
YAPI KREDi PORTFÖY YÖNETİ.Mİ A.Ş. 
YAPI KREDİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI 

Y APT KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU'NUN 
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) KATILMA PA YLARI.NlN 

İHRACINA İLİŞKİN İZAHNAME 

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 say ılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. ve 
54. maddelerine dayanılarak, 09/06/2015 tarihinde İ stanbul ili Ticaret Sicili Mcmurluğu'na 
470218 sicil numarası altında kaydedilerek 15.06.2015 tarih ve 8841 sayılı T ürkiye Ticaret 
Sicili Gazetes i'nde ilan edilen Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu 
içtüzüğii ve bu izahname hiikümlel'inc göre yönetilmek üzere oluşturulacak Yapı Kredi 
Portföy BJST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'ııun katılma paylarının 
ihracına ilişkin bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17/ 11/2015 tarihinde 
onaylanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu ' nun onayı ile kurucusu Yapı Kredi Yatırım Menkul 
Değerl er A.Ş. olan Yapı Kredi Yatınm Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu'na J3ağh 
BJST 30 Endeksi Alt Fonu (Hisse Senedi Yoğun fon) (4.Alt Fon) Yapı Kredi Portföy Yönetimi 
A.Ş.'ye dcvrolnıuştur. 

Sermaye Pi)•asası Kurulu'nıın 08/04/2020 tarih ve ll233903-305.01.0J-E.4018 say ılı izni ile 
Yapı Kredi Portföy BIST 100 Endeksi llisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ve Yapı 
K redi Portföy 81ST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun 
Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senecli Fonu (Hisse Senedi Yoğıııı Fon) bünyesinde 
birleşti rilmesine izin verilmiştir. 

İzalınanıenin onaylanması, izalınaruede yer alan bi.lgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü 
anlamına gelmeyeceği gibi, izahnaıııeye ilişkin bir tavsiye olarak da kabul ed.ilemcz . 

.İhraç edilecek katılma paylarına ilişkin yaıınm kararlan i:ı:ahnameniıı bir biitün olarak 
değerlendiı'ilmesi sonucu verilmelidir. 

Bu izahname, Kurucu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. 'nin adresli resmi İnternet sitesi 
(www.yapikrediportfoy.coııı.tr) ile Kanı uyu Aydınlatma Platformu (KA P)'ııda 

{www.kap.org.tr) yayımlanmıştır. izahnameniıı nerede yayuu.lanclığı hususunun tescili ve 
TTSG'de ilan tarihine ilişkin bilgiler yatırımcı bilgi formunda yer almaktadır. 

Ayrıca bu izabname katılma paylarının alını satımının yapıldığı ortamlarda, şems iye fon 
içtüzüğü ve yatırımcı bilgi formu ile birlikte, talep edilmesi halinde iicretsiz olarak 
yatırımcılara verilir. 
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B i hı:ileııd i nne Dökümanlan 
BIST 
Finansal Raporlanıa Tebl iği 

Fon 

Semsive Fon 
Kanun 
KAP 
Kunıcu 

Kurul 
MKK 
Porrfö,• Saklavıcısı 
PYŞ Tebliği 

Rehber 
Saklanıa Tebl iği 

T akasbaıık. 
Tcbl.iii 
T.EFAS 
TMS/TFRS 

Yönetici 

KISALTMALAR 

Se.msive fon ictüz(i@. fon izal111anıesi ve vauruncı bilgi formu 
Borsa İstanbul A.S. 
11-14.2 sayılı Yatırını Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarrna 
i lişk in Tebl iğ 
Yapı Kredi Portföy BlST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu 
(Hisse Senedi Yoi'i.un Fon) 
Yaoı Kredi Portföv Yöneıimi A.S. Hisse Senedi Semsive Fonu 
6362 savılı Sennave Pivasası Kanunu 
Kaımıvu Avdııılatma Platformu 
Yaoı Kredi Portföv Yönetimi A.S. 
Sermave Pivasası Kurulu 
Merkezi Kavll Kuru lusu A.S. 
Yaoı ve Kredi Bankası A.S. 
I IJ-55.1 sayı lı Portföy Yönetim ŞirkeıJeri ve Bu Şirketleri n 

Faal iveılerine İl iskin Esaslar Tebl iıi. i 
Yatırını Fonlarına lliskin Rehber 
111-56.1 sayıl ı Po ıiföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmetle 
Bulunacak Kurul uşlara İliskin Esaslar Tebli2i 
l staııbul Takas ve Saklama Bankası A.S. 
IU-52.1 savılı Yatırını Fon larına İliskin Esaslar Teblioi 
Türkive Elektronik Fon Alını Satım Plaı fomıu 
Kamu Gözetimi. Muhasebe ve Denetim S ıaııdanları Kurumu 
taraftndan yürürlüğe konu lmuş olan Türkiye Muhasebe 
Sıaııdartl arırrurkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara 
il i skiıı ek ve vorunı lar 
Yaoı Kredi Portföv Yönetimi A.S. 
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J. FON HAKK.INDA GENEL BİLGİLER 

Fon, Kanun hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan 
nakitle, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı millkiyet esaslarına göre işbu i zıı hnanıeniıı 11 bölümünde 
belirlenen varlık ve haklardan o l uşan port föyü işleımek amacıyla kLtrulan. katılma payları Şemsiye 
Fon ·a bağlı olarak ihraç edilen ve tüzel kişijjği buhumıayan mal varl ığıd.ı r. 

I.J. Fona İliş kin Genci Bilgiler 

Foıı'ıııı 

Uııvaıu: Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi 
Foııu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 

Adı: BIST 30Fonu 
Bağlı Olduğu Şems.iye Fonun Unvanı : Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş . Hisse Senedi 

Semsive Fonu 
Baillı Oldui!u Semsi ve Fonun Türü: Hisse Senedi Seınsive Fonu 
Süresi: Süresizdir 

1.2. Kw·ucu, Yönetici ve Portföy Saklayıcısı Hakkmda Genci Bilgiler 

1.2.1. Unvan ve Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler 

Kıırııcıı ve Yöııeıici'ııiıı 

Unvanı: Yaıı ı Kredi Portföv Yönetimi AS. 
Yetki-Belgesi/1eri7 : 13.05.20 15 tarih ve PYŞ/PY.17-YD 9/391 

- faalivet vetki bel!!esi. rıı 
Portföıı Saklayıcısı 'ııııı 

Unvanı: Yanı ve Kredi Bankası A.S. 
Portföy Saklama Faaliyeti iznine Tarih: 03.02.2015 ıadh 
İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası No: 3/101 

1.2.2. (letişim Bilgileri 

Kıırııcıı ve Yöııetici Yapı Kretfi Portfiiy Yöııetimi A.Ş. 'ııin 

Merkez adresi ve iııtenıeı sitesi: Yapı Kredi Plaza A Blok. Kat: 13 Levent 
tstanbul / Türkiye 
www.vaoikredioortfov.com.tr 

Telefon numarası: O 212 385 48 48 
Portföy Saklayıcısı Yapı ve Kı-edi Bankası A.Ş. 'ııiıı 

Merkez adresi ve İ nternet sitesi: Yapı Kredi D Blok Plaza Büyükdere Cad. 
34330 Beşiktaş-lstanbul 
www.vaııikredi.com.tr 

Telefon numarası : O 212 339 70 00 

□olu 

34330 

Levenı 

ııı ~pvş Tebliği'ur u,urn çerçevesinde, Kurucu 'ııuıı 08/03/2007 ınrih vcPYŞ/PY/25-20 ve PYŞ/YD/10 savdı 
PORTFÖY YÖNETiMi ,·e YATIRIM DANIŞMANLtĞI vcıki belgesi/teri h dilerek. Ku · • lünun'ıııı 
40 ıncı ,,e 55 inei maddrleri uva nnca diizeııJenen .13/05/2015 tarih VC'PV 
DANIŞMANLIĞI ,·e PORTFÖY YÖNETiM i veıki bcluesi/leri verilmiştir." 
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1.3. Kurucu Yöneticileri 

Fon'u temsil ve i lzııma Kurucunun yönetim kurulu [iyeleri yetki li olup, yönetim kurulu 
üyelerine ve kurucunun diğer yönetici lerine i l işkin bi lgiler aşağıda yer almaktadır: 

Adı Soyadı 

Bahar Seda 
tK.iZLER 

Ahmet 
ÇlLOĞLU 

Müge PEKER 

Melımcl Güçlü 
ÇOLAK 

Okan 
UZVNOĞLU 

Yönetim KuruJu 
Başkanı (lç 
Kontro lden Sorwnlu 
Yönetim Kurulu 
Üyesi) 

Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımc ısı 

Yönetim Kurulu 
Üyesi/Genel Müdür 

Emeklilik Fonlaıı 
Genel Müdür 
Yaı-dmlcısı 

Yaurım Fonları ve 
Özel Portföy 
Yönetimi 
Genel 
Yardımcısı 

Müdür 

Son 5 Yılda Yaptığı lş lcr (Yıl
Sirket-Görcv) 
2014 - Devanı Yapı ve Kredi 
Bankası A.Ş. Finansal Raporlama 
ve Muhasebe Grup Direktörü 
20 .1 2 - 2014 Yapı ve Kredi Bankası 
A.Ş. Finansal Raporlama ve 
Muhasebe Direktörü 
2010-2012 Yapı ve Kredi Bankası 
A.Ş. Piyasa Riski Yönetimi 
Direktörü 
2016 - Devam Yapı ve Kredi 
Bankası A.Ş . Planlama ve Kontrol 
Grup Direktörü 
201 O - 2016 Yapı ve Kred i Bankası 
A.S. Bütçe ve Planlama Direktörü 
2020 - Devam Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 
2014 - 2020 Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi A.Ş. Yatırım Fonları ve 
Özel Portföy Yönetimi Genel 
Müdür Yardımcısı 
2006 - 2014 Yapı Kredi Poıtföy 

Yönetimi A.Ş. Sabit Getirili 
Menkul Kıvmetler Gruo Müdüıii 
2020 - Devanı Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi A.Ş. Emeklilik Forıları 

Genel Müdür Yardımcısı 
20l9 - 2020 Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi A.Ş . Emeklilik Fonları 
Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü 
201 5 - 2019 Yapı .Kredi Portföy 
Yönetimi A.Ş . Özel Portföy 
Yönetimi Grup Müdürü 
2014 - 2015 Yapı Kredi Poı1föy 
Yönetimi A.Ş. Özel Portföy 
Yön.etimi Bölüm Müdürü 

Tecrübesi 
(yıl\ 

26 Yıl 

19 Yıl 

27 Yı l 

22 Yıl 

2020 - Devam Yapı Kredi Portföy 25 Yıl 
Yönetimi A.Ş. Yaiırım Fonları ve 
Özel Portföy Yönetimi Genel 
Müdür Yardımcısı 
2018 - 2020 Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi A.Ş . Yatırım Fonları 

Özel Portföy Yönetimi Hisse 
Senedi Fonları Gnıo Müdürü .1 
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2014 - 20 17 Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonlan 
Hisse Senedi Fonları Gnıo Müdürü 

Umit Satış, Pazarlama ve 2020 - Devam Yapı Kredi Portföy 19 Yıl 
ERSAMUT Yatı rım Yönetimi A.Ş. Satış. Pazarlama ve 

Danışmanl ığı Genel Yatırım Danışmanl ı ğı Genel 
Müdür Yardımcısı Müdür Yard ı mcısı 

20L9 - 2020 Yapı Kredi Portföy 
Yönelimi A.Ş. Özel Portföy 
Yönetimi ve Serbest Fonlar Grup 
Müdürü 
2015 - 2019 Yapı Kredi Porı föy 
Yönetimi A.Ş. Yatırını . Fonları 
Özel Portföy Yönetimi Sabit 
Getirili Menkul Kıymetler Grııp 

Müdiirü 

1.4. Fon Hizmet Birimi 

Fon hizmet birimi Yapı ve Kredi BankasıA.Ş. nezdinde o luşturulmuş olup, lıizıııet biriminde 
görevli fon müdürüne ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. 

Adı Soyadı Görevi Son 5 Yılda Yapttğı İşler (Yıl-Şirket- Tecrübesi 
Görev\ 

İsmi DURMUŞ Müdür 201 O-Devanı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş . 23 Yıl 
fon Hizmet Müdürü 

1 .5. Portföy Yöneticileri 

Fon malvarlığının. fonun yatırını sLratejisi doğrultusunda, fonun yatırım yapabileceği 
varlıklar konusunda yeterli bUgi ve sermaye piyasası alanında en az beş y ı llık tecrlibeye sahip 
portföy yöneticileri tarafından. yatırımcı lehine ve yatırımcı çıkarını gözetecek şekilde PYŞ Tebliği 
düzenlemeleri. portföy yönetim sözleşmesi ve ilgili fon bilgileııdiııne döküman ları çerçevesinde 
yöneti lmesi zorunludur. 

Fon portföyünün yönetimi için görevlendirilen ponföy yöneticilerine ilişkin bilgilere KAP'ta 
yer alan sürekli bilgilendinne fonnundan (www.kap.orn.tr} ulaşı lması mümkündür. 

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

Bfrinı Birimin/Sistemin Oluşturulduğu Kurum 

Fon hizmet birimi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 

iç kontrol Sistemi Yapı Kredi Portföy Yöneiİlni A.Ş. 

Risk Yönetim sistemi Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. 

Teftiş birimi Yapı Kredi Poıtföy Yönetimi A.Ş. 

Araştırma birimi Yapı Kredi Porıföy Yönetimi A.Ş. 
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Fon'un finansal raporl arının bağmısız denetimi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest 
Mubasebeci Mali Müşavil'l ik A.Ş. tarafından yapılmaktadır. 

i l. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETiı,1i, YATtRL, •J STRA TEJlSİ İLE FON 
PORTFÖY SINIRLAMALARI 

2.1. Kurucu. fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili. yönetimi. 
yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içfüzük ve izahnanıe lıükümlerinc uygun olarak 
yürütülıuesiııden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına 

mevzuat ve içtüzüğc uygun olarak tasanul1a bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya 
yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yönetic iJiği lıizmeti de dahi l olmak 
üzere dışarıdan hizmet alınması , Kunıcum111 sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

2.2. Fon portföyü. kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tcbliffndebclirtilen ilkeler ve 
fon portföyüne dahi l edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ.de yer alan sı nı rl amalar 

çerçevesinde yönetil ir. 

2.3. Fon toplam değeri nin en az %80'i devamlı olarak baz alınan endeks olan 81ST 30 
Endeksi kapsamındaki ortaklık paylarından örnekleme yoluyla seçilenlere ve en az %80'i devamlı 
olarak sadece 81ST 30 Endeks kapsam ı ndaki varlıklara yatırını yapan borsa yaıırıın fonu katılına 
paylarına yatırı l ır. Baz alınan endeksin değeri ile !onun birim pay değeri arasındaki korelasyon 
katsa)ısı en az %90 o lmalıdır. Fon'un hisse senedi yoğun fon o l ması nedeniyle Fon poıtföy 
değerinin en az %80'i devamlı olar-dk menkul kıymet yatırı nı ortaklık ları payları bariç olmak üzere 
BISTte işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak. yapı lan 

vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları , i hraççı paylarma ve pay endekslerine dayalı opsiyon 
sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylaruıa ve pay endekslerine dayalı aracı 
kurul uş varantlan. en az %80.i devamlı olarak menkul kıymet yatınnı ortak lı kları payl arı hariç 
olmak üzere B[ST'ıe işlem gören ihraççı payları ndan oluşan endeksleri ıakip eınıek üzere kurulan 
borsa yatırını fonu katılma paylarına yatırılır. 

Yabancı yatJrm1 araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam 
değerinin en fazla %20. si oranında yabancı para ve serınaye piyasası araçları fon portföyüne dahi l 
edilebilir. 

Fon portföyüne dahil edilen yerl i ve yabancı ilıraççılarm döviz cinsinden ihraç edilm iş pam 
ve sermaye piyasası araçları fon Loplaın değerinin devamlı olarak %20.si ve fazlası olamaz. 

Fon uygu layacağı stratejilerde. yaıırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amac ıyla. 
kald ıraç yaratan işlemlerden faydalanabi lir. Fon bu işl emlerin yanmda yatırmı amaçlı olarak ve/veya 
riskten korunmak amacı yla kıymeili maden. yabancı borçlanma aracı. yerli ve yabancı şirketlerin 
ortakltk payları ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonları ile türev araçlara 
yatırım yapabilir. 

2.4, Yönetici tarafından, foıı toplam değeri esas alınarak, fon portföyünde yer alabilecek 
varlık ve işlemler için bel irlenmiş asgari ve azami smırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

VARLIK ve l LEM T ÜR Ü 
Ortaklık Payları (BIST 30 Endeksi) ve 81ST 30 
Endeksini takip eden Borsa Yatırım Foııu Katı lma 

Pa lan 
Ortaklık Pa ları (BTST 30 Endeksi bari 
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları. Varlık 
ve l tek Teıniııatlı Menkul Kı rnıetler 
Ters Re o İşlem leri 
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Takasbaok Para Piyasası ve Yuıtiçi Organize Para 
Pivasası isleınleri 

o 20 

Yabancı Ortaklık Pal'ları ve Borclaruna Aradan o 20 
Varlı k ve İnoteilc Davalı Menkul Kıvmetler o ?O 
Kira Sertifikaları (Kamu/Özel Sektör) o 20 
Vadeli Mevduat/Katılım Hesabı o 10 
Gavriıııeokul Scnifıkaları o 20 
Varantlar/Scrti fikalar o 10 
Türkiyc'de kurulu Borsa Yatınm Fonu Kaıılına o 20 
Payları (81ST 30 Endeksiııi Lakip eden Borsa 
Yatırım Fonu dısmdaki ler) 

Yatırım Fonu, Gayrimenkul Yallrını Fonu, Girişim o 20 
Sermaye.si Yatıruıı Fonu Katı lma Payları , Menkul 
Kıymet Yaıırıııı Ortaklığı Paylan, Yabancı 

Borsalarda İşlem gören Borsa Yatmnı Fonu 
Pavları 

Ulusal ve Uluslararası Piyasalarda işlem gören o 20 
Kıymetli Madenler ile Kıymetli Madenlere Dayalı 
Sermavc Pivasası Araclan 

Tek bir yauruıı foırnnun. yabanc ı borsalarda işlem gören Borsa Yatırını 
Fonu'ııun ve Yabancı Yaıırım Fonu katı lma paylarına yapı l an yaıı rım tutan; fon toplam değerinin 
% 1 0'unu geçemez. 

Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırmı fonu kanlıııa paylarına yapı.l an yatı rım fon 
toplam değerinin %20'sini geçemez. 

Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin 
%ıo·una kadar borsada veya borsa dışmda repo yapı lab i lir. Borsa dışında taraf olunan ters reJ)O 
sözleşmelerine, fon toplam değcriniıı en fazla % 1 o· una kadar yatırını yapılabilir. 

Fon portföyündeki sennaye pi yasası araçlarınuı piyasa değerinin en faz.la %50"si tutarındaki 
senııaye pi yasası araçları ödünç verilebilir. Fon portföyünden ödiinç verme işlemi için ödünç verilen 
semıaye piyasası araçlarınuı en az %100.ü karşılığında Kurulwı ilgil i düzenlemelerinde özkaynak 
olarak kabul ed ilen varlıklar fon adına Takasbank"ta bloke edil ir. 

Fon, Kuru l düzenlemeleri uyarınca yapıl acak bir 
sözleşme çerçevesinde portföyündeki kıymetli madenlerin piyasa değerlerinin en faz.la %75"i 
tutarındaki kıymetli madenleri Türkiye'de kurulu borsalarda ödünç verebilir. Ayrıca, piyasada 
gerçek l eşen ödüııç işlemleri karşı lığında ödünç alacakları.nı temsil etmek üzere çıkarılan sertifikalar 
aynı oranda portföye alınabilir. Kıymetl i maden ödünç işlemleri ile kıymetli 
maden ödünç serti fikası alım-satım işlemleri ilgili piyasadaki işlem esasları ile teminat 
sistemi çerçevesinde yapı.ili". 

2.5. Fonun karşılaştırma ölçütü %90 81ST 30 Getiri Endeksi. %10 BIST-KYD Repo (Brüt) 
Endeksi'dir. 

2.6. Fon pnıtföyüne riskten koruma ve/veya yatırım amaçlı yuniçi ve dışında işlem gören 
döviz, faiz. ortakl ık payı, kıymetli madenler, finansa.! endeksler, senııaye piyasası araçlarına dayal ı 

türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri). swap sözleşıııeleri. saklı rilrev ara lar. varant 
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ve sertifikalar dahi l edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araç ları işlemleri ve ileri valörlü a lım 
işlemlerine Larııf olabi lir. 

Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon 
tutarı fon toplam değerini aşamaz. Kaldıraç yaraıan işleıulerin pozisyonlarının besaplarunasmda. 
Rehber' in "Fon Türlerine İlişk i n Konı ro ı ·· başlığıııda yer alan sınırlamalara uyulur. Portföye alınan 
rürev araçların Fon ·un ya tırım stratejisine uygun olması zorunludur. 

2.7. Poıtfoye borsa d ışından Lürev araç ve swap söz.leşıııeleri , repo•Lers repo sözleşmeleri 
dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yaHrıın su·atejisine uygun olarak fon portfoyüne dahil 
edilir. Sözleşmelerin karşı taratlannuı yatırım yapılabil ir derecelendirme notuna salıip o l ması, 
herhangi bi r il işkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi 
ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürü lebi lir 
olması zorunludur. Aynca. borsa d ışı türev araç ve swap sözleşmeleri. repo-ters repo sözleşmel eri 
karşı tarafıııın denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v. b.)olınası ve 
fonun fiyaı açık lama dönemlerinde "güvenilir" ve ·'doğrulanabil ir' ' bir yöntem ile değerlenmesi 
zorunludur. 

2.8. Portföye dahi l edilen yabancı yatının araçlannı tanıtıcı genel bilgiler: Yurtd ışında ihraç 
edilen borçlaıuııa araç larıııın ve kira scrıifıkalarıııın. ıabi olduğu otorite tarafından yetkilend i rilm i ş bir 
saklayıc ı kuruluş nezdinde saklanması. liyatınııı veri dağıtım kanal ları vasıtasıyl a ilan edilmesi ve fonun 
fıyaı açık lama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzcnlenıekri çerçevesinde gerçeğe uygtııı 
değeri lizeriııden nakde döııliştliriilcbilecek nitelikte likiditasyoııa sahip olması şartlarıyla. ~urıdışında 

borsa dışından fon portföyllne dahi l edi lmesi ınümklindiir. 

Fon portföyüne sadece derecelendirmeye tabi tutulmuş yu11dı şında ihraç edi len borçlanma 
araçlarınuı ve kira sertifikaları alınabi l ir. İlgili aracın derecesin i belirleyen belgeler yönetici nezdinde 
bulundurulur. 

Poı1föye dahil edi lecek olan yabancı yatırım araç lan ile ilgil.i herhangi bir ülke sınırlamas ı 

bulunmamaktadır. 

2.9. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak baz a.lınan endeks olan BLST 30 
Endeksi kapsamuıdaki ımmkul kıymetlere yatınlır. Baz al ı nan endeksin değeri ile fonun birim pay 
değeri arasmdaki korelasyon katsayısı en az %90 o lmalıdır. 

Her ayın somıııcu giiııünde 3 aylık dönemler için hesaplanır. Korelasyon katsayısının 
hesaplaıuııası: Kore lasyon katsayısı belirli bir dönemde baz alınaııendeksin değeri ile Endeks Fonu 
bi rim pay değeri arasındak i ilişkiyi ifade eder. (+ L) ile (-1) arasında bir değer olup, aşağıdaki 
formüle göre hesaplanır. 
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Xı 

Yı 

Xort 

Yoıı 

Korelasyon katsayısı 

Fonun l günündeki birim pay değeri 

Baz al ıııan endeksin l günündeki değeri 

Hesaplama dönemindeki ortalama birim pay değeri 
(L xı/Hesaplanıa dönemindeki glin sayısı) 

Hesaplama dönemindeki ortalama ende~s değeri 

(L Yı/Hesnplaına dönemindeki glln sayısı ) 

2.10. Fon toplam değerinin% 1 0' unu geçmemek üzere fon hesabına kred i alınabilir ve/veya 
borçlanma amacıyla Takasbank Para Piyasası ve yuniçi organize para piyasası işlemleri yapılabilir. 
Kredi alınması halinde kredinin tuıarı. faizi. al ı ndığı tarih ve kredi aJıııan kuruluş ile geri ödeneceği 
tarih KAP'ta açıklanır ve Kurula bildirilir. 

ffi. TEMEL YATLRIM RİSKLERİ VE RİSKLERL'I ÖLÇÜMÜ 

Yatırımcılar Foıı'a yatırını yapmadan önce Fon'la ilgili temel yatırım risklerini 
değerlendirmelidirler. Fon' un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabi lecek değişimler 
sonucunda Fon biıinı pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatmmlarııun değerinin başlangıç 

değerinin a lıma düşebileceğini yatırımcılar göz önünde bulundunnalıdır. 

3.1. Fonun 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 il işkin taşınan pozisyonların değerinde. faiz oranlan. ortaklık payı fiyatları ve döviz 
kurlarındaki dal galaııınalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Söz 
konusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir: 

a- Faiz Oram Riski : Fon portföyüne faize dayalı varlıklarııı (borçlanma aracı, ters repo vb) 
dahil edilmesi halinde. söz konuş varl ıkların değerinde piyasalarda yaşanabilecek faiz 
oranlan değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder. 

b- Kur Riski: Fon poıtföyüne yabancı para cinsinden varlıklaruı dahil edilmesi halinde, 
döviz kurlarında meydana geleb ilecek değişiklikler nedeııiyle Foıı'un maruz kalacağı zarar 
olasılığını ifade etmektedir. 

c- Ortaklık Payı Fiyat Riski: Fon portföyüne oıtaklık payı dahil edilmesi halinde. Fon 
portföyünde bulunan ortaklık paylannın fiyatlaruıda meydana gelebi lecek değişiklik ler 
nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olası lığını ifade etmektedir. 

2) Karşı Taraf Rjski: Karşı tarafın sözleşmeden kaytıaklanan yükümlülüklerini yerine 
getinnek istememesi ve/veya yerine geti rememesi veya ıakas işlemlerinde ortaya çık.an aksaklıklaı· 
sonucunda ödemenin yapı laınanıast riskini ifade etmektedir. 

3) LikidHe Riski: Fon portfüyünde bulııııaıı finansal varlıkların isıenildjğ.i anda piyasa 
fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya ç ıkan zarar o lası lı ğıdı r. 



alınması sebebi ile tonun başlangıç yau rıınıııdan daha yliksek zarar kaydedebilme olasıl ığı kald ı raç 
riskini ifade eder. 

5) Operasyoııel Risk: Opcrasyoncl risk, fonu n operasyonel süreçl eıindeki aksamalar 
sonucunda zarar oluşması olası uğmı ifade eder. Operasyonel riskin kayııakJarı arasmda kullanıl an 
sistemlerin yetersizliği , başarısı z yönetim, personelin hatalı ya da hilel i işlemleri gibi kurum içi 
etkenlerin yanı sıra doğal afetler. rekabet koşu llan. politik rejim değişikliği gibi kurnnı dışı etkenler 
de olabilir. 

6) Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlıga ve/veya vadeye yoğun yaunm yap ı lması sonucu 
fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır. 

7) Korelasyon Riski: Farklı fınansal vaclıklarm pivasa koşulları alunda belirl i bir zaman 
dil imi içerisinde ayn ı anda değer ka7.anınası ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı 
!inansal varl ığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü i lişkileri nedeniyle doğabilecek zarar 
ihtimal ini ifade eder. 

8) Yasa l Risk: Fonun halka arz edil d iği dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici 
otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişiklerden olumsuz etkilenmesi riskidir. 

9) İhraççı Riski: Foıı portföyüne alınan varlıklarııı ilıraççısımn yllkümlültiklerini k ı smen 
veya tamamen zamaıımda yerine getirememesi nedeojyle doğabilecek zarar ihtimal ini ifatle eder. 

10) Kıymetl i Madenler Riski: Fonun içinde yer alan kıymetli madenlerin fiyatlarındaki 
hareketler nedeniyle kıymetl i madenlerin ve kıyıneil i madenlere dayalı finansal araçlara ilişkin 
pozisyon dunununa bağh olarak maruz kalınabi lecek zarar olasılığıdır. 

11) Baz Riski: Fonun içinde yer alan vadeli işleme konu olan dayanak ,·arlığııı vadeli işlem 
fiyatı jle spot fiyatı arası ndaki fiyat farklılığı değişimini ifade etmektedir. Vadeli işlem 
sözleşmesinde ilgi li vade sonunda vadeli işlem fiyatı ile spot fiyat birbirine eşit olmaktadır. Ancak 
ı•adel i işlem sözleşmelerinde işlem yapıJan tarih ile vade sonu arasında geçen zaman içerisinde 
vadeli fiyat ile spot fiyat teorik fiyatlamadan farklı olabilmektedir. Dolayısı ile burada Baz Değer' in 
sözleşme ı·adesi boyunca göstereceği değişim riskini ifade etmektedir. 

12) Opsiyon Duyarlılık Riski: Fonun içinde yer alan opsiyon sözleşmelerinin değerini 
etkileyen temel faktörler (fiyat oynakl ığı. spot fiyat. kullanım fiyatı, vadeye kalan süre, risksiz faiz 
o ranı, kar payı.) bulunmaktadır. Opsiyon sözleşıııesinjn fiyatı ile fiyata etki eden faktörler arasmdaki 
i l işkinin ölçüsünde. sözleşme vadesi boyunca göstereceği de~rişiııı riskini ifade euncktedir. Delta, 
finansa l kıyıııetin fiyalında meydana gelen bir birimlik değişim karşısında opsiyon tiyatınııı kaç 
birim değişeceğini göstermektedir. Gaııınıa. finansal kıymetin fiyatındak i bir birim değişmeye bağlı 
olarak dehada meydana gelen değişmeyi ölçmektedir. Theta. opsiyonun vadeye kalan gün 
sayısındaki bir günlük değişim karşısında opsiyonun değeriııclc meydana gelen değişimi 

ölçmektedir. Vega, opsiyonun altında yer alaıı finansal kıymetin volati l iıesinde meydana gelen bir 
birimlik değişim i n. opsiyomm fıyatmda meydana geıi receği değişimi ölçmektedir. Rho, faiz 
oranındaki bir birimlik değişim karşısuıda opsiyonun fiyatında meydana gelecek degişimi 

ölçmektedir. 

3.2. Fonun maruz kalabileceği risklerin ölçümünde kullanılan yöntemler şunlaı·dır: 

Fonun yatı rını straıejisi ile yaıırıııı yapılan varlı klarııı yapısuıa ve risk düzeyine uygun bir risk 
yönetim sjstemi oluşturulnıuştuı·. 

VôNE11MIA~ . 
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Şi rkeı türev araçlardan kaynaklanan riskleri de içerecek şeki lde, fon poıtfoyilııiln içerdiği tüm piyasa 
ıisklerini kapsayan "Riske Maıuz Değer" yöntemini risk ölçüm mekanizması olarak seçmi ş ve risk 
yönetim sistemini de bu ölçüm modelini esas alarak oluştunnuştur. RMD, belirli güven aralı ğ,ında 
ve ölçüm süresi içinde bir fon portföyünün kaybedebi leceği maksimum değeri ifade eunektcdir. 
RMD. piyasa fiyatları ndaki hareketler nedeniyle edilecek zarar liıniıioi değil, belirli varsayımlar 
altındaki muhtemel zarnr limitini göstcımektcd i r. Riske Maruz Değer, günlük olarak, tek ıarafü %99 
güven aralığında. tarihsel gözlem yöntemi. 20 i ş günü elde tuuna süresi ve 2 yıl lık (500 iş günü) 
gözlem süresi kı.ıllanı larak hesaplanır. 

Diğer risk faktörlerine dair ölçümler mevzuatta. fonw1 bağlı olduğu şemsiye [onun içlüzüğünde ve 
bu izalınamede yer alan fon sınırlamaları doğru ltusunda ölçülür. 

Likidite riski lıesaplaıııalarında portfoyün içinde yer alan sem1aye pi yasası araçlarının tarihsel işlem 
hacim ortalamaları değerlendirilir. Değerlend i rme sürecinde. her bir ortaklık payı için son 500 iş 
gününde oluşan günlük işlem bacimleriııin ortalaması ile o ortaklık payınm fon portföyündeki 
mi ktarı karşılaştmbr: her bir borçlanma aracı için son 250 iş gününde, 125 iş gününde ve 20 iş 
gününde oluşan günlük işlem hacimlerinin orialamasıııın yüksek olanı ile o borçlanma aracının fon 
portföyündeki miktarı karşı laştırıl ı r. 

Poıtfoye riskten korunma amacıyla sııurb olarak dalıil edilen borsa dışı türev araç ve swap 
sözl eşmeleri nedeniyle maruz kalman karşı taraf riski fon toplam değerinin% 1 o·unu aşamaz. Karşı 
taraf riski Rehber'de belirlenen piyasaya göre ayarlama (mark io markei yöntemine göre) yöntemi 
ile hesaplanır. 

3.3. Kaldıraç Yaratan İşlemler 

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlem lerden: Türev Araç (Vadeli işlem ve opsiyon 
sözleşmeleri), Saklı Tlirev ,\raç, Swap Sözleşmesi, Varanı. Sertifika, lıeri Valörlll Tahvil Bono Alını 
işlem leri , tleri Valörlü Altın Alım lşlemleri, dahil edilecektir. 

3.4. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan ri skin ölçümünde Rehber'de belirlenen 
esaslar çerçevesinde Göreli RMD Yöntemi kullanılacaktır. Fon portföyünün riske ınanız değeri. 
referans alınan portföyün riske maruz değerinin iki katını aşamaz. 

3.5. Göreli RMD yö□temi kutlanılan retcrans portföy. foııtuı karşı laşıırma ölçütüdür. 

3.6. Kald ıraç yaratan işlemlere i li şkin olarak araç bazında ayn ayn hesaplanan pozisyonlarm 
mutlak değerleıinin toplanması (sunı of aotioııals) sureriyle u laşılan toplam pozisyonun fon toplam 
değerine oranına '°kaldıraç·• denir. Fonun kaldıraç limiti fon toplam değerinin %25'idir. 

Fon stratej isi ve piyasa koşullan doğru ltusunda yatmm vdveya korunma amaçlı kaldıraç 

kullanabi lir. Kaldıraç yaratan işlem ler borsa veya borsa dışı sözleşmeler ile gerçekleşririlcbilir. 
Kaldtraç kullammına konu olan işlemlerin !o nun piyasa riski değerleri üzerinde arttırıcı l'eya 
düşürücü yönde etkisi olabi lir. Ayrıca borsa dışı taraf olunan kaldıraç yaratan sözleşmeler işlemler 

karşı tarar riskini arttırır. 
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rv. FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALV ARLIĞlNlN A YRlLIĞI 

4.1. Fon portroyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun J>Ortföy 
saklaıııa hi7ınetine i lişkin düzenlemeleri çerçevesinde Poıtföy Saklayıcısı nezdinde saklanır. 

4.2. Portföy Saklayıcısı ' nııı. fon ponföyiinde yer alan ve Takasbank'ın saklama hizmeti 
verdiği para ve sennaye piyasası araçları , kıymetli madenler ile diğer varlıkları Takasbank ne2.diııde 

ilgili fon adıııa açılan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunların dışında kalan varlıklar ve 
bunların değerleri konusunda gerekl i bilgiler Takasbanl<'a aktarı lır veya söz konusu bilgi lere 
Takasbank"ın erişimine imkan sağl amı-. Bu durumda dahi Portföy Saklayıcı sı 'ıun yükümlülük ve 
sorumluluğu devam eder. 

4.3. Fon'tııı ınalvarlığı Kurucu 'mııı ve Poı1föy Saklayıcısı ·nın malvarl ığmdan aynd ır. 

fon'uu malvarlığı. fon hesabına olması şartıyla kredi almak türev araç işlemleri veya fon adına 
ıarafolwıan benzer niteliktek i i şlem lerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehııedi lcmez. 
Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Sak layıcısıııııı yönetiminin veya denetiminin kamu 
kurumlarına devredi lmesi hal.inde dahi başka bir amaçla tasanufedilemez, kamu alacaldarmm tahsili 
amacı da dahil olmak lizcre haczedilemez. üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil 
edilemez. 

4.4. Portföy saklayıcısı: fona ai ı finansal varlıkların saklanması ve/veya kayıılarııı tutulması, 
diğer varlıkların aidiyetinin doğru lanması ve takibi. ka)ıtlarmuı ı-utulması, varlık ve nakil 
hareketlerine ilişkin işlemlerin yerine getiri lmesinin kontrolü ile mevzuatta belirtilen diğer 

görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Bu kapsamda. poıtföy saklayıcısı; 
a) Yatırım fonları hesabına katuma paylarımn ibraç ve itfa edi lmesi işlem lerinin mevzuat ve 

fon içtüzüğü hükümlerine uygunluğµııu, 
b) Yatmnı fonu birim kaıılma payı veya birim pay değerinin mevzuat ile fon içtüzüğü. 

iza.Jıoame bükümleri çerçevesinde belirlenen değerleme esaslarına göre hesaplanmasuıı. 
c) Mevzuat ile fon içtüzüğü, izahnanıe hükümlerine aykırı olmamak şartıyla. 

Kunıcu/Yönetici ' nin taliınallarının yerine getiri lmesini, 
d) Fon·un varlıklarıyl a ilgili işlemlerinden doğan edimlerine ilişkin bedelin uygun sürede 

aktarılmasını , 

e) Foa ·un gelirlerinin mevzuat ile fon içtüzüğü. izahnanıe hükümlerine uygun olarak 
kullanılmasıııı, 

f) Fon'un Yarlık alını satıııı laıınm, portföy yapısmın, işlemlerinin mevzuat. fon içıüzüğü, 
izahııaıne hükümlerine uygunlugımu 

sağlamakl a yükümlüdür. 

4.5. Pon föy saklayıcısı: 
a) Fona ait varlıkların ayrı ayrı, fona aidiyeti açıkça belli olacak, kayıp ve hasara 

uğramayacak şekilde saklanmasını sağlar. 
b) Belge ve kayıt düzeninde, fona ait varlıkları. hakları ve bunların harekeılerini fon bazında 

düzenli olarak takip eder. 
c) Fona ait vaı:lıkları ulıdesinde ve diğer kunmı laı·daki kendi hesapl aı·ında tutamaz ve kendi 

aktifleriyle i lişkilendiremez. 

4.6.a) Port föy saklama hizmetini yürtiteıı kuruluş, yüklioıliilük leriıti ye ri ne getimıeınesi 

nedeniyle Kurucu ve kaıılma payı sahiplerine verdiği zararlardan sorumludur. Kurucu. Pon roy 
Saklayıcısından; Portfö) Saklayıc ı sı da Kurı.ıcu 'daıı. Kanun ve Sak.lama Tebl iği hükümleri fo ihlal i 
nedeniyle doğan zararların giderilmesini talep etmekle yükümlüdür. Kaıılma pa ı s . · riuin 
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b) Portföy saklayıcısı , ponroy saklama hizmeti verdiği portföylerin yönetiminden veya 
piyasadaki fıyat harekeıleıinden kaynaklanan zararlardaıı sorumlu deği ldir. 

c) Portföy Sakl ayıcısı. 6362 sayılı Sermaye P i yasası Kanun ve ilg.ili diğer mevzuanaıı 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine geıiımemesi nedeniyle katılma payı sahiplerine karşı 

sorumludur. 

4.7. Portföy saklayıcısı, saklama hizıneıiııin fonksiyonel ve hiyerarşik olarak diğer 
hizmetlerden ayıışıırılması. potaıısiyel çıkar çauşmalarıııuı düzgün bir şekilde belirlenmesi, 
öıılenmcsi, önlenemiyorsa yöneti lmesi, gözetimi ve bu dunııııun loıı yaurımcılarına açıklanması 
kaydıyla fona porıföy değerleme. operasyon ve ınuhasebe lıizıııctleri. katı lına payı alını saıınıına 
aracı lık hizmeti ve Kurulca uygun görülecek diğer hizmetleri verebil ir. 

4.8. Portföy sak layıcısı her gün itibari ile saklamaya konu varlıkJarnı mutabakatını, bu 
varl ıklara ıııerkeıi saklama hizmeti veren kurumlar ve Kunıcu veya yatırım onaklı ğı ile yapar. 

4.9. Portföy saklayıcısı ponföy saklama hizmetini yürütürken karşılaşabileceği çıkar 
çatı şmalarının tanırnlaumasmı. önlenmesini, yönetimini, gözetimini ve açıkJanmasını sağlayacak 
gerekli poliıikaları oluşturmak ve bunları uygulamakla yiikünılüdür. 

4.10. Kurucu'mın üçündi kişi lere olan borçları ve yükümlüliik leri ile Fon'un aynı üçlincü 
kişilerden olan alacakları birbirlerine karşı mahsup edilemez. 

4.11. Ponföy saklaıııa hizınerini yüıiiten kuruluş. yükümlülüklerini yerine getimıenıesi 
nedeniyle Kurucu ve katılma payı sahiplerine verd iği zararlardan sorumludur. 

4.12. Kurucu, Portfôy Saklayıcısıııdan ; PorUôy Saklayı cısı da Kunıcu'dan. Kanun ve 
Saklama Tebliği hükümlerinin ihlali nedeniyle doğan zararların giderilmesini talep cımekJc 
yükümlüdür. Katı lıııa payı salıiplerioin Kurucu veya Portföy SakJayıcısuıa dava açma hakkı sak l ıdır. 

4.J 3. Po11föy saklayıcısı, portföy saklama lıizıncıi verdiği portföylerin yönetiminden veya 
piyasadaki fiyat hareket lerinden kaynakJaaaıı zararlardan sorumlu deği ldir. 

4.14. Portföy Saklayı c ı sı . 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kaııun ve ilgili diğer mevzuattan 
kayn.aklaııan yükünılülük.lerini yerine getimıemesi nedeniyle katılma pa)'I sahiplerine karşı 

sorumludur. 

4.1 5. Portföy saklama sözleşmesinde portföy sakJayıcısuıın Kamın ve Saklama Tebl iği 
hükümleri ile belirleıırııiş olan sorwıılulukJarmm kapsamım daraltıcı hükümlere yer verilemez. 

V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON 
PORTFÖY DEĞERİNİN BEL İRLENME ESASLARJ 

5. 1. "Fon Portföy Değeri'' . pOrtfüydeki varl ı klaruı Finansal Raporlama Tebl iği• nde beli rleneıı 
ilkeler çerçevesinde hesaplanan değerlerinin ıoplamıdır. ··Foı:ı Toplam Değeri" ise, Fon Poı1foy 
Değerine varsa diğer varlıklaı·m ekleımıesi ve borçlarııı düşülmesi sureıiyle hesaplaııır. 

5.2. Pon\m birim pay değeri, fon toplam değerinin fon ıoplaııı pay sayı suıa bölünmesi 
suretiyle lıesaplaııır. Bu değer lıer iş günü sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen 
ilkeler çerçevesinde hesaplaııır ve katılma paylar1111n alım-satım yerlerinde ilan edil ir. 

YAP! - - ·•'"-"' 

13 

"',1.--,1 Nn J!1 n, 



5.3. Savaş. doğa l afetler. ekonomik kriz. iletişim sistemleriniıı çökmesi. portföydeki 
varlıkların ilgil i olduğu pazarın, piyasanuı , platformun kapanması, bi lgisayar sistemlerinde meydana 
gelebilecek arı zalar, şirketin mali dunumuıu etki leyebilecek önemli bir bi lginin oıtaya çıkması gibi 
olağanüstü dunınıların meydana gelmesi halinde, değerleme esasların.ın tespiti hususunda 
Kurucu'nun yönetim kııru l u karar alabi lir. Ayrıca söz konusu olaylarla ilgi li olarak KAP'ta açıklama 
yapılır. 

5.4. 5.3. numaralı maddede belirti len dunım l arda, KuruJca uygun görülmesi halinde katt l nıa 
payları nın birim pay değerleri hesaplannıayabilir ve katılına paylarının altm saıımı durdurulabilir. 

5.5. Portföydeki varl ıkların değerleme esaslaruıa ilişkin olarak, Finansal Raporlama Tebliği 
uyarınca TMSr n=Rs dikkate alınarak Kunıcu yönetim kuru lu kararı ile belirlenen değerleme 
esasları aşağıdaki gibidir: 

ileri Valörlü Altın ve Gümüş Alını İşlem leri 

İleri valörlil altı n ve gümüş aluıı işlemlerinde 81ST Kıymetli Madenler Piyasası günlük 
bülteninde bu iş lemi değerlemek üzere bulunan fiyat ile, fiyat bu lwınıadı ğı takdirde. Takasbank 
uygulaınasıııa paralel olarak. (T + 1) gUnünde değerleme işlem yaptlan günkü işlem liyaıı ile yapılır. 
Bu şek.ilde fon portföy[ine birden fazla liyauan işlem yapılması dunmrnnda, değerleme yapılan 
işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı ile yapılır. T +2 ve daha ileri valörlü işlem yapılması hal inde. işlem 
tarihinden sonraki günlerde 81ST Kıymetl i Madenler Piyasası günlük bülteninde yer al aıtdcğerleıııe 
fıyaıı ile, bulunmuyorsa değerleme valör tarihinden işlem tarihine doğru gidilerek BIST Kıymeıli 
Madenler Piyasast günlük bülteninde bulunacak ilk fiyaıla yapı lır. 

Yabancı Oı·takJık Paylan ve Yabancı Borsa Yatınm Fonu Katılma Payları 

Yabancı ortaklık paylarımn ve yabancı borsa yatırını fonu katılma paylarının değerlemesinde 
veri a lınacak öncelikli veri dağıtım kanalı Reuıers"dır. Reuters 'dan veri alıııaıııaınası durumunda 
Bloonıberg'den veri al ınır. Değerleme anında payların ilgili borsada ilgili değerleme gününe il i şkin 
kapamş fiyatı oluşmuşsa kapan ı ş fi yau, işlemler devam ediyorsa, Türkiye saati ile 17:00- 18:00 saat 
aralığında Reuters'dan. Reuıers· dan veri aluıamaması durumunda B l oomberg'deıı alınacak olan o 
günkü tüm işlemlerin ağulıklı ortalama fıyau kullaııılır. 

Değerleme gününde ilgili borsada işlem geçmemesi lıaliııdc son işlem tarihindeki kapanış 
fiyatı kullanılır. 

Eurobond, Yabancı Borçlanma Araçları, Yabancı Kira Sertifikast 

Borsa dtşında yapı lan dış borçlanma araçları, yabancı borçlanma araçları , yabancı kira 
sertifikalarının değerlemesinde veri alınacak öncelikli veri dağıtım kanalı Blooınberg'clir. 
Bloombcrg'decı veri alınamaması durumunda Reuters'dan veri al ınır. Türk.iye saati ile 16:30 
itibariyle temiz fiyat olarak ilgili kıymetin a lış/satı ş fiyatının ortalaınası alınır. Değerlemede 
kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatı ıı üzerine değerleme tarihine kadarki birikmiş kupon faizinin 
eklenmesi yoluyla bulunur. Değerleme gününde alış/satlş fiyatı oluşmamış kıymetlerin değerleme 
fiyatı ise. bir önceki değerleme fiyatının son değerleme tarihindeki iç verim oraıu (işlem iş faizin 
eklenmesi yoluyla) ile ilerletilmesi yoluyla bulunw·. 

f.orward Sö7Jeşmcleri 

Borsa dışı forward işlem ler dayanak varlı ğuı spot fiyatı baz alınarak hesaplanan orik fiyat 
ile değerlenmektedir. Dayanak varl ığın spot fiyalt olarak; forward sözleşnıew, , ij ', · 9?1ı'İifııMI ı\Ş 
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olması dunımunda değerleme günündeki T.C. Merkez Bankası al.ış ve satış kuru ortalaması. 

borçlanma araçları için ise, değerleme günü itibariyle en güncel günlük ağırlıkl ı ortalama fiyatı 

kullanı lacaktı r. Bulunan spot değerler. değerleme günü ile forward işlemin vade tarihi arasındaki 
gün sayısuıa tekabül eden uygun TL ve döviz piyasa faizJeıi ile (dayaııak varlığın döviz olması 
duruımıııda ise öncelikli o l ar.ık Bloomberg, Bloomberg·den veri alınamaması durumunda 
Reuters'dan a l ınacak olan '·swap point"' kadar) ilerletilecek ve teorik fiyata ulaşılacaktır. Farklı 

dayanak varl ık larının kullanılması durumunda ise piyasa fiyatını en iyi yansıtacak yöntemler 
kullanılır. 

Swap Sözleşmeleri 

Borsa dışında taraf olunan swap sözleşmelerinin değerlemesinde öncelikli olarak Blooıuberg 
temı inalleri. Blooıııbcrg termiııallcrinc erişi lememesi durumunda Relllers temtinalleri kullanı ltr. 
Değedeıne gününde swap sözleşmesinin değeri vadedeki para birimlerinin ilgil i faiz oran ları 
kullanılarak değerleme gününe indirgenmiş nakit akışlarının Türk Lirası cinsi karşılığıdır. Türk 
Li rası c iıısi karşı lık hesaplanırken. indi rgenm i ş nakit akışının Fon'un varlığı (alacağı) olması 
durumunda TCMB alış kuru, Fon·un yOkiinıliilüğü (borcu) olınası durumunda, TCMB satış kuru 
kullanılır. 

Futures Sözleşmeleri 

Yabancı futures sözleşmelerinin değerlemesinde, ilgili borsamn İnternet sayfasından veya 
sözleşmenin Reuters"cla yayınlanan o giin için açıklaııan en son uzlaşma fiyatı. uzlaşma fiyatının 
buluıııııanıası durumunda son işlem fiyatı. işlem gerçek leşmemesi durumunda son alış fiyatı. 

borsanın kapalı olması durumunda ise bir önceki değerleme fiyatı kullanı lır. 

Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmeleri 

Borsa dışında taraf olunan opsiyon sözleşmelerinin değerlemesi opsiyon sağlayıcısı 

tarafindaıı verilen fiyat ile yapılır. Değerleme günüııde opsiyon sağlayıcısınuı fiyat verememesi 
halinde (resmi tatil , v.b.) bir öııceki değerleme fıyau kullanı lır. 

Borsa Dışı Repo ve Ters-Repo Sözleşmeleri: 

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

Yatırım Fonu Katılma Payları 

Yatının Fonu katılma paylarının değerlemesinde ilan edileıı son fiyat ktıllanı lı.r. 

5.6. Borsa dışında taraf ol wıacak sözleşmelere i lişkin olarak aşağıdaki esaslara uyulur: 

Kumcu nezdindeki Risk Yönetimi Birimi tarafı ndan borsa d ı şı türev araç sözleşmelerinin 
"adil bir fıyaC içerip içermed iği: opsiyonlar için "Black&Scholes yöntemi veya bu yöntem yeterli 
görülmezse genel kabul gören bir opsiyon fiyatlama yöntemi kullaı.tılır: Forward sözleşmeler için 
Finansal Raporlama Tebliği'nde yer alan esaslara göre bulunan dayanak varl ık spot değerleri . 

değerleme giinü ile forward işlemin vade tarihi arasındaki gün sayısı ve ilgili para birimleriııiıı piyasa 
f'aiz oran l aıı veya öncelikli olarak Bloomberg'den, Bloomberg"den veri almaması dunııııunda 
Reuters'dan alınaıı "swap point" kullarulmak suretiyle. ve Swap sözleşmeleri için ise "bugünkü 
değer hesaplama yöntemleri'. kullanılarak hesaplanaıı teorik fiyat ile değerlemede kullaıu l acak fi yal 
arasmda karşılaştırma yapılarak kontrol edi lir. 

ıs 



Adil fıyaı doğrulaınasında opsiyon sözleşmesinin fon portföyüne dahil edilmesi öncesinde 
ve değerlemesi nde opsiyon sağlayıc ısı tara fuıdan verilen fiyat kullanılır. Bu fiyat, Kurucu 
nczdindeki bağımsı ;ı Risk Yönetimi birimi tarafuıdan hesaplanan teorik fiyaila karşı laşllJ'ılU'. 

Karşılaşt.ırnıaııııı fonun lehine sonuçlaıllllaması halinde, karşılaştırmaya konu farkın kabul edi lebil ir 
seviyesi olarak lıesaplauan teorik fıyatuı %20'si kul l anılır. Opsiyonun içsel değerinin hesaplanan 
teorik fıyaıuı %to·unun altında kald ığı durumlarda farkın kabul edilebil ir seviyesi toplam değer 
üzerinden hesaplanır. Bu durumda, fark ın toplam değerinin fon toplam değerine oran ı olarak binde 
bir seviyesi kull aıııl ır. Farkıo seviyenin üzerinde olması durumunda. opsiyon sağlayıcısı tarafından 
verilen fiyat Yönetim Kurulu'nwı gerekçel i kararı ile kullaııılır. 
Borsa Dışı Repo ve Ters-Repo Sözleşme leri: 

Borsa d ı şı repo-ters repo sözleşmelerinin herhangi bir i l işkiden etkilenmeyecek şeki lde objektif 
koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi zorllllludur. Adil fi yat kontrolü aşağıdaki şekilde 
yapı l ı r: 

Borsa Dışı Repo-Ters Repo Sözleşmeleri içiıı adil fiyat, 81ST Borçlanma Araç ları Piyasası Repo
Ters Repo Pazarı'ııda aynı gün ilgi li vadede gerçekl eşen ortalama fai7. oranıdır.Söz konusu 
sözleşmelerin poıiföye dahil edilmesi aşamasında, ilgili vadede BIST'de i şlem geçmemiş olması ya 
da o andaki piyasa koşullarımıı ortalama faiz oram ile işlem yapmak için uygun olmaması 
durumunda portföy yöneticisi ıaraftndaıı en az iki mali kuru l uştan fiyat teklifleri alJnır. Adil fiyat 
alınan fiyatlaruı ortalamasıdı r. Bu hususa il işkin yöntem ve süreçler Kurucu'nun sorumluluğundadır. 

VJ. KA TlLl\lA PAYLARIN iN ALlM SATIM ESASLARJ 

Kurucu·ııun kendi adına yapacağı işlem ler de dahi l alınaıı tüm karı lma payı alım satım 
talimatlarına alıııı ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere ıııüıeselsi l sıra nunıaı·ası veri lir ve 
işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleşti ri l ir. 

Yatırımcıların Fon pay alını saıını ıal iınatları I pay ve kat.lan şeklinde gerçekleştiri lir. 

6.1. Katılma Payı Alını Esasları 

Yatırımcıların BTST Pay Piyasası'ıırn açık olduğu günlerde saat 13.30"a (yarım günlerde 10.30) 
kadar verdikleri katılma payı alım talimatlaıı ta l imatın verilınesiui ıakip eden ilk hesaplamada 
bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 

BJST Pay Piya~ası·nııı açı k olduğu günlerde saat 13.30' daıı (yanın günlerde 10.30) sonra iletilen 
tal imatlar ise, ilk pay fiyan hesaplanıasuıdaıı sonra veril miş olarak kabul edilir ve izleyen 
hesaplamada bulunan pay fiyat ı üzeri.nden yerine getiri lir. 

BIST Pay Piyasası·nm kapalı olduğu günlerde ileti len ıalinıatlaı·, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk 
hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleşti ril i r. 

6.2. Alını Bedellerinin Tahsil Esasları 

Alıın talimatının verilmesi sırasında. talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafı ndan 
tahsil edilmesi esastı r. Alım tal imatları pay sa)~sı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın 
pay sayısı olarak veri lmesi halinde, a lış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bil inmemesi 
nedeniyle. katılına payı bedellerini en son ilan edilen sarış fıyaııııa %20 ilave marj uygulayarak tahsil 
edebilir. Ayrıca, kanlına payı bedellerini i şlem günü tahsi l etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj 
uygulanmak suretiyle buhıııaıı tutara eş değer kıymeti ıemiııaı olarak kabul edebilir. 
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Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise bcli ıtUen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk 
gelen pay sayısı fon fıyau açık landık tan sonra hesaplanı r. 

TEFAS'cla işlem görecek fonlar için alıııı talimatları pay sayısı ya da rutar olarak veri lebilir. 
Dağıtıc ı Kunıluş, talimaıın pay sayısı olarak verilmesi halinde. a.l ış işlemine uygulanacak fiyaı111 
kesin olarak bilinmemesi nedeniyle. kauJma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20"ye 
kadar ilave marj uygulayarak tahsil edebil ir. Ayrıca kaıılma payı bedellerini i şlem günü tahsi l etmek 
üzere en soıı ilan edilen fiyata maJj uygulanmak suretiyle bullman ıuıara eş değer kıymet teminat 
olarak kabul edebilir. 

Tali matın tutar olarak verilmesi halinde ise. en son ilan edilen katılma payı satış fiyatıııdan 
(varsa) uygulanan marj düşülerek belidenecek fiyat üzerinden talimat veri len mtara deıık gelen 
katılma payı sayısı TEF AS" da eşleştiri lir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıkland ıktan soııra 
hesaplanır. Tahsi l edilen tutara eş değer adedin üslilnde verilen kattlıııa payı alım talimatları iptal 
edilir. 

Alım ta l imatının kasşılığında tahsi l edilen tutar o güıı için yatmnıcı aduıa Yapı Kredi Portföy 
Para Piyasası Fonu"nda nemalandırılmak suretiyle bu izalmamede belirlenen esaslar çerçevesinde, 
katılına payı almıında kullamlır. Bahse konu neıııa l wıdırıııa. sadece kurucu tarafından yaptlacak 
işlemlerde geçerli olup: TEFAS"ta gerçekleşen işlemlerde nemalandımıa için dağıtıcı tarafından 
belirlenecek yaurıııı aracı kullaııılacakm. 

6.3. Katılma Payı Satım Esasları 

Yatırımcıların BIST Pa> Piyasası·nııı açık olduğu güıılerde saat l 3.30'a (yanın günlerde 
10.30) kadar verdikleri katılına payı satım talinıatlan tal imatın veri lmesini takip eden ilk 
hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 

BIST Pay Piyasası"nuı açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarını günlerde 10.30) sonra 
iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından soııra verilm iş olarak kabul edilir ve izleyen 
bcsaplaınada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getiri lir. 

BTST Pay Piyasası ·nın kapal ı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgüııü yapılacak 
ilk hesapl anıada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. 

6.4.Satını Bedellerinin Ödenme Esaslan 

Katılma payı bedelleri; iade talimatımıı, 81ST Pay Piyasası'oın açık olduğu giinJerde saat 
13.30'a Lvaruıı günlerde 10.30) verilmesi halinde. talimatm verilmesini takip eden ikinci işlem 
gününde. iade talimat ının 81ST Pay Piyasası'n ın açı k olduğu günlerde saat l 3.30'daıı (yarını 
günlerde 10.30) sonra veri.lmesi haliııde ise. talimatın verilıııesiııi takip eden üçüncü işlem gününde 
yatırımcılara ödenir. ladc talimatuıın ,·erildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede 81ST Pay 
Piyasası açık olmakla birlikte pay takas işlemlerin in gerçekleşmediği güıı olması 
durumunda; ödeme. pay piyasası takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar ertelenir. 

6.5. Pay Grupları 

Katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılaııştır. A grubu katılma payları tüııı 

yatırımcılara, B grubu katılına payları ise sadece Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 
yöneti len emekli lik yatmııı fon ları ve Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.$. Fon Sepeti Şemsiye 
Fonu·na bağlı yatırını fonlarına satı l abilir. 
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lzahııaıne tadil meminin nerede yayımlandığı hususunun ticaret sici line tescil ed i ldiği gün 
itibariyle Yapı Kredi Po11föy Yönetimi A. Ş. tarafından yönetilen Yapı Kredi Poıtfüy Yönetimi A.Ş. 
Fon Sepeti Şemsiye Fonu porıföyünde bulunan yatmm fon l arı na satılmış bulunan kaıı lma payları, 
B Gru bu katılma paylarına ve B Grubu katılma paylarına il işki n fon yönetim ücreti tarifesine dahil 
ed il ir. 

6.6. Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri: 

Katı lma paylarının alım ve saııını kurucunun yan ı sı ra TEFAS'a üye olan fon dağıtım 
kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. 

bttps://www.takasbnnk.eom.tr/tr/S:wratar/TEF AS-Uveler.aspx 

6.7. Kurucu ile Aktif Pazarlama ve Dağıtım Sözleşmes i İmzalamış Olan Kurumların 
Unvan ı ve İletişim bilgileri: 

A Grubu katılma paylarıııuı alım ve saıımı için Kurucu ile Aktif Pazarlama ve Dağıtım Sözleşmesi 
i mzalamış kurumlar aşağıda yer almaktadır: 

Unvan Adres llctişim Bilgileri 

Yapı Kı·edi Bankası Yapı ve Kred i Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Yapı www,Yapikredi .ı:om.tr 

A.Ş. Kredi Plaza D Blok 34330 K: 18 Levcııı/İsıanbul 02 12 339 70 00 
Yapı Kredi Yatırım 

Büyiikdere Cad. Yapı Kreru Plaza A Blok Km:I 1 11'\\W, vk vııtiriın.conur 
Menkul Değerler 

34330 Levent Beşi ktaş İstanbul 02 12 319 80 00 A.Ş. 

Aktif Ya1trını Büyükdere Caddesi No: 163 Ziııcirlikuyu Şiş li www.aktıfüaıık.com.tr 

Bankası A.Ş. 34394 İstanbul 0212 340 80 00 

Levent 199, Büyükdere Caddesi No: 199 Kat:33- ww.odeabank.ı:om.tr 
Odea Bank A.Ş. 

39 34394 Şişl i / İstanbul 02 12 304 84 44 

Eseııtepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok wıı-w.turkisbbank.com.ır 
Turkislı Bank A.Ş. 

1 A/52 34394 Şişl i - İstanbul 0212 373 63 73 
Osmanlı Yaıırıııı 

Maslak Malı. Büyükdere Cad. No:257/69 Nurol wıı·ıı- .osm:ınl inıeıı k ul.com .u· 
Menkul Değerler 

Plaza 34398 Sarıyer / l sıanbul 0212 366 88 00 A.Ş . 
Turkish Yatırım 

Esentepe Mahallesi Ali Kaya Sokak No: lA/52 www. turkısh~·atiri ın .conı. u-
Meıılnıl Değerler 
A.S. Polat Plaza A Blok Kat: 4 Şişl i / İstanbul 0212 315 1 O 00 

Alternati f Yatırım 
Ayazağa Mah. Cendere Cad. No: ı 09M QD Blok www.ıılıemati l'yatirim.coın ır 

Menkul Değerler 
34485 Sanyer/İstaııbul 

A.Ş. 02 12 3 15 58 00 

Alternatif Bank 
Ayazağa Malı. Cendere Cad. No: 109M 2D Blok 

www.altemaıifüank.ı::onı.tr 34485 
A.Ş. 

Sarıyer/l~tanbu l 02 12 3 15 65 00 

TEB Portföy Gayrettepc Malı. Yener Sok. No: 1 Kat: 9 Beşiktaş www.tcbnortJov.com.tr 
Yönetimi A.Ş. lstanbul 0212 376 63 00 . 
Burgaıı Bank A.Ş. www .bw·ı.ıaıı. ,.',(m ,. 
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Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 13 
021237 13737 PK :34485 Sarıver / İstanbul 

J Jalk Yatırım Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sok. WBC iş 
\\'W\\ .h:ılkvııtirım.coııı.tr 

Menkul Değerler 
Merkezi 1o:9 Jç Kapı No:21 Alaşehi r/İstanbul 02 16 285 09 00 A.Ş . 

QNB Finans w,, w.gnlıfp.com 
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddeleri Kristal 

Poıtföy Yönetimi 
Ku le Binası No:215 Kat 6 Şişl i/İstanbu l 

02 12 336 71 71 
A.Ş. 

Ata Portföy Emirhan Cad. No: 109 K: 12 Atakule. Beşiktaş www .aıaportfov c,ım.tr 

Yönetimi A.Ş. 34349 !stanbul 0212310 63 60 

Tacirler Portföy Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat:9 34337 www.tııdrlcı31onlo, .coın.ır 

Yönetimi A .Ş. Etiler / lstanbul 0212 942 15 15 
Tacirler 

Nispetiye Cad. B3 Blok Kat 9 Akmerkez Etiler / wwıı·.ta~irkr.coın.ır 
Yatırını Menkul 

ISTANBUL 0212 355 46 46 Dei?.erler A.Ş. 

B grubu katı lına payları ise TEF AS'ta işlem görmeyecek olup. payların alım ve satımı yalıuzca 
kurucu aracılığıyla gerçekleştirilecektir. 

Katı lma payı satın a l ıırnıası veya Fona iadesinde. Kıu-ucumıu merkezi ile izahnaıuenin bu 
maddesinde belirti len katılma payı alını saıııııının yapı l abileceği dağıtıcı kurumların aşağıdaki işlem 

kanalları aracı lığı ile alJm saum tal i matı verilir. 

Kıll'wııla r 
Meı·keı. ve fotcrncf Çağrı Mobil ioteroet Adresi 
Şubeler Bankacılığı Merkezleri Kanallar 

Yapı Kredi X X X X www. vaı:ııkredi.conur 
Bankası A.Ş. 

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

Aktif Yaurını 
X X X X www.aktitbaıık.com.tr 

Bankası A.Ş. 

Odea Bank A.Ş. X X X X "W\\ .Odeabo.ıık.corn.tr 

Turkish Bank X 
A.Ş. 

. . -

Osmanlı Yatın 111 

Menkul X X - . www.osrnanlimenkul.com.tr 
Değerler A.Ş. 

Turkisb Yaurıın 
Menkul X X - - \\'W\\ .ıurkislWf!IİTİm.coın 
Değerler A.Ş . 

Al ternatif 
Yatırını Menkul X X X X www.a\ıematifmenkul.com.ır 
Değerler A.Ş . ( ılı . 
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Alternatif Bank 
X X X X www .nl k-rnuıilbank.ı:om.ır A.S. 

TEB Poıtföy Sadece 
www, ıcbportfo, .conı.ır - - -Yönetimi A.Ş. Merkez 

Burgan Bank 
X X X X ,,w,ı .burgan.ı:om.tr 

A.Ş . 

Halk Yaurı nı 

Menkul X X X X wıvw. halk vnt ı ri m .canı .ır 
Defrcrler A.Ş . 

QNB Finans 
Portföy X - - - www.ynbljı.com 

Yönetimi A . Ş. 

Aıa Portföy 
X ww\\ .maQonfö,.com.Lr - - -Yönetimi A.Ş. 

Tacirler Portföy 
X "·ww. ıaci rl erbıort fo y.com. tr Yönetimi A.$. - - -

Tacirler 
Yatırını Menkul X X X X wwıı·.ıacirlcr. conı.ır 
Değerler A.Ş . 

VTI. FON MAL VARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMA LAR VE 
KURUCU'NUN KARŞfLADIĞI GİDERLER: 

7.1 . Fonun Malvarlığmdan Karşılanan Harcamalar 

Fon varlı ğından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır. 

1) Saklama hizmetleri için ödeııeıı her türlü ücretler, 
2) Varlıkların nakde çevri lmesi ve u·ansferinde ödenen her türlü vergi. resim ve komisyonlar. 
3) Alınan kredilerin faiz.i, 
4) Portföye al ımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (yabancı para 
cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydoluııur. J, 

5) Portföy yönetim ücreti, 
6) Fonun mükellefi olduğu vergi. 
7) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti. 
8) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri. 
9) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin soıı iş gününde fomuı toplam değeri 
üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti, 
1 O) Karşı laştımıa ölçütü giderleri. 
11) KAP giderleri 
12) Kurulca uygtm görülecek diğer harcamalar. 
13) E-defter (mal i mühür. arşivleme ve kullanım) ve E-Catura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile 
ödenen bizıııet bedeli 
l4)Mevzuaı kapsamında tutu lması zorunlu deJ'terlere ilişkin noter onayı giderleri. 
15) Tüzel kişi kimlik kodu gideri 
16) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar. 



3, 6. 9 ve 12 aylık dönemlerin son iş günü itibarıyla. belirlcneıı yıll ık fon toplam gideıi 
oranının ilgili döneme denk gelen kısm ını n aşı lıp aşı l mad ı ğı. ilgili dönem için hesaplanan günlük 
ortalama fon toplam değeri esas aJıııarak. Kurucu tarafından kontrol edil ir. Yapı lan koıın-olde 
belirlenen oranların aşıldığının tespiti halinde aşan tutamı ilgili dönemi ıakip eden beşi$ günü içinde 
fona iade edilmesiodeo Kurucu ve Portföy Saklayıcısı sorumludur. Iade edi len nııar. ilgi li yı l içinde 
rakip eden dönemlerin toplam gider oranı hesaplaıııasmda toplam giderlerden düşülür. Fon toplam 
gider oranı limiti içinde kalınsa dahi fondan yapılabilecek harcamalar d ışında Fon·a gider tahakkuk 
etti rilemez ve fon malvarlığından ödenemez. 

7. t.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon "tın toplam gideri içinde kalmak kaydı y la. fon toplam 
degeriııiıı aşağıda belirtilen pay grubu oranları dah il inde bir yönetim iicreri tahakkuk ettiril ir. Bu 
ücret her ay sonunu izleyen bir halta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme 
çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre hırucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir. 

Dagıuc ı ile kurucu a rasında bir sözleşme olmaması duruımında Kunıl tarafından belirlenen 
"genel komisyon oranı" uygulaııır. 

foıı'daıı tahakkuk ettirilecek yönetim ücreti; "porılôy yönetim 0creri" ve ''pazarlama satış 
dağının ücreti"ııin toplamıdır. "Portföy yöııetiııı ücreti" tüm pay gruplarına. "pazarlama satış dağıuın 
ücreti" ise sadece A grubu kau lına paylarına aşağıdaki şekilde uygulanır. 

Pay Portföy Yönetim ~azarlama Sat~ Dağıtım Toplam Yönetim 
Grubu Ücreti Ucreti Ücreti 
A Grubu GiiLılük yiiz binde 2.19 Günlük yiiz binde 3,31 Günlük yüz binde 5.50 

(vılLLk vaklasık %2) 

B Grubu Günlük yüz biııde 2,19 Günlük yiiz binde 2.19 
- ( vıllık %0.8) 

Tüm pay gnıplan için her gün "portföy yönetim ücreti" ve "pazarlama satış dağıtuıı ücreti" olmak 
üzere fon ıoplaııı değeriııin yüz binde 5,SO'sinden o luşan yönetim ücreti tahakkuk ettirilerek Fon 
birim pay fıyaıı hesaplanır ve açıklanır. B grubu katılma payı sahiplerine. tahakkuk etti ri len toplanı 
)'Öneıim ücreti tutan üzerinden "pazarlama satış dağıtım ücreti" iadesi günlük olarak hesaplanıp, 
yatırunc ı hesaplarına her ay sonuııu izleyen bir hafta içinde iade edil ir. 

B Grubu kaıı lma payı salıipleri n i a ay içerisinde katılma payı iadesi yapma ları halinde, iadeye konu 
olan paylar için, pay iadesinin gerçek leştirileceği tarihe kadar hesaplanan LOplaın pazarlama sauş 
dağıtım ücl'eti iade tutarı ber ay sonunu izleyen bi r hafta içinde yaı ınıııc Llann hesaplaruıa iade edilir. 

Tahakkuk etririlen ücretler her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucu ve dağıucı kurumlar 
arasuıda paylaştın in·. 

7.1.3. Fon Poı·tföyiindeki Varlıkların Alını Satımına Aracıl ık Eden Kuruluşlar ve 
Aı-:ıcılık İş lemleri İçin Ödenen Komisycınlaı·: 

Fon portföyünde yer alan varl ıkların atını sanmıııa Yapı Kredi Yalının Menkul Değerler 
A.Ş . ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (Pay Seııetleri, BPP, Borç laıuna Araçları. Repoffers Repo, 
Mevduat, Döviz al tm satını i şlem leri için) aracı lık etmektedir. Fon portföyüne yapı lan pay al ım 

satım işlemlerine ise ayrıca Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEB Yatının Menkul Değerler 
A.Ş .. ING Menkul Değerler A.Ş .. Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş .. Gedik Y ırıın Menkul 
Değerler A.Ş., Ziraat Yatmın Menkul Değerler A.Ş. , Meksa Yatırım Meııkııl.w) <>~I , oY~d~~İAŞ 
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Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Fon portföyüne yapılan yabancı menkul 
kıymet alım Salim işlemlerine ise Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı lık ennekıedir. 

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

1. Yun İçi Pay Senedi Piyasası ve Varalll işlemleri Komisyonu: 
a) Pay Senedi ve Varanı A l ını Salım lşleıuleri: llgili kurumun komisyon tarifesine göre 

BSMV hariç 0,00009 ve 0,0005 ara lığında değişkenlik göstermektedir. 

2. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: BlST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin 
A lım Satım Pazarında gerçekleşen işlemler için BlST tarifesi geçerlidir. 

a) Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu: 0,000015 + BSM\I 
b) Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu (14:00-17:30 arası işlemler): 0.00002 + 13SMV 
c) ileri ı ·alorlü Tahvil-Bono Piyasası lşlenı Komisyonu: 0,0000 1 + BSMV 
d) Hazine İhalesi lşlenı Komisyonu: O 

3. Repo-Ters Repo Pazarı tşlem Koıııisyonu: 
a) 0/N Repo-Ters Repo: 0.0000075 + BSMV 
b) 0/N Repo-Ters Repo ( 14:00-17:30 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. Takasbank Para Piyasası İşlem (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 k ı ymet işleııı komisyonu: ilgi li kurumun komisyon tarifesine göre 0,0001 
ile 0,0014 ara l ığmda değişkenlik göstermektedir. 

6. ViOP komisyonu: 0.0001905 + BSMV 

7. Ulusl ararası Talıvi l Pazarı işlemleri komisyonu: 0,00001 + BSM\I 

8. Ödünç menkul kı ymet işlem komisyonu: İşlcmüı vadesine göre BSMV hariç 0,0000375 
(yüzbinde 3. 75) ile 0.0048 (on binde 48) aralığında değişir. 

9. Kıymetli Madenler Piyasası İşlem Komisyonu: B!ST Kıymetli Madenler Piyasası'nda 
gerçekleşen işlemler için BJST tarifesi geçerlidir. 

a) Alun: 0,0001 O+ BSM V 
b) Gümüş: 0.00015 + BSMV 

7.1.4. Kurul Ücı-eti: Takvim yılı esas alınarak, üçer aylık dönernlerin son iş gününde Fon·uıı 
net varlık değeri üZerindeıı %0,005 (yüzbindebeş) oranında hesaplanacak ve ödenecek Kurul Ücreti 
Fon portföyünden karşı !anır. 

7. 1.5. Fon'un Bağlı Olduğu Şemsiye Fona Ait Giderler: Şemsiye Fon'ıın kuruluş giderleri 
ile fonların katılma payı ihraç giderleri hariç olmak UZere. Şemsiye Fon için yapılması gereken tiim 
giderler Şemsiye Fona bağl ı fonların toplam değerleri dikkate alı narak ora□sal olarak i gili fon ların 
portföylerinden karşı lanır. 
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7.l.6. Karşılık Ayrılacak Diğer Gider.ler ve Talıınini Tutaı·Ları 

Fon malvarlığıudan karşılanan saklama ücreti ve d iğer giderlere i l işkin giinccl bilgilere yatırımcı 
bilgi formundan ulaşılabilir. 

7.2. Kurucu Tarafından Karşılanan Giderler 
Aşağıda taluııin i tutarları gösterilen halka arza i lişkin giderler kurucu tarafından karşılanacaktır. 

Gider Türü Tutarı (TL) 
Tescil ve İlan Giderleri JOOO 
Oiiier Giderler* 7000 
TOPLAM 9000 

*Diğe,. giderler = Yasal defter ıeminleri - iSiN kodıı masra.fi + MKK ihraç bedeli + Kıışe masra.fi 

vıu. FONUN VERGİ.LENDiRİLMESİ: 

8. 1. Fon Portföy İşletmeciliği Kazançlarının Vergilendirilmesi 

a) Kunı.mlar Vergisi Düzenlemesi Açısından: 5520 sayı lı Kurumlar Vergisi 
Kanunu'nun S'inci maddesinin 1 numaralı bendinin (d) alt bendi uyarınca, menkul 
kıymet yatırım fonlaruıı.n ponföy iş letmeciliğinden doğan kazançları kurumlar 
vergisinden istisnadır. 

b) Gelir Vergisi Düzenlemesi Açısından: Fonların portföy işletmeciliği kazançları . 
Gelir Vergisi Kanuııu ' nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca. %01 

oranında gelir vergisi tevfıkalına tabidir. 

8.2. Katılma Payı Satın Alanlıınn Vergilendirilmesi 

Gelir Vergisi Kanunu·ııun geçici 67. maddesi uyarınca Seıınaye Piyasası Kanununa göre 
kuru laıı menkul kıymetler yatırını fonlarından hisse senedi 
yoğun fon nitel iğine sahip fonl arı n katı lma belgelcriııiıı ilgili olduğu fona iadesinde %0 oranında 
gelir vergisi tevfikatı uygulanır. Tebl iğin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri sak lı kalmak 
kaydıyla, bir fonun. lıisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırı labilmesi için günlük olarak gerekli 
olan şartl an sağlamaması halinde. sağlaıımayan günlere ilişkin. fonun, yatmmc ıların ve/veya yatırını 
fonu kanlına payı alım satımını yapan kuru l uşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine 
getirilmesinden de kurucu ve portföy sak layıcısı müteselsilen sorunıludur.1 KVJ('nnı ikinci 
maddesiaiıı birinci ükrası kapsamındaki mükellefler ile ıııüıılıasıran ıneukul kıymet ve diğer 
sermaye piyasası aı·acı getirileri ile değer artışı kazanç ları elde etmek ve bunlara bağlı hak ları 
kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükellet]erdeıı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurıılaıı 
yauam fonları ve yatırını orıaklıklarıyla benzer ııiıelikte o l duğu Maliye Bakanlığmca belirlenenler 
için bu oran %0 olarak uygulanır.3 

Gelir Vergisi Kanunu·ırnn geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca foıı katılına 
paylarının fona iadesinden elde edilen gelirler için yı l lık beyanname verilmez. Diğer gelirler 

1 Bk:z. 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. 
ı Bkz. 2012/3 14 1 sayılı Bakanlar Kıınılu Kararı 
J Ayrıntı lı bilgi için bkz. w,v,,·.gib.noy,tr 
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nedeniyle beyanname veri lmesi Lıalüıde de bu gel irler beyannameye dahil ed ilmez. Ticari işletmeye 
dabi l olan bu oite.lilneki gelirler. bu [ıknı kapsamı dışnıdadır. 

Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici Madde l uyarmca dar mükellef kurumların Türkiye'deki iş 
yerlerine atfedilmeyen veya daimi temsi lcilerinin aracılığı olmaksızın elde edilen ve Gelir Vergisi 
Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında kesinli yapı l mış kazançları ile bu kunınılann tanı 
mükellef kurumlara ait olup BIST'ta işlem göreD ve bir yı ldaD fazla süreyle elde tutulan oıtakl ık 
paylarının elden çıkarılmasından sağlanan ve geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrasının altmcı 
paragrafı kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmayan kazançları ve bu kurumların daimi 
temsilcileri arac ı lığı yla elde ettikleri ıamanıı geçici 67 nci madde kapsamında vergi kesintisine tabi 
tutulmuş kazançları iı;in yıll ı k ,·eya özel beyanname verilmez. 

fX. FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARJ İLE FONLA tLGİLİ BİLGİLERE VE 
FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN VARLfKLARA İLİŞKfN AÇIKLAMALAR 

9.J. Fon'un hesap dönemi ıakvinı yı lıdır. Ancak ilk hesap dönemi Fon'un kuruluş tarihinden 
başlayarak o yılı n Aralı k ayının sonuna kadar olan süredir. 

9.2. Finansal tablolarnı bağımsız denetiminde Kurulu□ bağtnısız denetimle ilgili 
diizeolemeleriııe uyulur. Finansal ıablo hazırlama yükÜllllülüğünün bulunduğu ilgili hesap 
döııeıniııiıı son günü iLibarıyla hazırlanan portföy raporları da finansal tablolarla birlikte bağımsız 
denetimden geçi ıi lir. 

9.3. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir. Kul'\lcu. Fon'un y ıllık 
finansal tablolarını , ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde KAP'ta ilan edeL 
Finansal ıabl olann soa bildi rim günüıüln resmi tati l gününe derik gelmesi halinde resmi tatil gününü 
takip eden ilk iş günü son bi !dirim tarihid i.r. 

Ayrıca. fonun geçmiş perfomıaıısı ua, fonun portföy dağılımına, fonun risk değerine ve 
fondan tahsi l edilen ve yatırrıncılardan belirH şartlar altında tahsil edilecek ücreı ve komisyon 
bi lgilerine yatmmcı bilgi formundan da ulaşıhnası ınüml,_'iindür. 

9.4. Şemsiye fon içtüzüğüue, bu izahnaıııeye, yatırımcı bilgi fomuına. bağtnısız deneliın 
raporuyla birl ikte fuıansal raporlara (Finansal ıablolar, sorumluluk beyanları, portföy dağılım 
raporları) fon giderlerine il işkin bilgilere, fonun risk değeriııe, uygulanan komisyonlara, varsa 
performans ücretleııdirrnesine il işkin bilgilere ve fon tarafmdan aç ı kl anması gereken diğer bilgilere 
fonun KAP'ta yer alan sürekli bi l gilendiııne fomıundan (www.kap.orı?:.tr) ul aşılıııası mümkündür. 

9.5. Portföy dağılım raporları aylık olarak hazırlanır ve ilgil i ayı ıakip eden altı iş günü içinde 
KAP' ta ilan edilir. 

9.6. Finansal raporlar. bağımsız denetim raporuyla birlikte. bağım.sız denetim klll'uluşunu 
temsil ve ilzama yetkil i kişinin imzasıııı ıaşıyan bir yazı ekinde kurucuya ulaşmasından sonra. 
kurucu ıarafıııdaıı finaıısal raporların kamuya açıklarunasıııa il i şkiıı yönetim kurulu karanna 
bağlandığı tarihi izleyen alımcı iş ı,>ilnü mesai saati bitimine kadar KAP'ıa açıklanır. 

9.7. Portfüy raporları dışıııdaki fıııaıısal raporlar kamuya açtl<landıkıaıı sonra. Kurucu·nun 
resmi İnternet sitesinde yayımlaaı r. Bu bilgiler. ilgil i iııterneı sitesinde en az be~ yıl süreyle kamuya 
açık tutulur. Söz konusu finansal raporlar aynı zamanda kurucunun merkezinde ve katılınef payı salişı 
yapı lan yerlerde. yatırımcıların incelemesi için hazır bulunduruhır. 

y i-ıım~ ôNEllMl AŞ. 
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9.8. Yaurımc ı lanıı yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bi lgi sahibi 
o l unmasını gerelni recek nitelikte olan izalınaıucııin 1. 1.1.. 1. 1.2.1.. il. ili .. V.5.5 .. V.5.6 .. Vl. (6.7. 
maddesi haıiç), VJI.7. ı. (aracı l ı k komisyoııJamıa ilişkin alt madde hariç) nolu bölümlerindeki 
değişik l ikler Kunıl tarafıadan incelenerek onaylanır ve izin yazısının Kurucu tarafından tebellüğ 
ed ildjği tarihi iz.leyeıı 10 iş günü içinde KAP'ta ve Kurucu·nun resmi intemet site.sinde yayımlanır, 
ayrıca ticaret sici line tesci l ve TTSG'de ilan edi lmez. İzabnameniıı diğer bölümlerinde yapılacak 
değişikler ise. Kw·ulun onayı araııınaksızı ıı kurucu tarafındaıı yapılarak KAP' ta ve Kurucu·nım 
resmi İnternet si tesinde iJaıı edi lir ve yapılaıı değişik likler her takvim yı lı sonunu izleyen alrı iş güııü 
içinde toplu olarak Kurula bi ldiril ir. 

9.9. Fon·un reklam ve i lan l arı ile ilgil i olarak Kurulun bu konudaki düzenlemelel'iııe uyulur. 
9.10. Borsa dışı repo-ters repo işletuleriııiu fon portföyüne dahil edilmesi hal inde en geç 

sözleşme tarihini takip eden iş günü içinde sözleşmenin vadesi , faizoraııı . karşı tarafı ve karşı tarafuı 
derecelendi rme ııonı KAP'ta açıklanı r. 

X. FON'UN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞCNINTASFİYESİ 

10.1. Fon; 
- 13ilgilcndirnıe dokümanlarında bir süre öngörülmüş ise bu sürenin sona ennesi, 
- Fon süresiz ise kurucunun Kurulun uyguıı gö riişünü aldıktaıı sonra altı ay sonrası için feshi 

ihbar etmesi. 
- Kurucunun faaliyet şartlarını kaybetmesi, 
- KurucuııUJ1 mali dunıımmwı taahhütlerini karşı layamayacak kadar zayı flaması. iflas etmesi 

veya tasfiye edilmesi, 
- Foııını kendi mali yükümlülüklerini karşı layamaz durumda olması ve benzer nedenlerle 

fonun devaımnuı ya1ırııncıların yaı·arına olmayacağının Kurulca tespit edilmiş olması 
hallerinde sona erer. 

Fonun sona erınesi halinde fon portföyünde yer alan varlıklardan borsada işlem görenler 
borsada. borsada işlem gönneyeıı ler ise borsa dışı nda nakde dönüştürülür. 

10.2. Fotı mal varl ı ğı , içtüzllk ve izahnanıede yer alan ilkelere göre tasfiye edi lir ve tasfiye 
bakiyesi karılma payı sahiplerine payları oramnda dağıtılır. Tasfiye dw-unıunda yalnızca katılına 
payı sahiplerine ödeme yapı labilir. 

10.3. Tasfiye işlemlerine i l işkin olarak. Kurucu·nu11 Kurul ' un uygun görüşünü ald ıktan sonra 
6 ay soması için fesih ihbar etmesi durumunda söz.konusu süre somuıda hala Fon'a iade edilmemiş 
kaulnıa paylannın bulunması hali11de. kaulma payı sahiplerinin satış talimatı bekleıunedeıı pay 
sanşları yapılarak elde edilen tutarlar Kurucu ve katı l ına payı alun saıırnı yapan kuruluş ne7.diııde 
açılacak besaplaı·da yaurımcılar adına ters repoda veya Kurul tarafından uygun görülen diğer 
sennaye piyasası araçları.nda nemal andı.rılır. Fesih ihbarından soora yeni katılma payı ihraç 
edi lemez. Tasfiye arundan i tibaserı hiçbir kat ı lına payı ihraç edi lemez ve geri alınamaz. 

10.4. Kurucunun inası veya tasfiyesi halinde Kurul , fonu uygun göreceği başka bir portföy 
yönetim şirketine tasfiye amacıyla devreder. Porıföy Saklayıc ı sını n mal i dunıınumın taalıhütleıini 
karşıl ayamayacak kadar zayıflaması. itlası veya tasfiyesi halinde ise, kurucu fon varlığını Kurul 
tarafındaıı uygUJ1 görülecek başka bi r portföy saklayıcısına devreder. 

10.5. Tasfiyenin sona ennesi üzerine, Fon adının Ticaret Sicili'ııden silinmesi için keyfiyet, 
kurucu tarafından Ticaret Sicili'rıe cesci l ve ilan ettiri lir. bu dunun Kurul'a bildiri lir. ·, 
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10.6. Ay sonları itibariyle son üç aylık dönemde Fon'un birim pay değeri ile baz alman 
endeksin değeri arasındaki korelasyon katsayısımıı. bu içliizüktc bel irtilen korelasyon karsayısımn 

allına düşmesi halinde Kunıl. Fon ·un tasfiyesini veya türünün değiştiri lmesini isteyebil ir ve buıılarrn 
kamuya duyıırnlmasını sağlayabi l ir. 

XJ. KATILMA PAY! SAHjPLERİNİN HAKLARI 

11.1. Kurucu ile kaıılına payı sahipleri arasuıdaki ilişkilerde Kanun, ilgi li mevzuat ve 
içtüzük; bunlarda hüktim bulu ıımayaıı hallerde 11 /1/2011 tarih li \e 6098 sayı l ı Türk Borçlar 
Kanununun 502 ila 5 14 üncü maddeleri hükümleri kıyasen uygulanır. 

11.2. Foıı·da oluşan kar, Fon'utı bilgi lendi rme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit 
edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri. paylarıııı Foıl°a geri 
sat11klanııda, ellerinde tuuuklıın süre için fonda oluşan kardan paylarını alınış olurlar. Resap dönemi 
sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değil d ir. 

11.3. Kaulıua payları müşteri bazında MKK nezdinde izlenmekte olup. ıasanuf sahipleri 
Kw·ucu·dan veya alım satıma aracılık eden yaımııı kw·uluşlardan hesap durum laıı hakkında her 
zaman bi lgi uıl ep edebilirler. 

XLI. FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE HALKA ARZ 

12.1. Katılına payları izahnamenin ve yatırımcı bilgi forıınıııuıı KAP.ta yayuııuıı tak iben 
formda belirtilen satış başlangıç tari hinden itibaren. i zahnaıne ve yatmmcı bilgi formunda belirtilen 
usul ve esaslar çerçevesinde yatırımcı lara sunulur. 

12.2. Katı lına payları karşı lığı yatırımcılardan toplanan para. takip eden iş günü izahnaıııede 

belirlenen varlıklara ve işlemlere yamılll'. 

izahnamede yer alan bilgilerin doğru luğunu kanuni yetki ve sorwnlul uklarımız çerçevesinde 
onaylarız. 02.02.2022 

Ümit ERSAtvfUT 

Genci Müdür Yardımcısı 

Yapı Kredi Poıtföy Yönetimi A.Ş. 

TFÖY \'ÔNETIMI A. 
ıaııı.:ı-ı co 

[:k~ı~, 
tJı.•;;.'(:r;ıoıtı 

.l).S7CO 17 
SiMi P'JI"! ~ ... ,, ... . ? 

26 

Mehmet Güçlü ÇOLAK 

Genel Müdür Yardımcısı 


