

no lu 

Merkez.adresi ve inteıuet sitesi: Yapı Kredi Plaza A Blok Kaı:13 Levent 34330 
İstanbul / Tüı-ki ye 
wwıv. vaDikrediDortfov .coııı. tr 

Telefon numarası: 02 12 385 48 48 
Portföıı Saklavıcısı )1001 Fe Kredi Bankası A.S. 'ııiıı 
Merkez adresi ve inıerneı sitesi: Yapı Kredi D Blok Plaza Büyükdere Cad. Levent 

34330 Beşikıaş-tsıanbul 
www.va□ikredi.coııı.tr 

Telefon numarası: O 212 339 70 00 

tıJ "PYŞ Tebliği'ne uyum çerçevesinde. Kur11cu 'nun 08/03/2007 ınrilı vrPYŞ/PY/25-20 ve PYS/YD/1 0 Sn\'ılı 
PORTFÖY YÖNETİM İ \'e YA TiR iM DANI. MANLlĞI ,,eıki bel esi/lrri i tal edilere • Kıırucu'va Kanuıı'un 
~O 11ıcı ,·e 55 inc.i maddeleri nvarınca düzen lenen . 13/0512015 tarih \'ePY / PY. l - .9/ 9lsnvılı YAT OUM 
DA ' IŞMANLIĞI •·• PORTFÖY YÖNETİM İ vetki helgesi/leri \'erilmişti r." ,ıoc•ıll-tiORTFÔ TıMIA.Ş 

3 haııesı c-•r•·.ı •ı-
330 Be1 uıı---~,-· 
pikredlPo 
:0-5700-1 
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1 .3. Kurucu Yöncricileri 

Foıı'u temsil ve ilzama Kunıcuııun yönetim kuru lu üyeleri yetkili olup, yönetim kurulu 
üyelerine ve kurucunun diğer yöneıici l erine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

Adı Soyadı 

Bahar Seda 
IKlZLER 

Ahmet 
Ç İLOĞLV 

Müge PEKER 

Mehmet Güçlü 
ÇOLAK 

Okan 
UZUNOGLU 

Görevi 

Yönetim Kunılu 

Başkanı (Jç 
Kontrolden Sorumlu 
Yönetim Kurulu 
Üyesi) 

Yönetim Kuru lu 
Başkan Yardııııcısı 

Yönetim Kurulu 
Üyesi/Genel Müdür 

Emeklilik Fonl arı 

Genel Müdür 
Yardımcısı 

Yatırım Fonları ve 
Özel Portföy 
Yönetimi 
Genel 
Yardımcısı 

Müdür 

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl
S iı·ket-Görcv) 

20 14 - Devam Yapı ve Kredi 
Bankası A.Ş. Finansal Raporlama 
ve Muhasebe Grup Direktörü 
20 12 -2014 Yapı ve Kredi Bankası 
A.Ş. Finansal Raporlama ve 
Muhasebe Direktörü 
20 1 O - 2012 Yapı ve Kredi Bankası 
A.Ş. Piyasa Riski Yönetimi 
Direktörü 

Tecrübesi 
(vıl) 

26 Yı l 

20 16 - Devam Yapı ve Kredi 19 Yıl 
Bankası A.Ş. Planlama ve Koııırol 
Gnıp Direktörü 
2010-2016 Yapı ve Kredi Bankası 
A.S. BUıce ve Planlama Direktörii 
2020 - Devanı Yapı Kredi Portfoy 27 Yıl 
Yönetimi A .Ş. Genel Müdiir 
2014 - 2020 Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi A.Ş. Yatının Fonları ve 
Özel Portföy Yönelimi Genel 
Müdür Yardımcısı 
2006 - 201 -1 Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi A.Ş. Sabit Getiıi li 
Menkul Kıvmetler Gruı) Müdürü 
2020 - Devanı Yapı Kredi Portföy 22 Y ı l 
Yönelimi A.$. Emekli lik Fonları 
Genel Müdür Yardımcısı 
2019 - 2020 Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi A.Ş . Emeklil ik Fonları 

Hisse Senedi Poıtları Grup Müdürü 
20 15 - 2019 Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi A.Ş . Özel Portföy 
Yönetimi Grup Müdürü 
20 14 - 20 15 Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi A.Ş . Özel Portföy 
Yönetimi Bölüm Müdürü 
2020 - Devanı Yapı Kredi Portföy 25 Yı l 
Yönel imi A.Ş. Yatırım Fonları ve 
Özel Portföy Y önetiıui Genci 
Müdür Yardımcısı 
20 18 - 2020 Yapı Kı·edi Portföy 
Yönetimi A . Ş. Yaunın Fon ları 
Özel Portföy Yönelimi Hifse 
Senedi Fonları Grup Müdürü f.. -
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Ümit 
ERSAı\ıtUT 

Satış, Pazarlama ve 
Yatırım 

Danışmanlığı Genel 
Müdür Yardımcısı 

1.4. Fon Hizmet Bi.rim.i 

20 14 - 201 7 Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi A.Ş. EmekWik Fonları 

Hisse Senedi Fon ları Gruo Müdürü 
2020 - Devanı Yapı Kredi Portföy 
Yönelimi A.Ş. Satış, Pazarlama ve 
Yatırını Danışmanlığı Genel 
Müdür Yardımcısı 
2019 - 2020 Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi J\.Ş . Özel Portföy 
Yönetimi ve Serbest Fonlar Grup 
Müdürü 
20 15 - 2019 Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi A .Ş. Yatırım Fonları 
Özel Portföy Yönetimi Sabit 
Gclirili Menkul Kıymetler Grup 
Müdürü 

19Yıl 

Fon hizmet birimi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nezdinde o l uşturulmuş olup. hizmet biriminde 
görevli fon müdürüne i l işkin bilgiler aşağıdaki gibidir. 

Adı Sovadı Görevi Son 5 Yılda Yantıl!ı İsler (YıJ-Sirkeı-Görev) Tecrübesi 
İsmi DURMUŞ Müdür 2010-Devam Yapı ve Kredi Bankas ı A.Ş . 23 Y ı l 

Fon Hizmet Müdürü 

l.5. Portföy Yöneticileri 

Fon ıııalvarlığııun, fo nun yatırım stratejisi doğrul ıusunda, fonun yaı-ıruıı yapabi leceı;ri 
varlıklar konusunda yeterli bilgi ve sermaye piyasası alanında en az beş yı ll ık tecıiibeye sahip 
po11föy yöneticileri tarafından. yatmmcı lehine ve yatırımcı çıkarını gözetecek şekilde PYŞ Tebl iği 
düzenlemeleri. portföy yönetim sözleşmesi ve ilgili fon bilgilendirme dökümaııJarı çerçevesinde 
yönetilmesi zorunludur. 

Fon portföyünün yönetimi için görevlendirilen portföy yönetici lerine i l işkin bilgi lere KAP'ta 
yer alan sürekli bilgilendinue fonnundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür. 

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

Birim Birimin/S istemin Oluşturulduğu Kurum 

Fon hizmet birimi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 

İç kontrol Birimi Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. 

Risk Yönetim sistemi Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. 

Teftiş biı·irni Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. 

Araştırma bir imi Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. 
1 

Diğer birim ve hizmetler Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. T,_ 
- " 
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Fon'un finansal raporlarının bağımsı z denetimi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirli k A.Ş. tarafından yapı l maktadır. 

□ . FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRCM STRATEJİSİ İLE FON 
PORTFÖY SLNIRLAMALARl 

2. 1. Kurucu. fonun katılına payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili. yönelimi. 
yönetiminin denetlenmesi ile faa liyetlerinin içtüzük ve izalınaıne hükümlerine uygun olarak 
yürüiiilnıesinden sorumludur. Kumcu fona ait varlı klar üzerinde kendi adına ve fon hesabımı 
mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya 
yetkilidir. Fonun foaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yönetici l iği hizmeti de dahi l olmak 
üzere dışarıdan hizmet almması. Kurucunun sorumluluğunu orıadaıı kaldırmaz. 

2.2. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine Uişkin PYŞ Tebliği'11de belirtilen ilkeler ve 
fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar 
çerçevesinde yönetilir. 

2.3. fon toplam değeri nin ıanıaıııı devaml ı olarak kira sertifikaları. katılına hesapları. BIST 
tarafından hesaplanan katı lım endekslerinde yer alan ortakl ık paylan, döviz. altın ve diğer kıymetl i 
madenlerden oluşmakla birlikte en az %80'i devamlı olarak Kamu ve Özel Sektör kira sertifikalarına 
yaıırılacak11r. Bu kapsamda. Fon portföyüııe. BIST tarafından hesaplanan katı lım endekslerinde yer 
alan ortakl ık payları. kıymetl i madenler. kira senifıkaları . BTST Taalılıütl(i İşlemler Pazarında 
gerçekleştiri len işlemler ve vaad sözleşmeleri alınabilir. Fon toplam değerinin 20%'sine kadar 
yabancı kira seı1ifikalaruıa yaurını yapabilir. 

2.4. Yönetici larafındaıı, fon toplam değeri esas alıııarak Fon portföyünde yer alabilecek 
varlık ve ~!emler için belirlenmiş asgari ve azami sıııırlamalar aşağıdaki tabloda gösteri l ııı.işlir. 

VARLIK ve. İSLEM TÜRÜ As2ari % Azami % 
Kira Sertifikaları (Kamu ve Özel Sektör) 80 100 
Yabancı Kira Seıtifikaları o 20 
Ulusal ve Uluslararası Piyasalarda işlem Gören Kıymetli o 20 
Madenler ile bu madenlere Dayalı Sermaye Piyasası 
Aracları 
81ST tarafuıdan hesaplanan katıl ım eııdeksleriııde yer alan o 20 
ortaklık oa\11 arı 
Katılma Hesabı o 20 
BIST Taahhütl(i işlem ler Pazarında gerçekleştiri len o 10 
islcınler ve Vaad Sözleşmeleri * 

•vaad Sö1Jeşnıesi: Fon portföyüne alınabilecek varlığı. taraflardan en çok birinin ıek taraflı 
bağlayıcı vaadi ile bell i bir süre sonunda önceden tespi t edilmiş şartlarla geri satma taalıhüdünde 
bulunarak alınası. 

2.5. Karşı laşmına ölçfüiL VU-1 28.5 sayı lı ·'Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yaurun 
Kunıluşlarının Perforınaııs Sunumuna, Peıformansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve KolekLifYatırıın 
Kunıluşlarıııı Noılandımıa ve Sıralama Faaliyetleriue llişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümleri 
çerçevesinde fonun türü dikkate alınarak bu izalınamede yer alan yatırım straı_eji i ile yatırını yapılaıı 
varllk ve işlemlerin niteliklerine uygun endekslerin ağırlıklandırı lınası yo u ,ı . ı., ·r egmişıj,r. 

6 ,.~, ~ .1)19.()RTf Y Y NETllll A.Ş 
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fonunkarştlaşumıa ölçütü %50 BIST-KYD Kamu Kira Sertjj}kaları Endeksi, %50 BfST-KYD Özel 
Sektör Kira Serti fikaları Endeksi"dir. 

2.6. Fon portföyüne ileri valörlli kira sertifikaları işlem leri ve ileri valörlü altı n işlemleri dahil 
edilebil ir. 

2.7. Poı1Riye borsa dışından. dövize veya kira sertifikalarına daya lı vaacl sözleşmesi dahil 
edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahi l edilir. 
Sözleşmelerin karşı tarallannın yatırım yapı labilir derecelendirme notuna sahip olması . herhangi bir 
i l işkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapı lma51 ve adil bir fiyat içermesi ve fonw1 
fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygw1 değeri üzerinden ııakde dönüştürülebi lir olması 
zonınltıclur. Aynca. borsa d ı şı vaad ,özleşmeleri . karşı tarafının denetime ve gözetime ıabi linıuısa1 
bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) o l ması ve fonun fıyaı açıklama dönemlerinde .. güvenilir"" ve 
--doğrulanabilir"' bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur. 

Fon porrföyünde yer alan varlıkların rayiç değerlerin in% 1 o·una kadar en çok işlemin karşı tarafının 
tek taratlı baglayıcı vaadi ile belli bir süre samında önceden tespit edilmiş şartlarla geıi alma 
taahhüdünde bulunarak borsa d ı şuıda satabilir. Vaad sözleşmelerinin amacı fonun nakit ihtiyacının 
giderilmesi olup, bu sözleşme dahilinde el deği ştirmiş olsa bile bu sözleşmeye konu edi len 
varlıkların işlem vadesinde fon portföyüne geri alınması sağlanacaktı r. Fon. nakil fazlalığının 
değerlendiri l mesi amacıyla elindeki nakitler ile nakil ihtiyacı duyan kurumlardan borsa dışmda, 
portföyüne alınabilecek varlığı. taranardan en çok birinin tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir stire 
sonunda önceden tespi t edilmiş şaıilarl a geri satma laaW1üdü ile alarak nak it fazla l ıklaruıı 

değerlendirebilir. Nakit fazlalığımn değerlendirilmesi maksadıyla fon toplam değerinin en fazla 
% 1 O"tı kadar vaad sözleşmesi yapabilir. 

2.8. Portföye fon toplam değeriniıı eıı fazla %20'si oranında yabancı paylar ve yine fon 
toplam değerinin en fazla %20' si oranında yabancı kira sertifikaları dahil edilebiUr. 

Yundışıııda ihraç edi len kira sertifikalarınııı. ıabi olduğu otorite tarafıııdan yetki lendirilmiş bir 
saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması. fiyatının veri dağıtım kanalları vasıtasıyla ilan ed ilmesi ve fonun 
fiyat açıkl ama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun 
değeri üzerinden nakde dönüştürü lebi lecek nitelikte likidiıasyona sahip olması şartlarıyla. yurıdışında 
borsa dışından fon poıtföyüne dahil edilmesi ıııümkündtir. 

Foıı portföyüne sadece derecelenclimıeye tabi wıulmuş yurtdışında ihraç edilen kira seıtifikaları 
a l ınabi li r. 1 lgili aracın derecesini belirleyen belgeler yönetici nezdinde bulundurulur. 

Portföye dahil edilecek olan yabancı yaıınm araçları ile ilgi li herhangi bir ülke sırurlaması 
bulunmamaktadU'. 

2.9. Fon ıoplam değerinin ¾IO'unu geçmemek üzere. uluslararası katı lım finans ilkelerine 
uygun olarak fon hesabına finansman sağlanabi l ir. Bu takdirde finansmanın tutan, kar payı , alındığı 
tarih ve finansman kaynağı kuru luş ile geri ödeneceği tarih KAP'ta açıklanır ve Kurnla bildiri lir. 

7 



iTi. TEMEL YATIRIM RiSKLERi V:E RİSKLERTN ÖLÇÜMÜ 

Yatırımcı lar Fon'a yaı-ırmı yapmadan önce Fon'la ilgi li temel yatırını risklerini 
değerlendirınelid irler. Fon'un maruz kalabileceği remel risklerden kaynaklanabilecek değişimler 
sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırını l ar111111 değeri n i n başlangıç 
değerinin aluna düşebileceğini yatırımcılar göz önünde bulunclunnalıdı r. 

3. 1. Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: 

1) Piyasa Riski: Piyasa riski ile kira serıi fikalarmın, ortaklık paylarınuı. diğer menkul 
kıymetlerin. ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle ıueydana 
gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Söz konusu risk lerin detayl arına aşağıda yer 
veri lmektedir: 

a- Kar Payı Oranı Riski: Fon poıtfö)'iine kara katı lıma dayalı varlıkları n (katılım hesabı. 
kira seı1 i fikaları vb.) dahil edilmesi halinde. söz konusu varl ık.lamı değerinde piyasalarda 
yaşanabi lecek kar payı oranları değişjmJeri nedeniyle oluşan riski ifade etmektedir. 

b- Kur Riski: Fon portloyüne yabancı para ci11Siııden varlıkları n dahil edilmesi halinde. 
döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon·w1 maruz kalacağı zarar 
olası lığını ifade etmektedir. 

c- Ortaklık Payı Fiyat Riski: Fon portfüyüne ortaklık payı dahil edilmesi halinde. Fon 
poıtföyüııde bulw1an 011aklık paylarının fiyatlarında meydana gelebi lecek değişikl ikler 
nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığuıı ifade etmektedir. 

2) Karşı Taraf Riski: Karşı Larafın sözleşmeden kaynaklanan yü ktimlülüklcrini yerine 
getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemleri nde ortaya çıkan aksaklıkl ar 
sonucunda ödemenin yap ılamaması risk.ini ifade etmektedir. 

3) Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan ııııansal varlıkların isten ildiği anda piyasa 
fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya ç ı kan zarar olasılığıdır. 

-t) Kaldıraç Yaratan İşlem Riski (Katılım Esaslı İşlem Riski): Fon portföyüııcileri valörlü 
kira serti fikaları ve ileri valörlü altın alım işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç 
yaratan benzeri işlemlerde bulwıulnıası halinde. baş langıç yatırı mı ile başlangıç yatrrımı nın üzerinde 
pozisyon alımnas.ı sebebi ile fonun başlangıç yaıırınıındaıı daha yüksek zarar kaydedebi lme olasllığı 
kaldıraç riskini/katılım esaslı işlem riskini ifade eder. 

5) Ope.rasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar 
sonucunda zarar oluşması olası l ığını ifade eder. Operasyoncl riskin kaynakları arasmda kullanılan 
sistemlerin yetersizl iği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hilel i işlemleri gibi kurum içi 
etkenlerin yaııı SLJ'a doğal afetler, rekabet koşullan, politik rejim değişi kliği gibi kurum dışı etkenler 
de olabilir. 

6) Yoğunlaşma Riski: Bell i bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yalU'un yapı lması sonucu 
fonun bu varl ığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalması dır. 

dilimi 



finansal varlığı n birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü i l işkileri nedeniyle doğabi lecek zarar 
ihtimalini ifade eder. 

8) Yasal Risk: Fonun halka arz edildiğ,i dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici 
otoritelerin d(izcnlemclerinde meydana gelebilecek değişiklerden olumsuz etkilenmesi riskidi r. 

9) İhraççı Riski: fon poıtföyüne alı naıı varl ıkların i hraççısını n yükliııı llilüklerini kısmen 
veya tamamen zamanında yerine getirememesi nedeniyle doğabi lecek zarar ihtimalini ifade eder. 

10) Kıymetli Madenlere Yatının Yapılmasından Kaynaklanan Risk: Fonun içinde yer 
alan kıymetli madenlerin fiyatlarındaki hareketler □edeniyle kıymeıli madenlerin ve kıymetli 
madenlere dayalı finansal arnç lara i lişkin pozisyon durumuna bağlı olarak maruz kalınabilecek zarar 
o l asılıb'1dır. 

3.2. Fonun maruz kalabileceği risklerin ölçümünde kullanılan yöntemler şunlardır: 

Fonun yaıırıııı stratejisi ile yalırıııı yapılan varl ıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk 
yönelim sistemi o l uşturulmuştur. 

ŞirkeL türev araçlardan kaynaklanan riskleri de içerecek şekilde, fon portfoyünlin içerdiği tüm piyasa 
risk lerini kapsayan ··Riske Maruz Değer .. yöntemini risk ölçüm mekanizması olarak seçmiş ve risk 
yönetim sistemini de bu ölçüm modelini esas alarak oluştunnuştur. RMD. belirl i güven aralığında 
ve ölçüm süresi içinde bir fon portföyünün kaybedebileceği maksiıııwıı değeri ifade etmektedir. 
RMD. piyasa Ciyatlamıdaki hareketler nedeniyle edilecek zarar limitini değil. belirl i varsayımlar 
altmdaki muhtemel zarar limitini göstennektedir. Riske Maruz Değer, günlük olarak, tek taraflı %99 
güven aral ı ğ111da. tarihse l gözlem yöntemi. 20 iş günü elde tuuna süresi ve 2 yıllık (500 iş günü) 
gözlem süresi kullanılarak lıesapl aııır. 

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

Likidite riski hesaplaınalacuıda poıtföyüıı içinde yer alan senııaye piyasası araçlarının tarihsel işlem 
hacim orıalaıııalaa değerlendi rilir. Değerlend i mıe sürecinde. her bir oıiaklık payı için son 500 iş 
gününde oluşan güıılilk işlem haciın leıinin oı1ala111ası ile o ortakl ı k pa},ıııırı fon portföyiiııdeki 
miktarı karşı l aştırılır; her bir borçlanma aracı için son 250 iş gününde, 125 iş gününde ve 20 i ş 

gününde oluşan günlük işlem hacimlerinin ortalamasının yüksek o lan ı ile o borçlanma aracumı fon 
portföyündeki miktarı karşılaştırı l ır. 

Portföye riskten komama amacıyla sınırlı olarak dahil edilen borsa dışı vaad sözl~melcri nedeniyle 
maruz kalma□ karşı taraf riski fon toplam değerinin % 1 0\ıııu aşamaz. Karşı taraf riski Rehber· de 
belirlenen -piyasaya göre ayarlama (mark to ınarkeı yöntemine göre) yöntemi ile hesaplanır. 

3.3. Kıılchraç Yaratan İşlemler 

Fon portföyüne kald ıraç yaralan işlemlerden ileri Valörlü Kira Sertifikaları ve ileri 
Valörln AILın Alım işJeınJeri dahi l edilecektir. 



3.5. Göreli RMD yöntemi kulJamlan referans portföy. tonun karşılaştırma ölçütüdür. 

3.6. Kaldtraç yaratan işlemlere i li şkin olarak araç bazında ayrı ayrı lıesaplanan pozisyonların 
mutlak değerlerinin toplanması (sum ofnoıioııals) suretiyle ulaşılan toptanı pozisyonun fon toplam 
değerine oranı na "kaldıraç" denir. Fonun kald ı raç limiti fon toplam değerinin% 1 0'udur. 

iV. FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMAST VE FON MAL VARLIĞ I N IN A YRJLI ĞI 

4. 1. Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy 
saklama hizmetine i lişk in düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde sakl anı r. 

4.2. Portföy Saklayıcısı·nın. fon portföyünde yer alan ve Takasbank'ın saklama hizmeti 
verdiği para ve sermaye piyasa$ı araçları. kıymetl i madenler ile diğer varlıkları Takasbank nezdinde 
ilgili fon adına açılan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunların d ı şında kalan varlıklar ve 
bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank'a aktarılır veya söz konusu bilgilere 
Takasbarık' ın erişimine imkan sağlanır. Bu durumda dahi Portföy Saklayıcısı 'nın yükümlülük ve 
sorumluluğu devam eder. 

4.3. Fon·un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı·nın aıalvarlığuıdan ayrıdu·. 
Foıı'un malvarlığı. portföye il işkin olarak yapı lan işlemler dışında fon hesabına fiııansınaıı 
sağlanması veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde buhuımak haricinde teminat 
gösterilemez ve rehuedi lemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Poıtföy Saklayıcısının yöneliminin 
veya denetiminin kamu kurum l arına devredilmesi halinde dabi başka bi r amaçla rasaıTuf edilemez. 
kamu alacaklarının ıalısili amacı da dahil olmak üzere haczedi lemez, üzerine ihtiyati tedbir 
konulamaz ve iflas masasına dahil edi lemez. 

-1.4. Portföy saklayıc ı sı; fona ait fı.ııaıısal varlıkların saklanması ve/veya kayıtların tutulması . 
diğer varlı kların aidiyetinin doğrulanması ve takibi . kayıtlarının nıııılması. varlık ve nakit 
hareketleri11e ilişkin işlemlerin yerine getiri lmesinin kontrolü ile mevzuatta belirtilen diğer 
görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Bu kapsamda, portföy sak layıcısı; 

a) Yatı.rım fonları hesabına katı lma pay larının ihraç ve itfa edi lmesi işlemlerinin mevzuat ve 
fon içtüzüğü hükümlerine uygunluğunu. 

b) Yatıııın fonu birim kaıı lma payı veya birim pay değerinin mevzuat ile fon içtüzüğii. 
izah name hükümleri çerçevesinde belirlenen değerleme esa,larına göre hesaplaıımastrU, 

c) Mevzuat ile fon içtüzüğü, izahnaıne hüküınlerine aykırı olmamak şanıyla, 
Kurucu/Yönetici·nin talimatlanıun yerine getirilmesini. 

d) Fon·un varlıklarıyl a ilgili işlemlerinden doğan edimlerine il işkin bedelin uygun sürede 
ak tarı lmas ını , 

e) Foıı'uıı gelirlerinin mevzuat ile fon içtüzüğ(i. izahnaıne hüklimlerine uygun olarak 
kul lanıl masııu, 

1) Fon'un varl ık alım satuıılarııun. ponföy yapısının. işlemlerinin mevzuat. fon içtüzüğü. 
izahoaıne hükümlerine uygunluğunu 

sağlamakla yükümlüdür. 

4.5. Porttoy saklayıcısı; 

a) Fona ait varlıkların ayrı ayrı. fona aidiyeti aç ıkça belli olacak, kayıp ve hasara 
uğramayacak şeki lde sak l anmasını sağlar. 

b) Belge ve kayıt düzeninde, fona ait varlıkları. haklan ve bunların hareketlerini fon bazında 
düzenli olarak takip eder. 

c) Fona ait varhk l arı uhdesinde ve diğer kurumlardaki kendi heı;_aplan)l'~,i tutamaz. ve kendi 
akıiJ:lcriyle ilişkilendiremez. , ~ı'I ~FÔY.MIA.Ş 
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4.6.a) Poı1föy saklama hizmetiııi yürüten kuruluş. yükünıltllükleriııi yerine getirmemesi 
nedeniyle Kurucu ve kaıılma payı sahiplerine verd iği zararlardan sorumludur. Kurucu, Portföy 
Sak layı c ısından : Portföy Sak layı cısı da Kurucu'dao. Kanun ve Saklama Tebliği hükümlerinin ihlali 
nedeniyle doğan zararl arın giderilmesini talep etmekle yükliınlüdllr. Kaulma payı sahiplerinin 
Kurucu veya Portföy Saklayı cısma dava açma hakkı saklıdır. 

b) Portföy sakl ayıcısı , portföy saklama hizmeti verdiği portföylerin yönetiminden veya 
piyasadaki fiyaı hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir. 

c) Portfö) Saklayıcıs ı. 6362 sayı l ı Sermaye Piyasası Kanun ve ilgi li diğer mevzuanan 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiııııemesi nedeniyle kaıı lıııa payı salıi pleriııe karşı 
sorumludur. 

4. 7. Portföy saklayıcısı. saklama hizmetinin fonksiyonel ve hiyerarşik olarak diğer 
hizmetlerden ayrıştırılması. poıansiyel çıkar çatışmalarının düzgün bir şekilde belirlerunesi. 
önlenmesi, önlenemiyorsa yönet ilmesi, gözetimi ı·c bu duruıınm fon yatırımcı larına açıkl anması 
kayd ıyla fona portföy değerleme. operasyon ve muhasebe hizmetleri. kaııl nıa payı alını satı mına 
aracılık hizmeti ve Kurulca uygun görülecek diğer hizmetleri verebilir. 

4.8. Poı1föy saklayı cı sı lıer gün itibari ile saklamaya konu varlıklaruı ınutabakatuu, bu 
varlıklara merkezi sak.lama hizmeti veren kurumlar ve Kurucu veya yanruıı ortaklığı ile yapar. 

4.9. Portföy sak layıcısı portloy saklama hizmetini yürütiirken karşılaşabileceği çıkar 
çaıı şmalaruıın tanırn lannıasııı ı , öıı leıımesini, yönetimini, gözetimini ve açıklaıııııasııı ı sağlayacak 

gerekli politikaları o l uşturınak ve btulları uygulamakla yükümlüdür. 
4.10. Kurucu'nuıı üçüncü k işi lere olan borçlan ve yükümlülükleri ile Foıı'tuı aynı üçüncü 

kişi lerden olan alacakları bi rbirlerine karşı mal1sup edilemez. 

4. 11. Portföy saklama hizmetini yürüten kuru luş, yükümlülüklerini yerine getirmemesi 
nedeniyle Kurucu ve kaulma payı sahiplerine verdi ği zararlardan sorumludur . 

.ı.12. Kurucu. Portföy Sak layıcısından; Portföy Saklayıcısı da Kurucu'daıı, Kanun ve 
Saklama Tebliği hükümlerinin ihlali nedeniyle doğan zararların g.iderilmesini talep enııekle 
yilkümlildür. Katılma payı sal1iplerinin Kumcu veya Porrföy Saklayıcısı na dava açına hakkı saklıdll'. 

4.13. Poı1f'o) sakl ayıcısı, porL!C>y saklama lıizmeri verdiği ponföylerin yöneliminden veya 
piyasadaki fiyat hareketlerinden kayDaklanan zararlardatı sortunlu deği ldir. 

4.14. Portföy Saklayıc ısı, 6362 sayıl ı Sermaye P iyasası Kanun ve ilgil i diğer ınevzuaıtan 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle katı lma pa)~ sahiplerine karşı 

sorumludur. 

4.15. Ponföy saklama sözleşıııe&iade portföy saklayıeısı nın Kanun ve Saklama Tebl i ği 
hükümleri ile bel irlenmiş olan soruııılu luklarımn kapsamını daraltıcı hükümlere yer verilemez. 
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V. FON BIRLM PAY DEĞERİNiN, FON TOPLAM DEĞERİ fi~ VE FON 
PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI 

5.1. "Fon Porcföy Değeıi" . portföydeki varlıkların Finansal Raporlama Tebliği · nde belirlenen 
ilkeler çerçevesinde hesaplanan değerleri nin toplamıdır. ·'Fon Toplam Değeri '' ise, Fon Portföy 
Değerine varsa diğer varlıkların eklenmesi ve borçlann dilşülmesi suretiyle hesaplanır. 

5.2. Fon'un birim pay değeıi. fon toplam değerirıin fon toplam pay sayısına bölünmesi 
sureıiyle hesapl anır. Bu değer lıer iş günü sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebliği"nde belirlenen 
ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve kaıılına paylarının alını -sat-ını yerlerinde ilan edilir. 

5.3. Savaş. doğal afetler, ekonomik kriz. iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki 
varlıkların ilgili olduğu pazarın. piyasanın. platformun kapanması. bilgisayar sistemlerinde nıeydaoa 
gelebilecek arı 7.alar, şirketin ıııali dunıımıııu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi 
olağaniistü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslannm teşpiti hususunda 
Kurucu' nun yönetim knrulu karar alabili r. Ayrıca söz konusu olaylarla ilgili olarak KAP. ta açıklama 
yapıl ı r. 

5.4. 5.3. numaralı maddede bcliıtileıı durumlarda, Kurulca uygun görülmesi halinde, kaıılnıa 
paylarııuıı birim pay değerleri lıesaplannıayabi li r ve katı lma payları nın alım satım ı durdunılabilir. 

5.5. Portföydeki varlıkların değerleme esaslarına i lişkin olarak, Fiııansal Raporlama Tebliği 
uyarmca TMSrrFRS dikkate alınarak Kurucu yönetim kuru lu kararı ile bel irlenen değerleme 
esasları aşağıdaki gibidi r: 

İleri Valörlü Kira Sertifikaları 

İleri ,·alörlü alınan Kira Serti li kaları valör tarihine kadar diğer Kira Serciftkalarınııı arasına 
dahil edilmez. İleri vatörl ü satılan Kira Sertifi kaları ise va lör tarihine kadar portföy tablosunda 
kalmaya ve değerlenmeye devan1 eder. İl eri valörlü Kira Sertifikaları alını ve satım işlemleri ayrı bir 
vadel i işlem sözleşmesi olarak değerlenir. işlem rutarları ise valör tarihine kadar takastan alacak 
veya takasa borç olarak takip edilir. 

İleri valörlü sözleşmenin değeri alış \'e satış işlemlerinde aynı yöntemle hesaplanırken işlem 
al ı ş ise (T) pozitif. satış ise (-) bir değer olarak portföy ıablosuııa yansır. Aynı valörde ve aynı 
nominal değerde hem alış hem de satış yapılm ış ise poıtföy tablosunda lıer iki işlem aynı değerde 
fakat alış i şlem i (+) sanş i şlemi ise negatif(-) olarak gözükecektir. Bu şekilde açtığı pozisyonu ters 
işlemle kapaımış olan fonlarda bu işlemler portföy değeri üzeriııde bir etki yaranııayacakııı-. 

İleri valörlü işlemlerin değerlemesi ise aşağıdaki forınüle göre yapılacaktJr: 

İşlemin Değeri = Vadesonu Değ.eri /(!+Kar Payı Oranı/100) (vkg/365) 

Vade Sonu Değer: Alını satını yapılan Kira Seıtifıkası nominal değeri 

B i leşik Kar Payı Oran ı : Varsa değerleme gününde BİST'te valör tarihi işlemin valör tarihi 
ile aynı olan işlemlerin ağırlıklı ortalama kar payı oranı, yoksa değerleme gününde BİST'te aynı gün 
va lörlü gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı ortalama kar payı oram. yoksa en son a)~ıı gün valörlü olarak 
işlem gördüğü gündeki aynı gün valörlü işlemlerin ağırlıklı ortalama kar payı oranı. hu da yoksa 
ihraç tarihindeki bi leşik kar payı oraıııdır. 

İleri Valörlü Altın İşlemleri 

İleri valörlü altın işlemlerinde BtST Kıymetl i Madenler Piyasası g~lük b" teninde bu işlem i 
değerlemek üzere fiyat bulunmadığı takdirde, Takasbaıık uygulamasına pa I olarak. (T+I) 
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güııünde değerleme işlem yapılan gılııkü işlem fiyatı ile yapı lır. Bu şekilde fon portföyüne birden 
fazla Jiyatıaıı işlem yapılması dw·uınunda. değerleme yapı lan işJeııılerin agırlık.lı ortalama liyatı ile 
yapı lır. T +2 ve daha ileri valörlü iş lem yapılması halinde, işlem tarihinden sonraki günlerde BiST 
Kıymetli Madenler Piyasası giin lük bülteninde değerleme fiyatı bulunmuyorsa değerleme valör 
tarihinden i şlem tari hiııe doğru gidi lerek BİST Kıymetl i Madenler Pi yasası günlük bülteninde 
bulunacak ilk fiyatla yapılıı·. 

Yabancı Kira Sertifikası 

Borsa d ı şmda yabancı kira serıüikalarnun değerlemesinde değerlemesinde veri alınacak 
öncelikli veri dağıtım kanalı Bloomberg'dir. Bloonıberg'den veri alı namaması durumunda 
Rcutcrs·dan veri alınır. Türkiye saati ile 16.30 itibariyle temiz ti yat olarak ilgili k1yıııetiu alış/satış 
fiyatının ortalaması alınır. Değerlemede kult aıı ılacak kirli fiyat, temiz fiyatın üzerine değerleme 
larihine kadarki birikm iş kupon tutaıının eklenmesi yoluyla bulunul'. Değerleme g(lnünde al ış/satış 
fiyatı o l uşmamış kıymetlerin değerleme fiyatı ise. bir önceki değerleme fıyauıım son değerleme 
tarihindeki iç verim oranı (bi rikmiş kupon t1ıtarının eklenmesi yoluyla) ile ilerletilmesi yoluyla 
bulunur. 

Vaud Sözleşmeleri 

Ki.ra seıtifikalarına dayalı Vaad Sözleşmeleri: ilgili sözleşmen in dayanağı olan kira sertifıkasmın 
sö:ı:leşnıe yapılan tarihteki kupon getirisi üzerinden Türk L i rası karşılığı olarak sözleşme yapılmakta 
ve sözleşme tutarı TL kar payı/kupon getirisi kadar artırılarak, vade sommda ilgili getiri hesapl anır. 

Dövize Dayalı Vaad Sözleşmeleri : İlgili sö7Jeşıııeııin dayanağı olan yabancı para cinsinin o tarihteki 
döviz kunı üzerinden Türk Lirası karşı lığı olarak sözleşme yapılmakta ve sözleşme tutarı TL kar 
payı getirisi kadar artırı larak. vade sonunda ilgili döviz kunına göre getiri hesaplanı r. 

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

Kurucu nezdindeki Risk Yönetimi Birimi tarafından vaad sözleşıııeleriııin "adil fiyat' ' içerip 
içenııediği. sözleşme kapsaııımda tek taraflı vaad işlemine konu olacak kamu ve/veya özel sektör 
kira sertifLkalarmın fiyatları ve vaad oranının söz konusu kiı·a sertifikalarının piyasa değeri ile 
-uygunluğu denetlenerek kontrol edilir. 

Dövize dayalı vaad sözleşmelerinde: ilgil i sözleşmenin dayanağı olan yabancı para cinsinin 
sözl eşme yapı lan tarihteki döviz kuru üZerinden Tlirk Lirası karşılığı olarak sözleşme yap ı lmakta ve 
sözleşme tutarı TL kar payı getiri si kadar artıuLlarak. vade soııımdaki bakiye hesaplanmaktadır. 
Dayanak varlık olarak döviz kuru değerlendirilmekte vaad sözleşmesinin getirisinde vade sonundaki 
Döviz kurwıuu değerlemeye etkisi bulunmamaktadır. 

Vl. KATILMA PAYLARTNrN ALIM SATTM ESASLAR1 

Kurncu·nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan rüm katılma payı alını satım 

ıaliıııaılaııııa al ım ve satını talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve 
işlemler bu öncelik sı rasına göre gerçekleştiril ir. 

Yatırımcıların Foıı pay almı satım taliınatlaıı I pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. 
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6. 1. Katılma Payı Alını Esasları 

Yaıırımcıların 81ST Borçlanma Araçları Piyasası·nuı açık olduğu günlerde saat 13.30'a 
(yarım gilnlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı al ım mlinıatlaıı ialimaun verilmesini takip 
eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyau üzerinden yerine geti rilir. 

81ST Borçlanma Araçları P i yasası·nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarını günlerde 10.30) 
sonra ileti len talinıaılar ise. ilk pay fiyatı hcsaplaınasmdan sonra veri lmiş olarak kabul edil ir ve 
izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine geıiri lir. 

81ST Borçlanma Araçları Piyasası·nın kapalı olduğu günlerde i lelileıı Lalimaılar. izleyen ilk işgüıı0 
yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyau üzerinden gerçekleştirilir. 

6.2. Alını Bedellerinin Tahsil Esasları 
Alım rali ınatınuı veri lmesi sırasmda. talep edi len kaıılıııa payı bedelinin Kurucu lllrafından 

tahsil edilmesi esastır. Alım ıalimaıJarı pay sayısı ya da tutar olarak verilebi lir. Kurucu. talimatm 
pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak lı yaıırı kesin olarak bilinmemesi 
nedeniyle, kaıı lma payı bedellerini en soıı ilan .:dilen satış fıyaıma %20 ilave maıj uygulayarak tahsil 
edebilir. Ayrıca. katılma payı bedellerini iş lem günü tahsi l etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj 
uygulanmak suretiyle bulunan rutara eş değer kıymeti leııı in aı olarak kabul edebilir. 

TEFAS'ta işlem görecek fonlar için alım ıaliıııatları pay sayısı ya da ıutar olarak veri lebilir. 
Dağıtıc ı Kuruluş, lalinıatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın 
kesin olarak bilinmemesi nedeniyle. katılma payı bedellerini en son ilan edi len saıı ş fiyatına %20 
ilave marj uygulayaı-ak tahsil edebil ir. Ayrı ca kau l ına payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere 
en son ilan edi len fiyata marj uygı.ılaımıak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet tcnıinaı olarak 
kabul edebilir. 

Tal iıııatm tu tar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından 
%20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verileıı tutara denk gelen katılma payı sayısı 
TEFAS'ta eşleşliril ic. Nihai kaulma payı adedi fon fiyaıı açıklandıktan sonra hesaplanı r. Talısil 
edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen kaıılma payı alım ıaünıaıları iptal edi lir. 

Talimauıı ıutar olarak verilmesi halinde ise bel irti len ıuıar tahsi l edi lerek, bu tutara denk 
gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandı k[aıı sonra hesaplanır. 

Alım ıal irnatm111 karşı lığında tahsil edi len tuıar bu izahnamede belirlenen esaslar 
çerçevesinde. kaıılıııa payı alııuıııda kullamlır. Katılma payı al ıııımdak i tutarlar 
nemalandınlmayaeaktır. 

6.3. Katılma Payı Satım Esasları 

Yaııruucılarııı 81ST Borçlanma Araçları Piyasası'nııı aç ı k olduğu günlerde saat 13.30'a 
(yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılına payı saum ıaliınaıları tal imatın verilnıesilli takip 
eden ilk hesaplamada bulwıacak pay fıyaıı üzerinden yerine geıirilir. 

BIST Borçlanma Araçları Piyasası ·nııı açık olduğu günlerde saat 13.30'daıı (yarım günlerde 
10.30) sonra ileti len talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasuıdao sonra verilmiş olarak kabul edilir ve 
izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getiri lir. 

BIST" Borçlanma Araçları Piyasası 'mn kapa lı o ld uğu günlerde il ıi len ıal inıatlar izleyen ilk 
i şgünü yapı lacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerind;;9 gerçe, ştın ır. 

14 IAPI KRE FÔY YOifül A.S 
aııanesı come , ~ 

34330 Beşilılaş/ T B 7 
A• ...... ı...yapil(recliportloy 

ıs No:0.5700.1780-96000 ı • 
:.d'ı.ı,. ~-,rı,-,,n ıı1"'a,vı 



6.4.Satını .BedcUcrinin Ödenme Esaslan 
Katılma payı bedelleri: iade tal i matının. BIST Borçlanma Araçları Pi yasası·nııı açık olduğu 

günlerde saat l 3.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi hal inde, tal imatın verilmesi ııi ıakip 
eden birinci işlem gününde, iade talinıatımn BİST Borçlanma Araçları Pi yasası· nııı açık olduğu 
günlerde saat l 3.30'dan (yarım günlerde 10.30) soııra veri lmesi hal inde ise. talimatın veri lmesini 
ıakip eden ikinci işlem gününde yatırııııcı lara ödenir. 

Tal imaı pay sayı sı olarak verilir ve TEF As· da eşleşti ri l i r. 

6.5. Pay Gnıpları: Katı lına payları A Gmbu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A 
grubu kaıılma payl arı tüm yatırımcı lara. B grubu katılma payları ise sadece Yapı Kredi Porıröy 
Yönelimi A.Ş. tarafından yönetilen emekl il ik yatırım fonlarına satılabi lir. 

6.6. Alını Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ,·c Alını Satım Yerleri: 

Kaıılına paylaıınm al ı nı ve satımı kurucunı.ııı yanı sı ra TEF'AS'a üye olan fon dağ_ıtı ın 

kuru luşları aracılığı yla da yapılı r. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. 

lı ttps://ını·" . takas ban k.com.tr/tr/S:ıvfalar/TE FAS-Uvcler.aspx 

6.7. Kurucu ile Aktif Pazarlama , ,e Dağıtım Sözleşmesi İmzalamış Olan Kurumların 
Unvanı ve İletişim bilgileri: 

A Grubu katı l ına payl arının al ını ve satımı için Kmucu ile Akti r Pazarlama ve Dağılım Sözleşmesi 
imzalamış kurumlar aşağıda yer almaktadu: 

Unvan Adres İletişim Bilgileri 

Yapı Kredi Bankası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürliik Yapı www.vapikredi.coın.tr 

A.Ş. Kredi Plaza D Blok 34330 K: 18 Levenı/tsıanbul 02 12 339 70 00 
Yap ı Kredi Yaurıın 

Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kaı: 11 
ww,v.ıkvatinnı.coın.ır 

,Menkul Değ.erler 
34330 Levent Beşiktaş İstanbul 02 12 3 19 80 00 A.Ş. 

Akti f Yaıırıın Büyükdere Caddesi No: 163 Zincirlikuyu Şişl i www.aktiJhank.com.tr 
Bankası A.Ş. 34394 İstanbul 02 12 340 80 00 

Levent 199. Büyiikdere Caddesi No:199 Kat:33- ww.odeabank.coın.tr 
Odea Bank A.Ş. 

39 34394 Şişl i / tsıanbul 0212 304 84 44 

Esentepe Malı. Ali Kaya Sok. Polat !'laza A Blok www.turkishbank.com.ıı 
Turkish Bank A.Ş. 

I A/52 34394 Şişli. İstanbuJ 02 12 373 63 73 
Osmanlı Yatırım 

Maslak Malı. Büyükdere Cad. No:257/69 Nurol www.osıııanliıncnkul.coın.tr 
Menkul Değerler 

Plaza 34398 Sarıyer / lstanbul 02 12 366 88 00 /\.Ş. 
Turkislı Yatınm Esentepe Mahallesi Ali Kaya Sokak No: IN52 www.ıurkishvatiıiın.conı.lr 
Menkul Değerler 

Polat Plaza A Blok Kat: 4 Şi ş li / İstanbu l 02 12 315 JO 00 A.Ş. 

Alterııaıif Yatırım 
Aya7,.ağa Malı. Cendere Cad. No: 109M 20 Blok W\\'W.alıcmaıifvatrriın.com.tr 

Menkul Değerler 
34485 Sanyer/İsıanbul .0212lıs..ss oo A.Ş. 
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Altematif Bank 
Ayazağa Mah. Cendere Cad. No: 109M 2D Blok 

ıı '\\W .o ltcmat ilbank .ı:oın. ı r 34485 
A.Ş. 

Sarıyer/İstanbul 02 12 3 15 65 00 

TEB Portföy Gayreııepe Mah. Yener Sok. No: 1 Kat :9 Beşi ktaş \\'W\\ .tebııtırtfö:ı:.ı:0111.tr 

Yönetjmi A.Ş . İstanbul 02 123766300 

Maslak Mahal lesi Eski Biiyükdere Caddesi No:13 WW\\ .burg,ııı.c~•ın.tr 
Burgan Bank A.Ş. 

PK:34485 Sarıyer / İstanbul 0212 371 3737 
Halk Yaiırıın 

Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sok. WBC İş \\'W\\ .halkvııtirım.coın.tr 
Menkul Değerler 

Merkezi 1o:9 İç Kapı No:2 1 A ıaşehir/İstanbul 02 16 285 09 00 A.Ş . 

QNB Finans W\\\\ .ynhf12.com 
Poıtföy Yönetimi Eseııtepe Mahallesi Büyükdere Caddeleri Kristal 

0211336 71 71 
A.Ş. 

Kule B inası No:215 Kat 6 Şişl i/fstanbul 

Ata Poıtföy Enıirlıao Cad. No:109 K:12 Atakule. Beşiktaş \\'\\'W .ata12u ıı l'iw .ct,ın.tr 
Yöııetlıııj A.Ş. 34349 İstanbul 0212 310 63 60 

Tacirler Poıtföy Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat:9 34337 \\l\nv.tacirleo1ortlo~ .coın.ır 
Yönetimi A.Ş. Eliler / İsıanbu 1 0212 942 15 15 
Tacirler 

Nispeıiye Cad. B3 Blok Kat 9 Akmerkez Etiler / W\\'W. uıcirler.cuın.tr 
Yatırım Menkul 
Deiierler A.Ş. lSTANBUL 0212 355 46 46 

B grubu katı lma payları ise TEFAS' ta işlem görmeyecek olup, payların ahın ve satunı yalnızca 
kurucu aracılıgıyla gerçekleştirilecektir. 

Kaıılma payı satın alınması veya Fona iadesinde. Kurucunun merkezi ile izahııamenirı bu 
maddesinde belirtilen katılma payı alını salı nımın yapılabileceği dağıııcı kurunılarııı aşağıdaki işlem 
kanallan aracılığı ile alını satım tal iınau verilir. 

Kurumlar Merkez ve İnternet Çağrı Mobil İnternet Adresi 
Şubeler San l<acıhğı Merkezleri Kanallar 

Yapı Kredi 
X X X X ww". vııı:ııkrcdi.cmıı.tr 

Bankası A.Ş. 

Yapı Kredi 
Yatırım Menkul X . - -
Değerler A.Ş. 

Aktif Yatırım X X X X \\·\,'\v.aktilhank.com.tr 
Bankası A.Ş. 

Odea Bank A.Ş . X X X X W\\'\\·.Odcabank.com. ır 

Turkish Bank 
X 

A.Ş. 
. - -

Osmanlı Yatırını 

Menkul X X - . www.osmaııl inıeııkul .com.tr 

Değerler A .Ş . 
. 
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Turkislı Yatırrnı 

Meııku l X X - - \\Ww. ıurkıshvatirim . .:oın 
Değerler ı\.Ş. 

Altcnıaı if 
Yatırını Menkul X X X X \\ W\\ .altenıatilinenkul.ı:oııı.tr 
Değerler A.Ş. 

Alternatif Baıık 
X X X X www.altemııtilbank.coııı.tr 

A.Ş. 

TEB Portföy Sadece 
\\ ıı·\\ .ıebpcırtlo\ .conı.tr Yönetimi A.Ş. Merkez 

- . -
Burgan Bank 

X X X X \\'\t·ıı .bunıan.coııı.tr 
A.Ş. 

Halk Yatırını 

Menkul X X X X www. lıalkvmıriın.com.ır 

De!i.erlcr A.Ş. 
Ql\'13 Finans 
Poıtföy X - - - l\'\VW,ynbfrı.ı:0111 

Yönetimi A.Ş. 

Ata Portföy 
X \\ \\ \\ .ataıım1füv.coın.tr Yönetimi A. Ş. 

. . -

Tacirler Portföy 
X . - - wwı\ . ıacirlemortıov.cvııı.tr Yönetimi A.Ş. 

Tacirler 
Yaurım Menkul X X X X www.tacirler.ı:oııı.tr 
Değerler A.Ş. 

VD. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE 
KlJRUCU'NUN KARŞTLAOIĞI GİDERLER: 

7. 1. Fonun Malvarlığrnd:ın Karşılanan Harcamıılar 

Fon varlığ.uıdan yapı labi lecek harcamalar aşağıda yer a l ınal,.iadır. 

1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler, 
2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi. resim ve komisyonlar. 
3) Portloye alımlarda ve portföyden sau ııılarda ödenen aracıl ık komisyonları, (yabanc ı para 
cinsinden yapı lan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevri lerek kaydolunur.}. 
4) Ponföy yönetim ücreti. 
5) Foııuıı mükellefi olduğu vergi, 
6) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen deneiinı ücreti. 
7) MevzuaL gereği yapılması zorunlu ilan giderleri, 
8) Takvim yılı esas almarak üçer aylık dönemlerin son iş gilııiiııde fonun toplam degcri üzerinden 
hesaplanacak Kurul ücreti, 
9) Karşı l aştmna ölçütil giderleri , 
l O) KAP giderleri 
11 ) E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) ıygulamaları nedeni ile 
ödenen hizmet bedeli , 

YAPI . RTFÔY-Ö TiMi A ~ 
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12) E-vergi beyannaınelcriaiıı tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti 
13) Tüzel k işi kimlik kodu gideri 
14) Mevzuat kapsamında tutulması zorunlu defterlere ilişkin noter onayı giderleri 
1 S) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar. 

7. ı.ı. Fon Toplam Gider Oranı: Fondan karşılanan. yönetim ücreti dahi l bu maddede 
belirtilen tüm giderlerin toplamının Ust s ının yıll ık %3,6S'dir. 

3. 6, 9 ve 12 aylık dönemlerin son iş günü itibarıyla, belirlenen yıllık fon toplam gideri 
oranının ilgili döneme denk gelen k ı sın ın,m aşı lıp aşılmadığı. ilgili dönem için hesaplanan günliik 
ortalama fon toplam değeri esas alıııarak, Kurucu tarafından kontrol edi lir. Yapılan kontrolde 
beli rl enen oranların aşıldığınıo tespiti halinde aşan tutarın ilgili dönemi takip eden beş iş günü içinde 
fona iade edilmesinden Kurucu ve Portföy Saklayıcısı sorumludur. İade edilen tutar. ilgil i yı l içinde 
takip eden dönemlerin toplam gider oranı hesaplamasında toplam giderlerden düşülür. Fon toplam 
gider oranı limiti içinde kalınsa dahi fondan yapılabilecek harcamalar dışıııda fon' a gider tahakkuk 
ettirilemez ve fon malvarlığınclan ödenemez. 

7.1.2. Fon Yiinetiın Ücreti Oranı: Foıı"un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam 
değerinin aşağıda belirtilen pay grubu oran l arı dahilinde bir yönetim ücreti tahakkuk ~ttirilir. Bu 
ücret her ay sonunu izleyen bir hafla içinde, kurucu ile dağıucı arasında imzalanan sözle~me 
çerçevesinde belirleııeıı paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir. 

Dağıucı ile kurucu arasında bir sözleşme o lmaması durwnwıda Kurul tarafından belirlenen 
··genel komisyon oran ı" · uygulanır. 

Fon'dan tahakkuk eil irilecek yönetim ücreti: "portföy yönetim ücreti" ve "pazarlama satış dağmııı 
Hcreti"nin toplanııdır. "Portföy yönetim ücreti" tüm pa)' gruplarına. "pazarlama saıış dağlllm ücreti" 
ise sadece A grubu katılına paylarına aşağıdaki şekilde uygulaııır. 

Pay Portföy Yönetim Pa:ı:n rlaıua Satış Dağıtım Toplam Yönetim 
Grubu Ücreti Ücreti Ücreti 
A Grubu Günlük yüz binde Günlük yüz binde 3.86 Güııliik yiiz binde 5.50 

1,64 (yıll ık %2.0 1) 

B Grubu 
Günlük yüz binde Günlük yüz binde 1,64 

1,64 - (vıllık %0,6) 

Tüm pay grupları için her gün "portföy yönelim ücreti" ve "pazarlama satış dağıtım ücreti" 
olmak üzere fon toplam değerinin yi.iz binde 5,50 sinden ol~an yöneıim ücreti tahakkuk ettirilerek 
Fon birim pay fiyatı hesaplanrr Ye açıklan1r. B grubu katılına payı sahiplerine. tahakkuk eıtiri len 
toplam yönetim ücreti tutan üzeriııden ··pazarlama satış dağıtım ücreti·· iadesi günlük olarak 
hesaplanıp, yatırımcı hesaplarına takip eden ayı izleyen bir hafta içinde iade edilir. 

B Grubu katıJma payı sahiplerinin ay içerisinde katılma payı iadesi yapmaları halinde, iadeye 
konu olan paylar için. pay iadesinin gerçekleştirileceği ıarihe kadar hesaplanan toplam pazarlama 
satış dağıtım ücreti iade tutarJ takip eden ayı izleyen bir hafta içinde yatırınıcılamı hesaplanna iade 
edilir. 

Tahakkuk ettiri len ücretler her ay sonunu izJeyetı bir hafta içiııd 'urucu ve dağıLıcı kurumlar 
arasmda paylaştmlu-. 
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7.1.3. Fon Portföviindcki Varlıkların Alım Sııtımına Arııcılık Eden Kuruhışlar ve 
Aracılık İşlemleri i çin öZıenen Komisyonlar 

Fon porıföyünde yer alalı varlıkların alım satımına Yapı Kı·edi Yaıırıııı Menkul Değerler A.Ş. ve 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş . aracılık etmektedir. Fon portföyüne yapılan diğer işlemlere ise ayrıca, 
ING Bank N.V. Londoıı Brımclı. Citibank London Branch, GFI Secuıities, Coııtiııeaıal Capital 
Markets, BGC Brokers. Barclays Loııdon Branclı, Merrill Lynch London Branch. Morgaıı Stanley 
London Braı.ıch , Banca Promos SPA. Adamanı Capital. Goldman Saclıs London Bnıııch. İş Yatırını 
Menkul Değerler A.Ş .. n,rrL fCStone ve Ciı i group Global Markets aracılık cınıekıcdir. 

Söz konusu arac ı lık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır: 

1. Yuı1 İçi Pay Senedi Piyasası işlem leri Komisyonu: 
Pay Senedi Alını Satım İşlem leri: flgili kurumun komisyon tarifesine gore BSMV hariç 
0.00009 ve 0.0005 aralığında değişkenlik göstermektedir. 

2. Kira sertifikası komisyonu: BİST Borçlanma Araçları P i yasası Kesin Alım Saıım Pazarında 
gerçekleşen işl emler iç in BİST tarifosi geçerlidir. 

a) Kira Sertifikası İşlem Komisyonu: 0,000015 + BSMV 
b) Kira Sertifikası İşlem Komisyonu (14:00- 17:30 arası i~leıııler): 0.000020 + BSMV 
c) rleıi valorl ü Kira SerrifikasL işlem Komisyonu: 0,000010 + BSMV 
d) Hazine İhalesi İşlem Komisyonu: O 

3. Kıymetli Madenler Piyasası İşlem Komisyonu: BIST Kıymetli Madenler Piyasası'nda 
gerçekleşen işlemler içiıı BİST tari fesi geçerlidir. 

a) Altın: 0.000 1 O + BSMV 
b) Gümüş: 0.0015 + BSMV 

4. Uluslararası Kira Sertifikası İşlemleri komisyonu: 0.0000 1 O+ BSMV 

7.1.4. Kurul Ücreti: Takvim yılı esas al ı narak. üçer aylık dönemlerin son iş gününde Foıı ' uıı 
net varl ık değeri üzerinden %0,005 (yüzbindebeş) oraııuıda hesaplanacak ve ödenecek Kuru l Ücreti 
Forı portföyünden karşılanır. 

7.1.5. Foo'un Bağlı Olduğu Şemsiye Fona Ait Giderler: Şemsiye Fon' un kuruluş giderleri 
ile fon ların katLlnıa payı ihraç giderleri hariç olmak iizere. Şemsiye Fon için yapılması gereken tüm 
giderler Şemsiye Fona bağlı fon l arın toplam değerleri dikkate alınarak oransal olarak ilgili fonlarm 
portföylerinden karşı lanır. 

7.J.6. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ,·e Tahnıi.ni Tutarları 

fon malvarlığından karşılanan saklama ücreti ve diğer giderlere ilişkin güncel bilgilere 
yatırımcı bilgi forıııundan ulaşı l abilir. 

7.2. Kurucu Tarafından Karşılanan Giderler 
Aşağıda tahmini tutarları gösteı·i leıı halka arza ilişkin giderler kumcu ıarafından 

karşı !anacaktır. 

Gider Tiirü Tutan 
Tesci l ve İlan Giderleri 2000 
Di -er Giderler* 7000 
TOPLAM 9000 

19 

' 
~FÔY YIIMIA.:ı Mahallesi co s ••• 

8 34330 Beşllı ~ 
.yaplkrwiportf 

sis No·0-5700-1780- ı• 
~ır~"'N ,. ,11n?,A AP'fıf'! 



• Diğer giderler = Yasal clı.ıjier /eminleri - JSIN kodu ma.ı-,.aji + MKK ihraç bedeli + Kaşe masrafı 

vuı. FONUN VERGİLENDİRİLMESf: 

s.ı. Fon Portföy işletmeciliği Kazançlarının Vcrgileud iı-ilnıesi 

a) KurunıJar Vergisi Düzenlemesi Açısından: 5520 sayı lı Kurumlar Vergisi Kanunu·nuıı 
5'inci maddesinin I numaralı bendinin {el) alı bendi uyarınca. menkul kıymet yaıınnı fonlarının 
portföy işleuııeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. 

b) Gelir Vergisi Düzenlemesi Açısındarı : Fonların poıtföy işlemıeci liği kazançları , Gelir 
Vergisi Kauunu·nuıı geçici 67. maddesinin (8) numara lı bendi uyarınca. %0 oranında gelir vergisi 
ıevfikaıuıa tabidir. 

8.2. Katılma Payı Satın Alanla rın Vergilendirilmesi 

Gelir Vergisi Kanuııu·nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre 
kurulan menkul kıynıeıler yaıırııu fonlarının kaulma paylarınııı ilgi li olduğu fona iadesi %10 
oranmda gel ir ,·ergisi ıevfıkatıııa tabidir. KVK"nııı ikinci maddesinin birinci tikrası kapsamındaki 
ınükelleller ile nıiinlıasıran menkul kıymet ve d iğer sermaye piyasası aracı getiri leri ile değer artışı 
kazançları elde etmek ,·e bunlara bağlı haklaı·ı kullanmak amacıyla faal iyeııe bulunan 
mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanununa göre kumlan yanrını fonları ve yatırım ortaklıklarıyla 
benzer nitelikte olduğu Maliye Bakan l ığınca belirlenenler için bu oran %0 olarak uygulanır.(11 

Sürekli olarak portföyünün en az %51 "i BlST'te işlem gören paylardan oluşan yaurım 
fonlaruıın bir yıldan fazla süreyle elde tuıulan katı lma paylarının elden ç ı kanlnıasuıda Gelir Vergisi 
Kanunu'ııtuı geçici 67. maddesi kapsanunda tevkifaı yapılm az. 

Gelir Vergisi Kaııumı' nuıı geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca fon katılına 
paylarının fona iadesinden elde edilen gelirler için )~Ilık beyanname verilmez. Diğer gelirler 
nedeniyle beyanname verilmesi hal inde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticari i şletmeye 
dahil olan bu niıelil..-ıeki gelirler, bu fıkra kapsamı dışındadır. 

Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici Madde l uyarınca dar nıükellefkurU111lann Türkiye"deki iş 
yerlerine atfedi lmeyen veya daimi temsilcilerinin aracı.lığı olmaksızm elde edilen ve Gelir Vergisi 
Kanumıııun geçici 67 nci maddesi kapsanımda kesimi yapı l mış kazançları ile bu kurumların tam 
mükellef kurwıı lara ait olup BIST"ta işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan orıakhk 
paylarının elden çıkarılmasından sağlanan ve geçici 67 nci ınaddeniıı ( J) nwııaralı likrasın 111 alnncı 
paragrafı kapsamında vergi kesintis ine ıabi tutulmayan kazançları ve bu kunınılan□ daimi 
ıemsilcileı:i aracı lı ğıyla elde ettikleri tamamı geçici 67 nci madde kapsaınmda vergi kesintisine lıibi 
ıuuılıııuş kazançları için yıllık veya özel beyanname veri lmez. 

111 Ayrıntılı bilgi için bkı.. w,vw.gfu.gov,ır 
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IX. Fİ ANSAL RAPORLAMA ESASLARI İLE FONLA İLGİLİ BİLGİLERE VE 
FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN V ARLlKLARA İLİŞKİN AÇLKLAMALAR 

9. 1. Fon'un hesap dönemi takvim yı l ıdır. Ancak ilk hesap dönemi Fon'un kuruluş tarihinden 
başlayarak o yılın Aralık ay111m sonuna kadar olan süredir. 

9.2. Finansal tabloların bağımsız denet iminde Kurulun bağuusız denetimle ilgili 
ditı:eıılenıelerine uyulur. Finansal tablo hazırlama y(iküınlülüğiirıün bulunduğu ilgi li hesap 
döneminin son günü itibarıyla hazrrlanaa ponföy raporları da finansal tablolarla birl ikte bağımsız 
denetimden geçirilir. 

9.3. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denet ime tabidi r. Kurucu. Foıı'un yı llık 
finansa l tablolarını, ilgili besap döneminin bitimini tak ip eden 60 gün içinde KAP'ta ilan eder. 
Finansal rabloların son bildirim gününün resmi tatil gUniine denk gelmesi halinde resmi tati l gününü 
takip eden ilk iş giinü son bildirim tarihidir. 

9.4. Şemsiye fon içtüziiğüne. bu i zahnaıııeye, yanrnııcı bilgi formwıa, bağımsız denetim 
raporuyla birlikle finansal raporlara (Finansal tablolar, sorumluluk beyanl arı. portföy dağı lım 
raporları) fon giderlerine ilişkin bilgilere. fonuıı risk değerine. uygulanan komisyonlara, varsa 
performans ilcretlendiımesine ilişkin bilgilere ve fon tarafından açıklanması gereken diğer bi lgilere 
fonun KAP'ta yer alan sürekli bilgilendinne fomıundan (www.kap.onı.tr) ulaşılması nıünıkilndür. 

Ayrıca. fonun geçmiş perforınaıısma fonwı portföy dağılımına, foııun risk değerine ve 
fondan tahsil edilen ve yaıınnıcı lardaıı belirl i şartl ar altında tahsil edilecek ücret ve komisyon 
bi l ı:cilerine vatınıncı bilei fornuıııdaıı da ulaşılması mümkündür. - . -

9.5. Portföy dağıluıı raporları ayl ı k olarak hazırlanır ve ilgili ayı rakip eden aliı iş güaü içinde 
K.AP'ta ilan edilir. 

9.6. Finansal raporlar. bağımsız denetim rapornyla birlikle, bağımsız denetim kuruluşwıu 
temsil ve ilzama yetki li kişi nin imzas ını laşıyaıı bir yazı ekinde kurucuya ulaşmasından sonra, 
kurucu tarafiııdan finansal raporların kamuya açıklanmasına i lişkin yönetim kuru lu kararına 
bağlandığı tarihi izleyen alııncı iş gilnü mesai saati bitimine kadar KAP' ta açık laııır. 

9.7. Portföy raporları dışındaki JinaıısaJ raporlar kamuya açıklandıktan sonra, Kurucu'ııun 
resmi iııte_rncı sitesinde yayımlanır. Bu bilgiler. ilgili İnternet sitesinde en az beş )11 sllreyle kamuya 
açık tutulur. Söz konusu finansal raporlar aynı zamanda kurucunun merkezinde ve katılma payı saıışı 
yapılan yerlerde, yaıınnıcıların iacelenıesi için hazır bulundurulur. 

9.8. Yaurııııcıları n yatırnu yapma kararmı etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını 
gerektirecek niteli"1e olan izalıııaıııenin L 1.1 ., L 1.2. 1 .. rı , 111 .. V.5.5 .. V.5.6 .. VI. (6. 7. maddesi hariç), 
VU. 7. 1. (aracıl ı k komisyonlarına ilişkin alt madde hariç) ııo l u bölümlerindeki değişiklikler Kurul 
tarafından incelenerek onaylanı r ve iziıı yazısı nın Kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi izJeyeıı 
1 O iş güııii içinde KAP'ta ve Kurucu 'nw1 resmi iııterrıe.t sitesinde yayımlanır. ayrıc8 ticaret siciline 
tescil ve TTsa· de ilan edilmez. h.ahnameııia diğer bölümlerinde yapılacak değişikler ise. Kurulıın 
onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapı larak KAP'ta ve Kw·ucu·nun resmi İnternet sitesinde ilan 
edi lir ve yapılan değişi k l ikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş güıüi içinde toplu olarak Kurula 
bildiri lir. 

9. 1 O. Foıı · un reklam ve ilanları ile ilgili olarak Kurulun bu komıd i düzenlemelerine uyulur. 
. ' 
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9. 11. Vaad sözleşmesini n o l ası karş ı tara ilan ile söz konusu tarafların derecelendirme 
notlarına ilişkin bi lgiler KAP'ıa açık lanır ve açıklanan bilgilerde değişiklik meydana gelmesi 
duruııımıda KAP'La yapı la□ bir önceki açıklama güncellenir. Söz konusu sözleşme lerin kar payı 
oranı ve vadesine il i şkin bi.lgilere ise ayl ık dönemler itibariyle lıazırJaoan portföy dağılun raporunda 
yer verilir. 

X. FON'ON SONA ERJ\'.I.ESİ VE FON VARLIĞINlNTASFİYESİ 

10.l. Fon: 
- Bilgilendirme dok(inıanlarında bir süre öngörülmüş ise bu sürenin sona ermesi. 
- Fon süresiz ise kuruewıun Kurulun uygun görüşünü aldıktan sonra altı ay soması için feslıi 

ihbar etmesi, 
- Kumcunun faaliyet şartlannı kaybetmesi. 
- Kurucunun mali duru111w1w1 taahhütlerini karşıl ayamayacak kadar zayıtlanıası , illas elmesi 

veya tasfiye edilmesi, 
- Fonun kendi mali yükiiııılülüklerini karşılayamaz dw-umda olması ve benzer nedenlerle 

fonun de,·amıııın yatırımcıların yaranna olmayacağının Kurulca tespit edilm iş olması 
hallerinde sona erer. 

Fonuıı sona ermesi ha linde fon portföyünde yer alan varlıklardan borsada işlem görenler 
borsada. borsada işlem gömıeyenler ise borsa dışında nakde dönilşt!lrülür. 

10.2. Fon mal varlıgı. içtüzük ve izahnamecle yer alan ilkelere göre tasfiye edilir ve tasfiye 
bakiyesi katılma payı sahiplerine payları oranında dağııılır. Tasfiye durtununcla yalnızca katılına 
payı sahiplerine ödeme yapı labil ir. 

10.3. Tasfiye işlemlerine ilişkin olarak. Kurucu·nuıı Kurul'un uygun görüşünü aldılnan sonra 
6 ay sonrası için fesih ihbar etmesi durumunda söz konusu süre sonunda hala Fou'a iade edilmemiş 
kaulma payl annın bu lunması halinde. katılma payı sahiplerin in satış taliıııaı-ı beklenmeden pay 
sauşlan yapılarak elde edilen tutarlar Fesih ihbarından sonra yeni kaıılrna payı ihraç edilemez. 
Tasfiye anından iLibaren hiçbir kaıılma payı ihraç edilemez ve geıi alınamaz. 

10.4. Ktınıcuııun iflası veya tasfiyesi halinde Kurul. fonu uygun görecegi başka bir portföy 
yönelim şirkeline Lasfıye amacıyla devreder. Poıtföy Sa.klayıcısı ııın mali dunımuııun taahlıütlerini 
karşılayamayacak kadar zayıflaması, it1ası veya tasfiyesi halinde ise, kunıcu fon varlığını Kurul 
tarafından uygun görülecek başka bir portföy saklayıcısına devreder. 

10.5. Tasfiyenin sona ermesi üzerine. Fon ad ının Ticareı Sici li'nden silirunesi içiı1 keyfiyet. 
kurucu larafından Ticaret SiciJj'nc tesci l ve ilan eniri lir, bu durtıın Kunıl'a bildirilir. 

XI. KATILMA PAYI SAHİPLERİNİN HAKLARI 

11.l. Kurucu ile katılma payı sahipleri arasındaki ilişk ilerde Kanun, ilgili mevzuat ve 
içtüzük; bunlarda hUküm bulunmayan lıallcrde 11/1/201 1 tarihli ve 6098 sayıl ı Türk Borçlar 
Kanununun 502 ila 514 üncü maddeleri hükümleri kıyasen uygulanır. 



11.3 . Kaıı l ına paylan müşteri ba?.ında MKK nezdinde izlemııelne olup. tasan-uf sahipleri 
Kurucu 'daıı veya alını satıma aracı lık eden yatmm kurul~lardan hesap durum ları hakkında her 
zaman bilgi ta lep edebil ir ler. 

X ll. FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE BALKA ARZ 

12. l. Katılma payları izalıııanıeıı i n ve yatırımcı bilgi fonnuııun KAP"ta yayımını takiben 
formdaki esaslar çerçevesinde ve formda belirtilen satış başlangıç tarihinden itibaren. izalıname ve 
yatırımcı bilgi fomıunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yaıınmcı lara sunulur. 

12.2. Katı lma paylan karşılığı yaıı nmcılasdaıı toplanan para, takip eden iş günü izalıııamede 
belirlenen varlıklara ve işlemlere yaurılJr. 

lzahnamede yer alan bilgilerin <loğruluğumı kanuni yetki ve sorum lu l uklarımız çerçevesinde 
onayl arı z. 03.02.2022 

Okan UZUNOĞLU 

Genel Müdür Yardımcı sı 
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Genel Müdür Yardımcısı 


