
Y A.Pl KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 
KAR.NIA ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI 

YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON'UN 
KATILMA PA YLARfNIN İHRAClNA İLİŞKİN İZAffNAME 

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş . tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunn 'nun 52. ı ·c 
54. maddelerine daya111larak, 09/06/2015 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu 'na 
-'70218 sic il numarası altında kayd edilerek 15.06.2015 tarih ve 8841 sayılı Türkiye Ticaret 
S icili Gazetesi 'nde ifan edilen Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Karmıı Şemsiye Fonu 
içtüzüğü ve bu izalınanıe hükümlerine göre yönetilmek üzere oluşturu.lacak Yapı K redi 
Portföy Karma Fon'un lmhlma paylanıırn ihracma ilişkin bu izalıname Sermaye Piyasası 
Kuruln tarafından 17/U/20 L5 tarihinde onay lanmış ve SenuaJ'C Piyasası Kurulu' nuıı onayı 
ile kurucusu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş . A Tipi Şemsiye 
Fonu ' na Bağlı Karma Alt Fon (3. Alt Fon) Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'ye devrolınuştur. 

Sermaye Piyasası Kurnlu' nun 25/11/2016 tarih ve 12233903-305.04-E.12512 sayılı yazıs ı il e 
kurucusu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. olan Yapı Kredi Portföy Beşinci Değişken Fon' un, 
Yapı Kredi Portföy Karma Fon bünyesinde birleştirilmesine izin verilmiş tir. 

Sermaye Piyasası Kumlu ' nun 08/04/2020 tarih ve U233903-305.0I.01-E.40 18 sayılı izni ile 
Yapı Kredi Portfôy İkin ci Değişken Fon'un Yapı Kredi Portföy Karma Fon bünyesinde 
birleştirilmesin e izin verilmiştir. 

izalınamenin onaylanm:ısı , iı.ahnanıede yer alan bilgileı;n doğru olduğunun Kurulca tekeffülü 
anlamına gelmeyeceği gibi, izah.nameye ilişkin bil- tavsiye olarak da kabul edilemez. 

İhraç edilecek kahlnıa paylarına ilişkin yatırını kararlan izahnamcnin bir bütün olarak 
değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 

Bıı iza lıname, Kurucu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'niıı adresli resmi İnternet· sitesi 
(www.yapikrediportfoy.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ııda 

(www.kap.org.tr) yayımlanmıştıı·. İzahnanıenin nerede yayımlandığı hususunun tesc.ili ve 
TTSG' d e ilan tarihine ilişkin bilgiler yatırımcı bilgi formunda yer almaktadır. 

Ayrıca bu iz.ahname katılma paylarının alım satımının yapıldığı ortamlarda, şemsiye fon 
içtüziiğü ve yatırımcı bilgi formu ile birlikte, talep edilmesi halinde iicrets iz ola rak 
yatu·ııııcılanl verilir. 



iÇİNDEKiLER 

1. PON HAKKTNDA GENEL BtLGiLER ... .. ....................... .. .. ........................... ... ... .... .. .................. 3 
il. FON PORTTÖYÜNÜN YÖNETiMi. YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY 
Sl'NIRLAMALARl .. .. .... .. .............................................. ........................................ ... ........ ... ............... 6 
Jll. TEMEL YATIR1M RtSKLERi VE RİSKLERİN ÖLÇÜMÜ .. .. ............. .. .................................. 9 
IV. FON PORTTÖYÜNÜN SAKLAJ\IM.ASI VE FON MALVARLIĞININ AYR1LIĞI.. .. .. .... .. ... I 1 
V. FON BİRİM PAY DEĞERlNIN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON PORTTÖY 
DEĞERİNiN BELlRLENME ESASLARI ....................... ... ..... .. ..................................................... 13 
VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATJM ESASLARl. ...... .. ... .. ............................... .. .... .. ....... 16 
vn. FON MALVAR1JĞINDAN KARŞI LANACAK HARCAMALAR VE KURUCU.NIJN 
KARŞJLADJĞ I GLDERLER .. .. .............. .. ...... .. ......... .. .... .. ...... .. ........... ................................... ......... 20 
VIJI. FONUN VERGiLENDİRİL\1:ESL .. .... .. ......... .. ......................... ................... ... ........... .. .... .. ..... 23 
I.X. FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARI İLE FONLA İLGİLİ BİLGiLERE VE FON 

PORTFÖYÜNDE YER ALAN VARLfKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ...................... .. ...... 24 
X. FON'IJN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞININ TASFiYESi.. .. ....... ...... ......................... 25 
XI. KATILMA PAYI SAHlPLERININ HAKLARI.. ....... .. ......................... .... .. ...... .. ...................... 26 
XLI. FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE HALKA ARZ ...... .. .................................. 26 

KISAL TMA.LAR 

Bil.,ilendinne Dokümanları Şemsi ye fon içtüz(iğü, fon izalmarnesi ve vatırınıcı bi lı;i fom1u 
BlST Borsa İstanbul A.$. 
Finansal Raporlama Tebliği 11-14.2 saytlı Yatırmı Fonlarının Finansal Raporlama Esaslanaa 

İl iskin Teblie 
Fon Yanı Kredi Portföy Kanna Fonu 
Seınsive Fon Yanı Kredi Portföy Yönetimi A.S. Karına Seınsive Foau 
Kanun 636? sayılı Semıaye P i yasası Kanunu 
KAP Kamuyu Aydınlatma Platformu 
Kurucu Yapı Kredi Portföy Yönetimi AS. 
Kurul Sermaye Piyasası Kurulu 
MKK Merkezi Kavıt Kuruluşu A.Ş. 

Portföv Saklavıcısı Yaoı ve Kredi Bankası A.Ş. 
PYŞ Tebliği TU-55. l sayılı Portföy Yönetinı Şirkeıleri 

Faalivetlerine lliskin Esaslar Tebl iiii 
ve Bu Şi rketlerin 

Rehber Yaıırıın Fonlarına il işkin Rehber 
Saklama Tebl iği 111-56. 1 sayılı Portföy Sak.lama Hizmetine ve Bu Hizmetle 

Bulunacak Kunıluslara İli skin Esaslar Teblii!i 
Takasbaıık tstanbul Takas ve Saklama Bankası A.S. 
Tebliii. III-5?. 1 sayılı Yatırını Fonlarına IJiskin Esaslar Tebli1'1i 
TEFAS Türki ve Elektronik Fon Alını Satım Platfonnu 
TMS/TFRS Kamu Gözetimi. Muhasebe ve Denetim Standartlan Kunımu 

ıarafuıdan yürürlüğe konu lmuş olan Türkiye Muhasebe 
Sıandartl arıffürkiye Finansal Raporlama Standartları ile bwtlara 
iüskiıı ek ve yorumlar 

Yönetici Yanı Kredi Portföy Yönetimi A:S. 
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J. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

Fon. Kanun hüküın leıi uyarınca tasaınıf sahiplerinden fon kaulma payı karşılığında toplanan 
nakitle, ıasarrufsahipleri lıesabıııa. inançlı mülkiyet esasl arına göre işbu izahnameııin 11. bölümünde 
belirlenen varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyl a kurulan, kaulına payl,ın Şemsiye 
Fon'a bağlı olarak ilu-aç edilen ve tüzel kişü iği bulunmayan mal varl ığıdır. 

1.1. Fona İlişkin Genel Bilgiler 

Fn11 'ıııı 

Unvanı: Yaoı Kredi Portföv Kanııa Fonu 
Adı : Kamıa Fon 
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Unvan ı: Yapı Kredi Poıtföy Yönetimi A.Ş. 

Fonu 
Ba<>lı Oldui!u Seıusive Fonun Türü: Karma Semsive Fonu 
Süresi: Süresizdir 

1.2. Kunıcu, Yönetici ve Portföy Saklayıc ısı Hakkında Genci Bilgiler 

1.2.1. Unvan ve Yetki Belgelerine İl işkin Bilgiler 

Kıırııcıı ı•e Yöııetici '11iıı 

Uııvaııı : Yanı Kredi Portföv Yönetimi A.S. 

Karma Şemsiye 

Yetki Belgesi/leri 1: 13.05.2015 taıih ve PYŞ/PY.l 7-YD.9/39 1 nolu 
faal iyet vetki be1'1.esi. ııı 

Portflir Saklaıııcısı '11111 

Unvanı: Yanı ve Kredi Bankası A.Ş. 
Portföy Saklama Faaliyeti İ.z.o.ine Tarih: 03.02.2015 tarih 
İli~kin Kurul Kiırru-Tarihi ve Numarası No: 3/101 

J .2.2. Lletişim Bilgileri 

Kıırııcıı ııe Yönetici Yapı Kredi Portfiiy Yönetimi A.Ş. '11iıı 

Merkez adresi ve i11tenıet sitesi: Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:13 Levent 34330 
lstaııbul / Türkiye 
wıvw. vaoi kred ioortfov.eoııı.ır 

Telefon mııuarası: 02 1? 385 48 48 
Por@v Saklavıcısı Yaoı ııe Kredi Bmıkası AS. 'ni11 
Merkez adresi ve intenıeı sitesi: Yapı Kredi D Blok Plaza Büyükdcre Cad. Lcvenı 

34330 Beşiktaş-lstanbul 
www. vaııikredi .conı.lr 

Telefon mııııarası: O 212 339 70 00 



1.3. Kurucu Yöneticileri 

Fon'u temsil ve ilzama Kunıcuııun yönetim kurulu üyeleri yetki li olup, yönetim 1,..-unılu 

üyelerine ve kurucunun diğer yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

Ad ı Soyadı 

Bahar Seda 
İKİZLER 

Ahmet 
ÇİLOĞLU 

Müge PEK.ER 

Mehmet Güçlü 
ÇOLAK 

Okan 
UZUNOĞLU 

Görevi 

Yönetim Kurulu 
Başkanı (iç 
Kontrolden Sorumlu 
Yönetim 
Üyesi) 

Kurulu 

Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 

Yönetim Kuru lu 
Üyesi/Genel Müdür 

Emeklilik Fon ları 
Genel Müdür 
Yardımcısı 

Yatırını Fonları ve 
Özel Portfoy 
Yönelimi 
Genel Müdür 
Yardımcısı 

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl
Sirket-Görcv) 
2014 - Devam Yapı ve Kred i 
Bankası A.Ş. Finansal Raporlama 
ve Muhasebe Grup Direktörü 
2012 - 2014 Yapı ve Kredi Bankası 
A.Ş. Finansal Raporlama ve 
Muhasebe Di rektörü 
20 1 O - 2012 Yapı ve Kredi Baııka~ı 

A.Ş. Piyasa Riski Yönetimi 
Direktörü 
20 16 - Devanı Yapı ve Kredi 
Bankası A .Ş. Planlama ve Kontrol 
Grup Direktörü 
2010-2016 Yapı ve Kred i Bankası 
A.S. Bütce ve Planlama Direktörü 
2020 - Devam Yapı Kredj Poıtföy 
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 Portföy 
Yönetimi A.Ş . Sabit Getiri li 
Menkul Kıvmetler Gruo Müdürü 
2020 - Devanı Yapı Kredi Poıtföy 
Yönetimi A.Ş. Emeklilik. Fonları 

Genel Müdür Y ardııncısı 
2019 - 2020 Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi A .Ş. Emekli lik Fonları 
Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü 
201 5 - 2019 Yapı Kredi Poı1föy 
Yönetimi A.Ş . özel Portföy 
Yönetimi Grup Müdürü 
2014 - 2015 Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi A.Ş. Özel Portföy 
Yönetimi Bölüm Müdürö 
2020 - Devam Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi A.Ş. Yatırım Fonları ve 
Özel Portföy Yönetimi Genel 
Müdür Yardımcısı 
2018 - 2020 Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi A.Ş . Yatıruıı Fonları 

Özel Portföy Yöııeıiınj Hisse 
Senedi Fonları Gruo Müdürü 

4 

Tecrübesi 
(vı l) 

26Yıl 

19 Yıl 

27 Yı l 

22 Yıl 

25 Yı l 

1 



20 l 4 - 20 1 7 Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi A.$. Emeklil ik Fonları 
Hisse Senedi Fonları Grun Müdllrü 

Umit Sat ış, Pazarlama ve 2020 - Devam Yapı Kredi Portföy 19 Yıl 
ERSAMUT Yatırım Yönetimi A.Ş. Satış, Pazarlama ve 

Danışmanlığı Genel Yatırını Danışmanlığı Genel 
Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı 

2019 - 2020 Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi A.Ş. Özel Portföy 
Yönetimi ve Serbest Fonlar Grup 
Müdürü 
2015 - 20 ı 9 Yapı Kredi Portıoy 

Yönetimi A.Ş. Yatırını Fonları 

Özel Portföy Yönetimi Sabit 
Geti ril i Menkul Kıymetler Grup 
Müdürü 

1.4. Fon l:!izmet Birimi 

Fon hizıııei birimi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nezdinde oluşturulmuş olup, hizmet biriminde 
görevli fon müdürüne ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. 

Ad ı Soyadı Görevi Son 5 Yılda Yaııtıi!:ı İ sler (Yiİ-Sirket-Görev) Tecrübesi 
ismi DURMUŞ Müdür 2010-Devam Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 23 Yıl 

Fon Hizmet Müdürü 

l.5. Portföy Yöneticileri 

Fon ınalvarlığın111. fonun yaurım stratejisi doğrultusunda, fonun yatının yapabi leceği 
varlıklar konusunda yeterli bilgi ve seıınaye pi yasası alart111da en az beş yı l lık tecrübeye sahip 
ponföy yöneticileri tarafından. yatırııncı lehine ve yatırımcı ç ıkarınJ gözetecek şekilde PYŞ Tebliği 
düzenlemeleri. porıfüy yönetim sözleşmesi ve ilgi li fon bilgi lendiııne döklirnaıılan çerçevesinde 
yönetilmesi zorunludur. 

Fon portföyüııüıı yönetimi için görevlendirilen portföy yöneticilerine i l işkin bilgilere KAP'ta 
yer alaıı sürekli bilgilendiııne formundan (www.kap.org.tr) ulaşı lması nıüıııküııd[ir 

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

Birim Birimin/Sistemin Oluşturulduğu Kurum 

Foıı hizmet birimi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 

İç kontrol sistemi Yapı Kredi Ponıoy Yönetimi A.Ş . 

Risk Yönetim sistemi Yapı Kredi Poıtföy Yönetimi A.Ş . 

Teftiş birimi Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş . 

Araştırma birimi Yapı Kredi Portföy Yönelimi A.Ş. 
/ -
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Foıı'un finaıısal raporlarının bağımsız denetimi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirl ik A.Ş.tarafo1dan yapılmaktad ır. 

n. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ , YATrRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY 
SlNIRLAJ'\-lALARl 

2.1. Kurucu, fonun katı lına payı sahiplerinin haklarını koruyacak şeki lde temsi li, yönetimi, 
yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak 
yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varl ı kl ar (izeri nde kendi aduıa ve fon lıcsab111a 
mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve buııdan doğan hakları kullanmaya 
yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak 
üzere dışarıdan hizmet aJ111111as1, Kurucunun sorumluluğunu ortadan ka ldırmaz. 

2.2. Fon poı1föyü. kolektif poıtfüy yöneticil iğine ilişkin PYŞ Tebl iği'ııde bel iı1ilen ilkeler ve 
fon poıtföyüııe dalıil edilebilecek varlık ve haklara i l işkin Tebl iğ'de yer alan sınırlamalar 
çerçevesinde yönetilir. 

2.3. Fon yönetimi kapsammda yatırım yapı lacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, fon 
toplam değeriııiıı asgari %20'1ik kısm ı mevzuata göre özelleşıirıııe kapsam ı na alınanlar dahi l 
Türkiye·de kunılıııuş 011aklık.lann payları ve asgari %20'1ik k.ısnıı kamu ve özel sektör borçlanma 
araçlanııdan oluşmak kaydıyla. birlikte ron toplam değerine oranı ise asgari %80 olacak şeki lde, 
yerli veya yabancı özel ve kamu sektörü menkul kıymetl eri ile alım ve diğer kıymetli madenler ve 
bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarıııa yatıruıı yapıltr. 

Bu sermaye araçları arasmdaıı ise likiditesi yüksek. nakde dönüşümü kolay ve risk/getiri 
değerlendi rmeleri ile bulunan araçlar tercih edilecektir. 

Yabancı yatırım araç ları fon portföyüne dahi l edilebilir. Ancak, foıı poıtföyüne dalıil edilen 
yabancı para ve serıııaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80' i ve fazlası olamaz. 

Fon portföyüne dahi l edilen yerl i ve yabancı ilıraççıların döviz cinsinden ihraç edi lmiş para 
ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. 

Fon bu işl em lerin yaıııııda yatının amaçlı olarak ve/veya riskten koruuınak amacıyla yerli ve 
yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunl arın dahil olduğu endekslere dayal ı borsa yaurım 
foıı l anna ve türev araçlara yatırım yapabilir. 

2.4. Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas aJ111arak, fon poıtföyünde yer alabilecek 
varlık ve işlemler için be l irlenmiş asgari ve azami sını rlamal ar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ Asga ri Azami 
% % 

Ortaklık Payları 20 60 
Kamu ve Özel Sektör İç ve Dış Borçlanma Araç ları , Varlık ve 
İootek Teminatlı Menkul Kıyıneıler 

30 80 

Ters Reno isleın leri o 45 
Takasbank Para P iyasası ve Yu11içi Organize Para Piyasası o 20 
İşlemleri 
Yabancı Ortaklık Payları o 20 
Yabancı Borçlanma Araçl arı o 20 
Varlık ve iooıei1e Davalı Menkul Kıvınetler o 

~ Kira Sertifikaları (Kamu/Özel Sektör) o YA. 1 

~tf"' 1~~ı 6 3..ıJ30 
ynp,ı-.tbl, 

Ma<ffl No.0-57D 
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Vadel i Mevduat/ Katı lımı Hesabı o 10 
Gavrinıenku l Sertifıkalan o ?O 
Varamlar/Serti fıkalar o 10 
Türkiyc'dc Kuı-u l u Borsa Yatırım Fonu Katılma Pavları o 50 
Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırun Fonu o 20 
Kaııl nıa Payları. Girişim Sermayesi Yaıırıın Fonu Katı lına 
Payları. Menkul Kıyıncı Yatının Ortaklığı Payl arı. Yabancı 

Borsalarda rslem Gören Borsa Yatırmı Fonu Kanıma Pavları 
Ulusal ve Uluslararası Piyasalarda İş l em gören Kıymetli Madenler o 20 
ile K.ıvrneıli Madenlere Davalı Sermavc Pivasası Araçları 
Yaoılandın l ınıs Yatırım Aracları o 10 

Tek bir yatırım ronu. yabancı borsalarda işlem gören borsa yatının fo nu katı lma paylanna 
yapılan yaurım tutan fon roplaııı değcriaiıı o/o I O'wrn geçemez. 

Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatı rım fonu katılına paylarına yapılan yatırım tutarı fon 
ıoplaııı değerinin %20'siııi geçemez. 

Borsa Yatınm Foıı.laruıa ll işkiıı Esaslar Tebl iği (lll-52.2)'nin 5. maddesinin dördımcü 
fıkrasuııa ('a) bendi kapsanımda belirli bir varlı k grubundan oluşan endeksi takip etmek üzere 
kt1rulan borsa yaıırını fon larınııı kaıılıııa paylarına yapılan yatırım ilgili varlık grubu için belirlenen 
yalının sınırlamaJarı hesaplamalarına dahil edilir. 

Fon portföylerinde yer alan repo işJemiae konll olabilecek varlıkların ray iç değerinin 

%10"una kadar borsada veya borsa dışında repo yapı labilir. Borsa d ışında taraf olunan ters repo 
sözleşmel erine. fon toplam değerinin ea fazla %1o·w1a kadar yat ırım yapı labilir. 

Fon portföyündeki semıaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50'si tutarındaki 
sermaye piyasası araçları ödünç verilebilir. Fon portföyünden ödünç venııe işlemi için ödünç veri len 
semıaye piyasası araçlarının en az %100.ü karşılığında Kurulun ilgili düzenlemelerinde özkaynak 
olarak kabul edilen varlıklar fon adına Takasbank' ta bloke edilir. 

Fon. Ktınıl düzenlemeleri uyarınca yapı lacak bir sözleşme çerçevesinde poı1föyiindeld 
kıymetli ınadeııleı:iıı piyasa değerlerinin en fazla %75'i tutarındaki kıymetli madenleri Türkiye·de 
kurulu borsalarda ödünç verebilir. Aynca, piyasada gerçekleşen ödünç işlemleri karştlıguıda ödünç 
alacak larını temsil etmek üıere çıkarılan sertifikalar aynı oranda portföye alınabili r. Kıymetli maden 
ödiiııç i şlemleri ile kıymetli maden ödünç sertifikası al ım-saıını işlemleri ilgili piyasadaki işlem 
esasları ile teminat si sıenıi çerçevesinde yapı lır. 

2.5. Karşı l aşıımıa ölçütü. VU-128.5 sayıl ı .. Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yalınnı 
Kw'lll uşlarıma Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatının 
Kurul uşlarını Notlaııdırma ve Sıralama Faaliyetlerine İli şkin Esaslar Hakkında Tebliğ" hükilmleıi 
çerçevesinde fonun ıürü dikkate alınarak bu izahııaınede yer alan yatının stratejisi ile yatırı nı yapıl an 
varlık ,·c işlemlerin nitclikleriııe uygun endekslerin ağırl ıklanclırılması yoluyla be lirleanıiştir. 

Fonuıı karşı l aşıımıa ölçütü. %40 BIST-KYD DtBS Orta Endeksi, %30 BIST 100 Geti ri Endeksi. 
%20 BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL) Endeksi ve %1 O BTST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 'd ir. 

2.6. Fon poı1föyiine riskten koruııına ve/veya yatırım amaçl ı yurıiçi ve dıştllda işlem gören 
döviz. faiz.. ortaklık payı , kıymetli madenler. fuıansal endeksler, semıaye piyasası araçlarına dayalı 
ıürev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), sak lı türev araçlar, varanı ve serı·fıka l ar dahil 
edi lebi lir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü ahın işlen~lerin oRffö~Ş8~~ilMlA.Ş 
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Fon poıtföyüııe riskten koruııma amaçlı borsa d ışından faize dayalı sıvap sözleşme leri. alım 
yönünde dayanağı faiz swap'ı olan opsiyon (swaptioıı) sözleşmeleri ve diğerswap sözleşmeleri dahil 
edi lebi lir. 

Fon poıtföyündcki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon 
ıuıan fon toplam değerini aşamaz. Portföye a l ınan türev a raçların Fon'un yaı mııı stratej is ine uygun 
o l ması zorunludur. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında. Rehber"in ·'Fon 
Türlerine llişkin Kontrol" baş l ığ.ıııda yer alan sınırlaıııa larn uyulur. 

2. 7. Poıtföye borsa dışından türev araç ve swap sözleşmeleri, repo-ters repo sözl eşmeleri 
dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yaımm stratej isine uygun olarak fon portföyüne dahi l 
edilir. Sözleşmeleri n karşı ıanınarınııı yatının yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması . 
herhangi bir i l işkiden etkilenmeyecek şeki lde objektif koşullarda yapı lması ve adil bir fiyat içe11nesi 
ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uyg1111 değeri üzerinden nakde dönüştürülebi lir 
olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç ve swap sözleşmeleri, repo-ters repo sözl eşme leri 

karşı tarafının deneıinıe ve gözetime tabi fuıaıısaJ bir kuıuın (banka. aracı kurum v.b.)o l ıııası ve 
fonun fiyaı açıklama dönemlerinde ·'güvenilir .. ve ·'doğrulanabil i r .. bir yöntem ile değerlenmesi 
zorunludur. 

2.8. Porıroye dahil edilen yabanc ı yaurım a raçlarını tan ıtıc ı genel bilgiler: Yurtdışında ihraç 
edilen borçlanma araçlarının ve kira serıilikal ar111ın, tabi olduğu otorite tarafından yetki lendirilmiş bir 
saklayıcı kuruluş nezdinde saklanmas ı. fiyaııııı n veri dağıtım kanalları vasııasıyla ilan edilmesi ve fonun 
fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebl iği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun 
değeri üzeri nden nakde dönüştürü lebi lecek nitel ikte l ikid iıasyona sahip ol nıası şartlarıyl a. yundışında 
borsa dışından fon porrföyüne dahi l edilmesi mümkündür. 

Fon portföyüne sadece derecclendinııcye ıabi ıuıulnıuş yurıdışında ihraç edilen borçlanma 
araçlarının ve kira senifıka ları alı nabi lir. İlgili aracın derecesini belirleyen belgeler yönetici nezdinde 
bulundurulur. 

Portföye dahi l edi lecek olan yabancı yatırını araçları ile ilgili herlıangibir Ulke smırl aması 

bulunmamaktad ır. 

2.9. Fon portföyüne yapılandırı lmış yatırını araçları dahil edilebilecek olup, yapılandırılmış 
yatırını araçlarınııı: Fon·un yatırını straıej i sioe ve risk yapı sıııa uygun olması, i lıraççısırun ve/veya 
varsa yaurını aracının, Fon Tebl iği' nin 32. maddesinde belirtilen yatırım yapı labilir seviyeye denk 
gelen derecelendirme notuna sahip olınası . derecelendinııe notunu içeren belgelerin Kurucu 
nezdinde buluııdunılnıası ve tabi olduğu otorite ıarafıııdaa yetkilendirilmiş bir saklayıcı kı.ıruluş 
nezdinde saklanması gerekl(dir. Yurt dışında ihraç edilmiş olması dwı.ınıunda borsada işlem gömıesi 

şarıı araıur. Türkiye·de ihraç edilmiş olması dw·uınuııda, ihraç belgesinin Kurulca onaylanmış 
alınası, fıyaunı.n veri dağıtım kanalları vasııasıyl a ilan edi lmesi, foııuıı fiyat açıklama dönenıleri ııde 
Finansal Raporlama Tebliği <lU:ı:enlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde 
dönüştürülebilir ııitelikıe Likiditeye sahip olması zonınludur. 

Yapılandırılmış yatının araçlarının dayanak varlıkları , özel sektör ve kamu borçlanma 
araçları, onaklık payları , taiz, döviz. altın, diğer kıymetl i madenler ve finansal endekslerden 
oluşabi lmekte olup. söz konusu dayanak varlıkların getirisi ile birlikte bir ıürev arncııı 
kombinasyonundan ol uşan yapı landırılmış yaı ı rıın araçları da portföye dahi l edilebilecektir. 



bedelin ıamamııun geri ödeneceği ıaablıüdünü içeren özellikteki borçlanma araç l arı fon portföyüne 
dahil edilebil ir. 

2.1 O. Fon loplam değeriııiıı % 1 o·unu geçmemek üzere foıı hesabına kredi alınabilir ve/veya 
borı;lamua amacıyla Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri yapılabilir. 
Kredi altnması halinde kredinin tuıarı. fa izi, alınd ığı larih ve kredi alınan kuruluş ile geri ödeneceği 
tarih KAP'ta açıkla111r ve Kunıla bildirilir. 

111. TEMEL YATIRIM RİSKLERİ VE: RİSKLERiN ÖLÇÜMÜ 

Yatırımcı l ar Foıı·a yatırını yapmadan önce Fon'la ilgili ıemel yanrıın riskleriııi 
değerleııdinnelidi rler. Fon'uıı maruz kalabileceği temel risk lerden kayııaklaııabilccck değişimler 
sonucunda Fon birim pay fiyatmdaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç 
değerinin a.ltuıa dlişebileccğiııi yaıınıncı lar göz önünde bu l.unduımalıdır. 

3.1. Fonun ınanız kalabileceği riskler şunlardır: 

1) Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçlaruı. ortaklık 
paylarının, diğer menkul kıynıeLl erin. döviz ve dövize endeksli finansal araçlara dayal ı rilrev 
sözleşmelere i lişkin ıaşınan pozisyonların değerinde. faiz oranları, ortakhk payı fiyaılaıı ve döviz 
kurlanndaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilnıekıedir. Söz 
konusu risklerin detaylarına aş~ıda yer veri lmektedir: 

a- Faiz Oranı Riski: Fon portföyüne faize dayalı varltkların (borçlanma aracı. ters repo vb) 
dahil edilmesi halinde. söz konuş varlık ların değerinde piyasalarda yaşanabilecek faiz 
oraııları değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder. 

b- KUJ· Riski: Fon portföyüne yabancı paı·a cinsinden varl ıkların dahil edilmesi halinde, 
döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon·uıı ınanız kalacağı zarar 
o lası lığını ifade etmektedir. 

c- Ortaklık Payı Fi)'at Riski: Fon portföyüne oıtaklık payı dahil edi lmesi halinde, Fon 
poıtföyüııde bulunan ortaklık paylanmn fıyatlannda meydana gelebilecek değ-işik likler 
nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir. 

2) Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine 
getimıek istememesi ve/veya yerine geLireınemesi veya takas işlem l erinde onaya çlkan aksaklıklar 
sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmekıcdir. 

3) Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan fuıansal varlıklann istenildii!i anda piyasa 
fiyatmdan nakde dönüşılirülemeınesi halinde ortaya ç ı kan zarar olası lığıdır. 

4) Kaldtraç Yaratan İşlem Riski: Fon portföyüne t[lrev araç (vadeli işlem ve opsiyon 
sözleşmeleri), saklı türev araç. swap sözleşmesi, varanı. sertifika dahi l edilmesi. ileri va lörlü 
tahvil/bono ve alıııı alım işlemlerinde ve diğer herhangi biı- yöntemle kaldıraç yaratan benzeri 
işlemlerde bulunulması halinde. başlangıç yaıınını ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon 
alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldtraç 
riskini ifade eder. 



etkenlerin yanı sıra doğal ateıler, rekabet koşullan, politik rejim değişikliği gibi kurnm dışı etkenler 
de olabUir. 

6) Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatmm yapı lması sonucu 
fonun bu \'atlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdtr. 

7) Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıklanıı piya~a koşu lları altında belirli bir zaman 
di limi içerisinde ayııı aııda değer kazanması ya da kaybennesine paralel olarak. en az iki farklı 
finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü il işkileri nedeniyle doğabilecek zarar 
ihtinıa l it1i ifade eder. 

8) Yasal Risk: Fonun halka arz edildiği dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici 
otoritelerin düzenlemelerinde nıeydaııa gelebilecek değişiklerden olumsuz etkilenmesi ri skidir 

9) Y:ıpıland.ınlm.ış Yatırını Aracı Riski: Yapılandırılmı ş yatırım araç larına yapı lan 

yatırımın beklenmedik ve olağandışı gelişmelerin yaşanması durumlarında vade içinde veya vade 
sonunda taınanııııın kaybedilmesi mümkündür. Yapılandırılmış yatırını araçlarının dayanak 
varlıkları üzerine oluşumılaıı sıraıej ilerin getirisinin ilgili dönemde ııegaıif olması halinde, yaıırııııcı 
vade sonunda hiçbiT gelir elde edemeyecegi gibi vade sonunda yaurıntlaru1 değeri başlangıç 

değerinin alıma düşebil i r. Yapılaııdınlmış yatırım araçlarına yaurıın yaptlması halinde karşı taraf 
riski de mevcuttur. Yauruııcı, yapı landırılmış yatırun araçları na ilişkin olarak şirkeıiıı kredi ri skine 
ıııanız kalmakta ve bu risk ölçüsünde bir getiri bekleıııelı."tedir. Yapılaııdınlnıış yatırım araçlarında 
yaıırııncılar ihraççuımödenıe riskini de almaktadır. Ödeme ri ski ile ihraççı kurumun yapı landırılmış 
yatırım araçlarıııdan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememe ri ski ifade edilmektedir. 
Karşı taraf riskiııi minimum seviyede tutabilmek adına ilıraççııııa ve/veya varsa yatırım aracuım 
yatmm yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendinııe notuna sahip olması koşulu aranmaktadır. 
Olağaııdışı korelasyon değişiklikleri ve olumsuz piyasa koşull arında ortaya çıkabilecek likidite 
sorunlaıı ya:pılandı.rılnıış yatırını araçları için önemli riskler oluşturınaJ-.1adır. Piyasa yapıcılığı 

olmadığı durumlarda yapı l aııdınlmı ş yaııruıı araç lannııı likidite riski üst seviyededir. 

10) ihraççı Riski: Fon portföyüne alınan varlıklaıın ilıraççısının yükümlülüklerini kısmen 
veya tamamen zaınaııuıda yerine getirememesi nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder. 

3.2. Fonun maruz kalabileceği risklerin ölçüıııüııde kullıınılan yöntemler şunlardır: 

Fomuı yarmın sn·atejisi ile yaurını yapı lan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk 
yönetim sistemi oluşturulmuştur. 

Şirket Hirev araçlardan kaynaklanan riskleri de içerecek şekilde. fon portföyünün içerdiği tüm piyasa 
risklerini kapsayan "Riske Maru,. Değer" yöntemini risk ölçüm mekanizması olarak seçmiş ve ri sk 
yönetim sistemini de bu ölçlim ıııodeliııi esas alarak oluşturnıuşıur. RMD, belirli güven aralığında 
ve ölçüm süresi içinde bir fon portföyünün kaybedebileceği maksimum değeri ifade etmektedir. 
RMD. pİ)1asa fiyatlarındaki hareketler nedeniyle edilecek zarar limitini değil. belirli varsayım lar 
altındak i muhtemel zarar limitini göstermektedir. Riske Maruz Değer. günlük olarak, tek ıaraflı %99 
güven ara lığında, tarihsel gözlem yöntemi. 20 iş günü elde tuııııa süresi ve 2 yı llık (500 iş günü) 
gözlem süresi lı..ıllaııı l arak hesaplaııır. 

Diger risk faktörlerine dair ölçümler mevzuatta. fonun baglı olduğu şemsiye foııwı içtüzüğüııde ve 
bu izalmamcclc yer alan fon sıoırlamalan doğrultusunda ölçülür. -
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Likidi te riski lıesaplaınalamıda poııföyüıı içinde yer alan sermaye piyasası araçlarının tarihsel işlem 
lıaciın ortalaıııaları değerlendiri l ir. Değerlendirme sürecinde, her bir ortakllk payı için son 500 iş 
güııündc o luşan günlük işlem hacimlerinin ortalaması ile o oıiaklık payıııııı fon portföyündeki 
miktarı karşılaştırılır; her bir borçlanma aracı için son 250 iş gününde, 125 i ş gününde ve 20 iş 

gününde o l uşan günlük işlem hacimlerinin ortalanıasıııııı yüksek olanı ile o borçlanma aracınııı fon 
portföyündeki miktarı karşılaşurılu·. 

Portföye riskten korunma amacıyla sııurlı olarak dahil edilen borsa dışı tilrev araç ve swap 
sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan karşı laraf riski lon toplam değerinin %1 O"tıuu aşamaz. Karşı 
taraf riski Rehber'de belirlenen piyasaya göre ayarlama (mark ıo market yöntemine göre) yöntemi 
ile hesaplanır. 

3.3. Kaldıraç Yaratan İşlemleı· 

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; Türev Araç (Vadeli işlem ve opsiyon 
sözleşmeleri), Saklı Türev Araç, Swap Sözleşmesi. Varanı, Sertifika, İleri Valörlil Talıvil Bono Alını 
İşlemleri, İleri Valörlü Alun Alım İşlemleri, Yapılaııdu-Llınış Yatırını Araçları dahil edi lecektir. 

3.4.Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber'de belirleneL1 esaslar 
çerçevesinde Göreli RMD Yöntemi kullan ılacaktır. Fon poı,föyilDün riske maruz değeri. referans 
alınan portföyün riske maruz değerinin iki katmı aşamaz. 

3.5. Göreli RMD yöntemi kullaoılan referans portföy, fonw1 karşılaşıınna ölçiltlidür. 

3.6. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak aı-aç bazında ayn ayrı hesaplanan J)OZisyonlanıı 
mutlak değerlerinin ıoplaıunası (suııı ofnotionals) suretiyle ulaşı lan toplam pozisyonun fon toplam 
değerine oranına "kaldıraç .. denir. Fonuıı kald ıraç limi ti fon toplam değerinin %50'sidir. 

3.7. Foıı poıtföyüne alman yapılandırılm ış yatırını araç laıwm saklı türe, araç aitcl iği taşıyıp 
ıaşınıad.ığı Kurucu ıarafındaıı değerlendi rilerek söz konusu değerlendirmeyi tevsik edici belgeler 
Kurucu nezdinde muhafaza edilir. Yapılandırılmış yatırım aracınm saklı türev araç niteliğinde 
olması halinde, risk ölçümüne ilişkin olarak Rehber·dc yer alan esaslar uygulanır. 

rv. FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIĞINlN AYRILl(;ı 

4.1. Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulw1 portfciy 
saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Poıtföy Sak l ayıcısı nezdinde sakl an ır. 

4.2. Portföy Saklayıcı sı'nın, foıı portföyünde yer alan ve Iakasbaıık' ııı saklama hizmeti 
verdiği para ve sennaye piyasası araç ları. kıymetl i madenler ile diğer varlıkları Takasbank nezdinde 
ilgili fon adına açılan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunlann dışında kalan varl ıkl ar ve 
bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank'a aktarı lır veya söz konusu bilgilere 
Takasbank' ın erişimine imkan sağlanır. Bu durumda dahi Porrföy Saklayıcıs ı ·nııı yükümlülük ve 
sorumluluğu devam eder. 

4.3. Foo·wı malvarlığı Kurucu'ııun ve Portföy Saklayıcısı'ıun ıııalvarl ığından ayrıdır. 

Foıı'un nıalvarlığı, fon hesabına olması şartıyla kredi almak türev ar.ıç işlem leri veya fon adına 
ıaral' olunan benzer ni ıel i kieki işlemlerde buluıınıak haricinde teminat gösteri lem ez ve rehnedilemez. 
Fon ınalvarlığı Kumcunun ve Poıtföy Sakl ayıcısrnm yönetiminin veya denetiminin kamu 
kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez. kamu a lacaklarının tahsili 
amacı da dahil olmak Uzere haczedi lemez, üzerine ihtiyati tedbir koııulanıaz ve L□as , asasına dahil 

edi lemez. YA RTFOYYÔNEi ,.ı~Ş. 
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4.4. Portföy saklayıcısı; fona ait !inansal varlıkların saklruıınası ve/veya kayıtların tutulması , 
diğer varlıkların aidiyetini □ doğru l anması ve tak ibi , kay ıLl anuın tutulması, varlık ve nakil 
hareketlerine il işkin işlemlerin yerine getiri lmesinin kontrolü ile mevzuatta belirtilen d i ğer 
görevlerin yeıine getirilmesinden sorumludur. Bu kapsamda. poıtföy saklayıcısı : 

a) Yatırım fonları hesabına kaulnıa paylarının ihraç ve itfa edilmesi işlemlerinin mevzuat ve 
fon i çtüzüğü hilkümlerine uygunluğımu, 

b) Yatırım fonu birim katılma payı veya birim pay değerinin mevzuat ile fon içtüzilğ:ü, 
izabname hükümleri çerçevesinde belirlenen değerleme esaslarına göre hesaplanmasını. 

c) Mevzuat ile fon içtüzüğü. izahnanıe hükünılerine aykırı olmamak şartıyla. 
K urucu/Y önerici· nin talimatlarının yerine geıi ril mı:siııi. 

d) Fon'un varlıklarıyla ilgi li işlemlerinden doğan edimlerine i lişkin bedelin uygun sürede 
ak ıarı I masını. 

e) Fon ·tuı gelirlerinin mevzuat ile fon içtüzüğli. izahnaınc hükümlerine uygun olarak 
kull ruu lmasııu. 

I) Fon·un varlı k alım satuıılarııırn, portföy yapısı nın, işlenı leriniıı mevzuat, fon i çtlizüğü, 
izahname hükümlerine uygun luğunu 

sağlamakla yükümlüdür. 

4.5. Poıtföy sak layıcısı: 
a) Fona ait va rlıkların ayrı ayn, fona aidiyeti açıkça belli olacak. kayıp ve hasara 

uğramayacak şeki lde saklanmasuu sağlar. 
b) Belge ve kayll düzeninde. fona ai ı varlıkları, hakları ve bunların hareketlerini fon bazında 

düzenli olarak takip eder. 
c) Fona ait varlıkl arı uhdesinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında ıuranıaz ve kendi 

aktifleriyle ü işkilendireınez. 

4.6.a) Portföy saklama hizmetini yürüten kw·uluş, yükümlülüklerini yerine getimıeıncsi 
nedeniyle Kurucu ve kaulma payı sahiplerine verdiği 7..ararlardan sorumludur. Kurucu. Portföy 
Saklayıcısından; Ponföy Saklayıcısı da Kmucu'daıı. Kanwı ve Saklama Tebl i ği hükümlerinin ih lali 
nedeniyle doğan zararların giderilmesini talep etmekle yükümlüdür. Katılına payı sahiplerinin 
Kunıcu veya Portföy Sak layıcısına dava açına hakkı saklıdır. 

b) Portföy saklayıcısı , portföy saklama hizmeti \'erdiği portföylerin yönetimiııden veya 
piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklana□ zararlardan sorumlu deği ld ir. 

c) Portföy Saklayıcısı, 6362 sayı l ı Semıaye Piyasası Kaııu11 ve ilgili diğer ıııev-,wat1an 
kaynaklanan yükünıllilüklerini yerine getirmemesi nedeniyle katılma payı sahiplerine kru·şı 
sorumludur. 

4.7. Portföy saklayıc ı sı, saklama hizmetinin fonksiyonel ve h i yerarşik olarak diğer 
hizmetlerden ayTIŞtın lnıası , potansiyel çıkar çatışmalarının düzgün bir şekilde belirlenmesi. 
önlerunesi, öaleııemiyorsa yönetilmesi. gözetimi ve bu duruımııı foa yatırrnıcıları na açıklanması 
kayd ıyl a fona poı1f'ciy değerleme, operasyon ve muhasebe h izınetl eıi , katılma payı alım satmıına 
aracı lık hizmeti ve Kw·u lca uygun görülecek diğer hizıııetl eıi verebilir. 

4.8. Portföy saklayıcısı her gün itibari ile saklamaya konu varlıkların mutabakatını. bu 
varlıklara merkezi saklama hizmeti veren kurumlar ve Kurucu veya yatmm ortaklığı ile yapar. 

4.9. Portföy sak l ayıcısı port föy saklama hizmetini yürütorken karşılaşabileceği çıkar 
çatışmalarının ıan ımlaııınas ını, önlenmesini, yönetimini, gözetimini ve aç ıklanmas_ını sao · yacak 
gerekli po l i tikaları oluşturmak ve btuıları uygulamakla yükümlüdür. VAPI . ORTFÖYYÖNETlt:ılA.Ş. 
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4.10. Kurucu'nıın üçüncü kişilere olan borçl arı ve yükümlülükleri ile Foa'un ayııı üçüncü 
kişilerden olan alacakları birbirlerine karşı mahsup edi lemez. 

4.1 t. Portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş, yfıkünıliilüklerini yerine getiııııeınesi 
nedeniyle Kunıcu ve katılı11a payı sahiplerine vercLiği zararlardan sorumludur. 

4.l2. Kurucu. Portföy Sak layıc ı sıııdaıı; Portföy Saklayıcısı da Kurucu'dan. Kmıun ve 
Saklaıııa Tebliği hükümlerinin ihlali nedeniyle doğan 7,ararlarııı gideri lmesini talep etmekle 
yükümlüdür. Katılma payı sahiplerinin Kurucu veya Portföy Saklayıcısıııa dava açma hakkı saklıdır. 

4.13. Porıfc:iy saklayıcısı. poıtföy saklama hizmeti verdiği poıtföyleriıı yönetiminden veya 
piyasadaki fiyat harekcıJ eriııden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir. 

4.14. Portföy Saklayıcısı , 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun ve ilgili d iğer mevzuattan 
ka)1ıııklanan yükümlülüklerini yerine geti rmemesi nedeniyle kaulıııa payı sahiplerine karşı 
sorumludur. 

4.15. Porıfc:iy saklama sözleşmesinde portföy saklayıcısıııın Kanun ve Saklama Tebl i ği 
hükümleri ile belirkımıiş olan sorwnl ulııkları run kapsamını daraltıcı hükümlere yer verilemez. 

V. FON BİRİM PA V DEĞERİı'liN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON 
PORTFÖY DEĞERiNTN BELİRLENME ESASLARI 

5. 1. "Fon Portföy Değeıi ", portföydeki varlıkların Finaıısal Raporlaı11a Tebl iği'nde belirlenen 
ilkeler çerçevesinde hesaplanan değerlerinin toplam ıdır. '·Fon Toplam Değeri"' ise, Fon Portföy 
Değerine varsa diğer varl ı kların eklenmesi ve borçları n düşülmesi sureLiyle hesaplanır. 

5.2. ı=on'uıı birim pay değeri. fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi 
suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş gi'uıü sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebliği ' nde belirlenen 
ilkeler çerçevesinde hesaplamr ve katılma paylarınm alım-satuıı yerlerinde ilan edilir. 

5.3. Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz. iletişim sistemlerinin çükıııesi. ponföydeki 
varhkların ilgili o lduğu pazarın, piyasaıun. platformun kapanması. bilgisayar sistemlerinde ıııeydaııa 
gelebilecek arızalar, şirketin mali dunıımınu etkileyebilecek önemli bir bi lginin ortaya çıkması gibi 
olağanüstü duruııılann meydana gelmesi halinde. değerleme esaslarının tespiti hususunda 
Kurucu'nuıı yönetim kurulu karar alabilir. Ayrıca söz konusu olaylarla ilgi li olarak KJ.\P"ta aç ı klama 
yapı lır. 

5.4. 5.3. numaralı ıııaddede belirti len durumlarda. Kurulca uygun görülmesi halinde, kaıılnıa 
payl arının birim pay değerleri hesaplaruııayabilir ve katılma paylarJJ11n alım saimu durdurulabilir. 

5.5. Portföydeki varl ıkların değerleme esaslarına i lişkin olarak, Finansal Raporlama Tebliği 
uyarınca TMS/TFRS dikkate alıııarak Kurucu yönetim kurulu karan ile belirlenen değerleme 
esasl arı aşağıdaki gibidir: 

İ le ri Valörlii Altın ve Giiıııiiş Alım işlemleri 

İleri valörlü alım ve gümüş alım işlemlerinde BIST KtymeıJ i l'vladenler Piyasası günlük 
bülteninde bu işlemi değerleıııek üzere bulunan liyaı ile, fiyat bul unmadığı takdirde Takasbank 
uygulamasına paralel olarak, (T+I) gününde değerleme işlem yapı lan günkü işlem fiyatı ile yapılır. 
Bu şekilde fon portföyüne birden fazla fiyattan işlem yapılması du ruıııunda de· r e yapılan~ 
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işlemlerin ağırlık lı ortalama fiyatı ile yapılır. T+2 ve daha ileri valörlü işlem yapı lması halinde, işlem 
tarihinden sonraki günlerde 81ST Kı)~neıli Madenler Piyasası güıılük bülteninde yer alaa değerleme 
fiyatı ile. bulunmuyorsa değerleme valör tarihinden işlem tarihine doğru gidilerek BlST Kıymetl i 
Madenler Piyasası günlük bülteninde bul tUıacak ilk fiyatla yapıl ı r. 

Yabancı Ortaklık Payları ve Yabancı Bors:ı Yatırını Fonu Katılma Paylan 

Yabancı ortakl ı k paylannın ve yabancı borsa yatırım fonu katı lma payl arının değerlemesinde 

veri aluıacak öncelikli veri dağı um kanalı Reuıers'dı r. Reuters' dan veri alıııaınaması durumunda 
Blooınberg'den veri alı nır. Değerleme anında payl arın ilgili borsada ilgili değerleme gününe i l işk in 
kapanı ş fiyatı oluşmuşsa kapanış fiyatı. işlem ler devam ediyorsa. Türkiye saati [le J 7:00 - 18:00 saat 
aral ığında Reuters'dan, Reuters'dan veri al ı namaması durumunda Bloonıberg·dcn alınacak olan o 
günkü rüın işlemlerin ağırlıklı ortalama fi yatı kullamhr. 

Değerleme gününde ilgil i borsada işlem geçmemesi halinde son i şlem tarihindeki kapanış 
fiyatı J.aıllanı lır. 

Eurobond, Ynbnncı Borçlaııın:ı Aı-açla rı, Yabancı Kira Sertifikası 

Borsa dışında yapılan dış borçlanma araçları. yabancı borçlanma araçları. yabancı kira 
sertifı kal armuı değerlemesinde veri alıııacak öncelikli veri dağmm kanalı Bloomberg'dir. 
Blooınberg·den veıi a l ınamaması durumunda Reuters·dan veri alınır. Türkiye saati ile 16:30 
itibariyle temiz fiyat olarak ilgili kıymetiıı al ış/satış fıyaunın ortalaması al ı nı r. Dcğcrlcıııcdc 

kuUaııılacak kirl i fiyat. temiz fiyaıuı üzerine değerleme tari hine kadarki birikmiş kupon faizinin 
eklenmesi yoluyla bulunur. Değerleme güııünde alı ş/satış fiyatı oluşmamış kıymetlerin değerleme 
1iyatı ise, bir önceki değerleme fiyatının son değerleme tarihindeki iç verim oranı (işlemiş faiz.in 
ekleıuı1esi yoluyla) ile ilerleti lmesi yoluyla bulunur. 

Yapılandırılmış Yatının Araçları 

Yapılandırılmış yatırım araçları değerlemesinde borsada ilan edilen kapanış Eiyatuım 
kullanılması esastır. 

Kapanış fiyatınuı olmaması durumunda TUrkiye saaıi ile 17:00 - 17:30 saat aralığında 
B loomberg·deıı. Bloombcrg·de fiyat bulunamaması dtu·uımında Reuters'dan aluıacak olan o günkü 
tüm işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyau kullanılır. 

Ağırlıklı ortalama fiyata ulaşılamaması durumunda öncelikl i olarak Blooıııberg·de, 
Blooınbcrg·den veri alınamaması durumunda Reuters'da ilan edilen güncel fiyat (dayanak 
varl ı kların güncel fiyatları kullanılarak hesaplanan) kullanılır. 

Değerleme gününde her iki veri dağıtım kanalında da giiııcel fiyat ilan edilmemesi halinde 
ihraççı tarafından sağlanan alış ve satı ş kotasyoıılaruıııı ortalaması alınarak lıesaplaııaıı gUucel fiyat. 
Fon Hizıneı Birimine iletilerek değerleme yapılır. 

Tllrkiye·de ihraç edilip borsada i şlem görmeyenler için (ihraç belgesi Kurulca onaylanan) 
öncelikli olarak Bloonıberg· de, B looınberg'den veri al ınamaması dunııııunda Reutet'S'da ilan edilen 
güncel fiyat kuUaııılır. Değerleme gününde her iki veri dağıtuıı kanalında da güncel fiyat ilan 
edilmemesi hal inde ihraççı tarafından sağlanan alış ve sauş koıasyonlarınııı ortalaması alınarak 
hesaplanan güncel fiyat, Fon Hizmet Birimine ileti lerek değerleme yapıl ı r. 

Yukarıdaki yöntemlerle değerleme fiyatı elde ed ilememesi durumunda bir önceki değerleme 
gününde kullanılan değerleme fiyatı kullanılır. 

Fon,•ard Sözleşmeleri 
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Borsa dışı forward işlemler dayanak vaı·lığın spot fiyatı baz alınarak hesaplanan teorik fi yal 
ile değerleıınıektcdir. Dayanak varlığın spot fiyatı olarak; foıward sözleşmenin konusunun döviz 
olması dw·umw1da değerleme günilndeki T.C. Merkez Bankası alış ve salış kuru ortalaması, 
borçlamna araçları için ise, değerleme günü itibariyle en güncel günlük ağırlıklı onalama fiyatı 

kullanılacakur. Bııluııan spot değerler. değerleme günü ile forıvard işlenı.in vade ıarihi arasındaki 
gün sayısına tekabül eden uygwı n ve döviz piyasa faizleri ile (dayanak varlığın döviz olması 
durumunda ise öncelikli olarak Bloomberg. Bloomberg·den veri alınamaması durumunda 
Reutcrs'dan alınacak olan .. swap point .. kadar) ilerletilecek ve teorik fiyata u l aşılacaktır. Farklı 

dayanak varlıklannın kullanı lması dunımunda ise piyasa fiyatını en iyi yansıtacak yöntemler 
kullanılır. 

Sıvap Sözleşmele ri 

Borsa d ı şında taraf olunan swap sözleşmelerinin değerlemes i nde öncelikli ola.rak Bloomberg 
iernıinalleri, Bloomberg terminallerine eri şilememesi durumunda Reuters terminalleri kullanılır. 
Değerleme gününde swap sözleşmesinin değeri vadedeki para birimlerinin ilgil i faiz oranları 
kullanılarak değerleme gününe ind irgenmiş nakit akışlarının Türk Li ras ı cinsi karşıl ı ğıdır. Türk 
Lirası cinsi karşılık hesaplamrkcn. indirgenmiş nakit ak ışının Fon·uı, varl ığı (alacağı) olması 
durumunda TCtvlB alış kuru, Foıı'uıı yilkiinılülilğü (borcu) o l ması dlll'uımı nda. TCMB satış kuru 
kullamlır. 

Futu rcs Sözleşmeleri 

Yabancı futures sözleşmelerinin değerlemesinde, ilgili borsanın İnternet sayfasından veya 
sözleşmeniıı Reuters·da yayınlanan o gün için aç ı klanan en son uzlaşma fiyatı, uzlaşma fiyatının 
bu lunmaması durumuııda son işlem fiyau. işlem gerçekleşmemesi durumunda son alış fıyau. 
borsanın kapalı olması dunuııunda ise bir önceki değerleme fiyatı kullamlır. 

Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmeleri 

Borsa dışında taraf olunan opsiyon söz.leşnıeleriıüıı değerlemesi opsiyon sağlayıcısı 
tarafından verilen fiyat ile yapLlı r. Değerleme gününde opsiyon sağlayıcısıııııı fiyat verememesi 
halinde (resmi tatil, v.b.) bir önceki değerleme fiyatı kullanıhr. 

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 

Yatırını Fonu katılına payl arını n değerlemesinde ilan edilen son fiyat kullaııılır. 

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

Kurucu nezdiııdeki Risk Yönelimi Birimi tarafından borsa dışı türev araç sözleşmelerinin 
"adil bir fiyat'· içerip içermediği: opsiyonlar için "Black&Sclıoles yöntemi veya bu yöntem yeterli 
görülmezse genel kabul gören bir opsiyon fiyatlama yöntemi kullanılır; Forward sözleşmeler için 
Finansal Raporlama Tebl iği'nde yer alan esaslara göre bulunan dayanak varlık spol değerleri. 

değerleme günü ile forıvard işleınin vade tarihi arasındaki gün sayısı ve ilgili para birimlerinin piyasa 
faiz oranl arı veya öncelikli olarak Bloombcrg'den, Blooınberg'den veri alıııaıııası durumunda 
Reuters'dan al ınan "swap point" kullanılmak suretiyle, ve Swap sözl eşıneleri için is "bugünkü 
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değer hesaplama yöıııem l eri'. kullanı l arak hesaplaııarı teorik fiyat ile değerlemede kullanılacak fiyat 
arasuıda karşılaştırma yapı larak kontrol edilir. 

Adil fiyat doğrulaıııasında opsiyon sözleşmesin in fon portföyüne dahi l edilmesi öncesinde 
ve değerlemesinde opsiyon sağlayı cısı tarafından verilen fiyat kullamlı.r. Bu fiyat. Kurucu 
nezdindeki bağuıısız Risk Yönetimi birinü taraüııdaıı hesaplanan teorik liyatla karşıl aşLırılır. 
Karşılaştırman ı n fonwı lehine soııuçlannıaıııası hal inde, karşı laştınnaya konu farkm kabul edilebil ir 
seviyesi olarak hesaplanan teorik fıyatuı %20'si kull anı l ı r. Opsiyonun içsel değerinin hesaplanan 
teorik fiyatın % 1 0·uuwı alımda kaldığı durıınıla rda farkın kabul ed ilebilir seviyesi toplam değer 
üzerinden hesaplanır. Bu dununda, farkııı toplam değerinin fon toplam değerine oranı olarak binde 
bir seviyesi kullanılu-. farkuı seviyenin Uzerinde (>iması dunmmnda, opsiyon sağlayıcısı tarafıııdau 
veri len fiyat Yönetim Kunııu·nun gerekçel i kararı ile ku llamlır. 

Borsa Dışı Repo ve Ters-Repo Sözleşmeleri: 

Borsa dışı repo-ters repo sözleşmelerinin herhaı1gi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektir 
koşu llarda yapı lması ve adil bir fıyat içermesi zorunludur. Adil fiyat kontro lü aşağıdak i şekilde 
yapı lır: 

Borsa Dışı Repo-Ters Repo Sözleşmeleri için adi l fıyaı . BIST Borçlanma Araçl arı Piyasası Repo
Ters Repo Pazarı"nda aynı gün ilgili vadede gerçekleşen ortalama faiz oraıııdır.Söz konusu 
sözleşmelerin portföye dahil edi lmesi aşaıııasıııda. ilgi li vadede BlST"de işlem geçmemiş olması ya 
da o andaki piyasa koşullarının ortalama faiz oranı ile işlem yapmak içiıı uygun olmaması 
durumunda pon.föy yöneticisi tarafüıdan en az iki mali kunıluştaıı fiyat teklifleri alınır. Adil fiyat 
alınan fiyatları n ortalamasıdır. Bu lıususailişkin yönıenı ve slireçler Kurucu 'muı sorum luluğundadır. 

VI. KATILMA PAYLARINfN ALIJ\J SA Tlı\1 ESASLARI 

Kunıcu'mııı kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan ıiinı katı lına payı alım sanın 
talimatlarına altm ve saııın taliınatlan için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil s ıra numarası verilir ve 
işlemler bu öncelik sırası na göre gerçekleştirilir. 

YaLırııncıların Fon pay alun saum tal imatları I pay ve katları şeklinde gerçekleştiri lir. 

Fon alını ıalimauııa konu tutarlar, işlem gününde katılma payı alımında kullanı lıncaya kadar 
yatırımcı adına oemalandırılır. 

6.J. Katılma Payı Al ım Esasları 

Yaurııncı ların BİST Pay Piyasası ' ıııa açık olduğu günlerde saat l 3.30'a (yarım günlerde 
10.30) kadar verdikJeri katılma payı alım talimatları tal imatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada 
bulunacak pay fiyan üzerinden yerine geti rnir. 

BİST Pay Piyasası·ııııı açık olduğu günlerde saac 13.30"dan (yarım glinlerde 10.30) sonra 
ileti len talimatlar ise. ilk pay fiyatı lıesapl aması ndan soıu-a veri lm iş olarak kabul edilir ve izleyen 
hesaplamada buluııan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 

BİST Pay Piyasası'ıım kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, ilk hesaplamada 
bulunacak pay lı yaıı üzerinden gerçekleştirili r. 
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6.2. Alım Bcclcllcrinin Talısil Esasla rı 

Alım talimatıııın veri lmesi sırasuıda. talep edilen kaulrna payı bedelinin Kunıcu tarafından 
tahsil edilmesi esasur. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak veri lebilir. Kurucu, talimaıı ıı 
pay sayı sı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fıyauıı kesin olarak bilinmemesi 
nedeniyle. katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fıyatıııa %20 ilave maıj uygulayarak tahsil 
edebilir. Ayrı ca, kaLı lına payı bedellerini işlem günü talısil etmek üzere en son ilan ed ilen fiyata ınarj 
uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti renı inaı olarak kabul edebilir. 

Talimat111 tutar olarak veri lmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek. bu tutara denk 
gelen pay sayısı foıı fiyatı açıklandıktan sonra hesapl anır. 

TEFAS'da i ş lem görecek fonlar için alım ıalimarları pay sayısı ya da tutar olarak vedlebi lir. 
Dağıtıcı Kuruluş. talimatın pay sayısı olarak verilmesi ha linde, ahş işlemine uygulanacak liyaıııı 
kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen saıış fiyatına %20 
ilave marj uygulayarak tahsil edebi lir. Ayııca katı lma payı bedellerini i ş lem günü tahsi l etıııek üzere 
en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak 
kabul edebilir. 

Talinıatuı tutar olarak verLlıııesi halinde ise. en son ilan edilen kat ı lma payı satış fiyatından 
(varsa) uygulanan ma~j düşülerek belirlenecek fi yat üzerinden talimat veri len ttllara denk gelen 
kaulma payı sayısı TEF AS.da eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon liya.ıı açıklandıl-ıaıı sonra 
hesaplanır. Tahsi l edilen tutara eş değer adedin üstünde veri len katılma payı alı nı talimatları iptal 
edi lir. 

Almı taJ iıııaıuun karşılığrnda talısil edilen tutar o gün için yatu-ınıcı adına Yapı Kredi Portföy 
Para Piyasası Fonu·nda nemalandırılmak suretiyle bu i zahnanıede belirlenen esaslar çerçevesinde. 
kaıı lnıa payı alunında kullanılır. Bahse konu nemal andınııa, sadece kurucu tarafından yapı l acak 
işlemlerde geçerl i olup: TEFAS'ıa gerçekJeşen işl emlerde nemalandı rma için dağıtıcı taıafmdan 
belirlenecek yatırım aracı ku llan ıl acal'tı r. 

6.3. Katılma Payı Satuıı Esaslan 

Yatırımcılarıa BİST Pay Piyasas ı·ııııı açık olduğu günlerde saat l 3.3o·a (yarını günlerde 10.30) 
kadar verdikleri kaıı lına payı satım talimatları tal imann verilmesini ıakip eden ilk hesaplamada 
bul uııacak pay fiyau üzerinden yerine getirilir. 

BIST Pay Piyasası·ıua açık olduğu günlerde saat 1 3 .J0'daıı (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen 
talimatlar ise. ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edi lir ve izleyen hesaplamada 
bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getiri li r. 

BIST Pay Piyasası ·ıuıı kapalı oldu&'U günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk 
hesaplamada bulunacak pay fiyatı lizeı:indeıı gerçekleştirilir. 

6.4.Sahm Bedellerinin Ödenme Esasları 

Karılıı:ıa payı bedelleri; iade ta limatının, BIST Pay Piyasası·ıım açık olduğu günlerde saat 
l 3.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar veri lmesi ha linde, taliıııatııı verilmesini takip eden ikinci işlem 
gününde. iade talimatııun 81ST Pay Piyasası'nın açık oldug:u günlerde saat 13.30'dan (yarun 
günlerde 10.30) sonra verilmesi lıalinde ise, talimatın veri lmesini tak.ip edeıı~çünc · gilnünde.1 .Ş 1 ··d · YAPI I PORTFu I YONt TiM "' yatırımcı ara o emr. 11 M•h3"""' ca,ne~ so •~ 
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6.5. Pay Gruplan: 
Kanıma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A grubu kaulnıa payları 

tüm yatırımcı lara, B grubu kaulına payları ise sadece Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş . ıarafından 

yönetilen emeklilik yatırım fonları ve Yapı Kredi Portfoy Yönetimi A.Ş. fon Sepeti Şemsiye 
Fonu·na bağlı yatırım fonlarma satılabi lir. 

lzahname tadi l metninin nerede yayımland ığı hususunun ıicaret sici line tesci.l ed i ldiği gün 
iıibariyle Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Yapı Kredi Portföy Yöııeı i mi A.Ş. 
Fon Sepeti Şemsiye Fonu porıföyünde bulunan yaurun fonlarına saıı lınış bulunan kaulma payları , 
B Grubu katılına paylarına ve B Grubu katılına paylarına il işkin fon yönetim ücreti ıari fesiııe dahil 
edilir. 

6.6. Alını Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri: 
Kaulma paylarının alım ve satım ı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağılmı 

kuruluşları aracı lığıyla da yapı lır. Üye kuruluşl ara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. 

h ltps ://www. takasb aıık .co m. t r/tr/Sa vfala rff EF AS-U vcl er .a spx 

6.7. Kurucu ile Aktif Pazarlama ve Dağıtım Sözleşmesi İın;ı:alamış Olan Kurumların 
Unvanı ve İletişim bilgileri: 

A Grubu kat ılına paylarıııın alım ve satınıı için Kurucu ile Akıi r Pazarlama ve Dağı tını 
Sözleşmes i imza lam ış kurumlar aşağıda yer almaktadır: 

Unvan Adres İletişim Bilgileı·i 

Yapı Kredi Bankası Yapı ve Kredi Bankası A.$. Genel Müdürl ük Yapı www.yanikredi.com.tr 
A.Ş. Kredi Plaza D Blok 34330 K: 18 Levem/İsıanbu l 0212 339 70 00 
Yapı Kredi Yaıııım 
M eııkul Değerler 

A.S. 

www.vkvatiıiıu.com.tr Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kaı: 11 
34330 Leveııı Beşikıaş İstanbul 02 12 319 80 00 

Aklif Yatırını Büyiikdere Caddesi No: 163 Ziııcirlilaıyu Şişli www.ııktıfbank.com.ır 

Bankası A.$. 34394 İstanbul 02 12 340 80 00 

Odea Bank A.Ş. Levent 199, Büyükdere Caddesi No: 199 Kat:33- ww.odeabank.coın.tr 
39 34394 Şişli / İstanbul 02 12 304 84 44 

Turkislı Bank A.Ş . 
Esentepe Malı. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok W\\'W.turkıshbank.com.tr 
!A/52 34394 Şişli· İstanbul 0212 373 63 73 

Osmanl ı 
Menkul 
A.Ş. 

Tmkish 
Menkul 
A.Ş. 

Alıematif 
Menkul 
A.Ş. 

Alternatif 
A.Ş. 

Yat mm www.o~maıılimenkul.ı:oın.ır .. Maslak Mah. Büyükderc Cnd. No:257/69 Nurol 
Değerl er Plaza 34398 Sarıyer / İstanbul 02 12 366 88 00 

Yatmm 
Değerler 

Yatırım 

1 A/:,-2 W\\ \I' .ıurki;;hvalirim.ı:om.tr Esentepe Mahallesi Ali Kaya Sokak No: 
Polat Pi aza A Blok Kat: 4 Şişli / tstanbul 02 12315 1 O 00 

Ayazağa Malı. Cendere Cad. No: l 09M 2D Blok 
Değerler 34485 Sarıyer/istaııbul 

WW\\ .altenıaıi fvatiriın.coııı.tr 

02 12 315 58 00 

Baıık Ayazağa Malı. Cendere Cad. No: 109M 2D Blok w,ıw.altdııı~•itlıank.ccım.tr 

34485 .~ ıakf:OYYONETIMiı\.Ş. 
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Sarıyer/İstanbul 0212 315 65 00 

TEB Portföy Gayrettepe Mah. Yener Sok. No: 1 Kaı:9 Beşikıaş www.wbnortfov.com.ır 

Yönetimi A.Ş . lsıanbul 0212 376 63 00 

Burgan Bank A.Ş. 
Maslak Mahallesi Eski Büyükderc Caddesi No: 13 ,ı•ww.bu rmııı.com.ır 

PK:34485 Sarıyer / jstanbul 02 12 371 3737 
Halk Yaıırı nı 

Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sok. WBC İş www .halkvaıirinı.com. tr 
Menkul Değerler 

A.S. Merkezi No:9 İç Kapı No:21 Alaşeh ir/İstanbul 02 16 285 09 00 

QNB Finans www.gnhf:n.eonı 

Portföy Yönetimi Esenlepe Mahallesi Büyükdere Caddeleri Kristal 
0212 336 71 71 

A.Ş. 
Kule Binası No:215 Kat 6 Şişl i/lstanbu l 

Ata Portföy Emirhan Cad. No: 109 K: 12 Atakule. Beşiktaş www.ntunoıtfov.eoın.tr 

Yönetimi A.Ş. 34349 İstanbul 0212 31 O 63 60 

Tacrı·ler Portföy Nispeıiye Cad. Akmerkez 83 Blok Kat:9 34337 www.taeirleıJıonfov.conı.tr 

Yönetimi A.Ş. Etiler / İstanbul 02 1294215 15 
Tacirler 

Nispctiye Cad. 83 Blok Kat 9 Ak:merkez Eti ler / www.ıaeırlcr.com.ır 

Yatırım Menkul 
Defıerler A.Ş. 

1STANl3UL 0212 355 46 46 

B grubu katılına paylan ise TEFAS"ta işlem görmeyecek olup. payların alım ve saıuııı 
yalnızca kurucu aracı lı ğıyl a gerçekleştiri l ecektir. 

Kaıılına pa)~ sauıı al ı nması veya Fona iadesinde. Kurucunun merkezi ile izalınamenio bu 
maddesinde bel irlilen katı lma payı alıııı sat muıuıı yapılabi leceği dağıııcı kurumlaruı aşağıdaki iş lem 
kanalları aracıl ığı ile alım satım talimatı verilir. 

Kurumlar 
Merkez ve İnternet Çağrı Mobil 

İnternet Adresi 
Şubeler Bankacılığı Merkezleri Kanallar 

Yapı Kredi 
X X X X WW\\. vnpikrcdi .com.ır 

Bankası A.Ş. 

Yapı Kredi 
Yatırı nı Meıılul X - - -
Değerler A.Ş . 

Aktif Yatırım 
X X X X ,,·ww.aktifbank.-;oın.ır 

Bankası A.Ş. 

Odea Bank A.Ş. X X X X ,ı w,, .Odeabank.conı.tr 

Turkislı Bank X 
A.Ş. 

. . -

Osmanlı Yatı rım 
Menlnıl X X . . ww,,·.osmanlınıenkul.com.tr 
Değerler A.Ş . 

Tuı:kisb Yatırım 

Menkul X X . - www.turkishv:ııinm.com 
Değerler A.Ş . - 1-y.,-..,, u ;lt'Uı lVHt:.~ı!rn ""·Y 
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Al cenıaci f 

Yatı rını Menkul X X X X ıvw,ı .altemaıitinenkul.ı:0111.tr 
Değerler A.Ş. 

Alternatif Bank 
X X X X wıı·ıı .al ı.::mati fbank.corıı . lr 

A.Ş. 

TEB Portföy Sadece 
wwı, .ıchı:ıorıfrıv.conı.rr Yönetimi A.Ş. Merkez 

- - -
Burgan Bank 

X X X X WW\\ .burgan.conı.tr 
A.Ş. 

Halk Yaurım 

Menkul X X X X \\'IVıı . ho.lkvııtirim.ı:0111.tr 
Değerler A.Ş. 

QNB Finans 
Portföy X . - - ww,ı .qnbtQ.com 
Yönetimi A.Ş . 

Ata Portföy 
X WW\\ .ata12orıfov.com.Lr Yönetimi A.Ş. 

. . . 

Tacirler Portföy 
X . . - www.tacirlcrpoıifov . .:oın.tr Yönetimi A.Ş . 

Tacirler 
Y aıınnı Menkul X X X X www.ıacirler.eonı.tt 
Değerler A.Ş. 

VII. FON MALVARLIĞJNDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN 
K,\RŞTLADIĞI GİDERLER: 

7.1. Fonun Malvarlığından Karşılanan Ha rcamalar 

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almakmdı r. 

l) Saklama hizmelleri için ödenen her türlü ücretler, 
2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar. 
3) Alınan kredilerin faizi, 
4) Portföye al ımlarda ve poıtföydeıı satımlarda ödenen aracılık kom isyon l arı. (yabancı para 
cinsinden yapı lan giderler TCMB döviz saıış kuru üzerinden TL'ye çevri lerek kaydoluııur.). 
5) Portföy yönetim üc(eti, 
6) Fonun mükellefi olduğu vergi. 
7) Bağımsız denetim kuruluş l arına ödenen denetim ücreti. 
8) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri. 
9) Takvim yı lı esas almarak iiçer aylık dönemlerin son iş gününde foaun toplam değeri üzerinden 
hesaplanacak Kurul ücreti, 
J O) Karşılaştırma ölçülii giderleri, 
l l) KAP giderleri 
12) E-defter (mali mühür. arşivleme ve kullamnı) ve E-faıura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile 
ödenen hizmet bedel i 
13) E-beyanııame sistemi üzerinden beyannamelerin yetkili meslek mensubu ıarn fından verilmesi 
nedeni ile ödenen ücret. 
14) Tüzel kişi kimlik kodu gideri ~ 

15) Mevzuat kapsamında tutulması zoruııhı defterlere il işkin noter oıı,xı, 6\Ul'Ö'!'YÔNfiTIM(A.Ş 
20 ,,ı Mihı1Uc--sl Cöın.ar1 Sok.ilk 
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16) Kunılca uygun göriilecek d iğer harcamalar. 

7. I.J. Fon Toplam Gider OrauJ: Fondan karşılanan, yönetim iicrcti dahil bu maddede 
belirtilen ıüıu giderlerin toplam ın ın Usı sının yı l lık %3,65'tir. 

3, 6, 9 ve 12 aylı k dönemlerin son iş günii itibarıyla. belirlenen yı l l ık fon toplam gideri 
oranının ilgili döneme denk gelen kJsmmm aşıl ıp aşı lmadığı, ilgili döueın için hesaplanan günlük 
oıta l ama fon toplam değeri esas alınarak, Kunıcu tarafından konu·ol ed il ir. Yapılan kontrolde 
belirlenen oranları n aşı ldığının tespiti halinde aşan mıann ilgili dönemi takip eden beş iş günü içinde 
fona iade edilmesinden Kurucu ve Portföy Saklayıcısı sorumludur. iade edilen tutar, ilgili yıl içinde 
takip eden dönemlerin toplam gider oranı hesaplanıasrnda toplam giderlerden diişiilür. Fon ıoplam 
gider oranı limiti içinde kalınsa dabi fondan yapı l abi lecek harcamalar dışmda Fon'a gider tahakkuk 
ettiri lemez ve fon ınalvarl ığından ödenemez. 

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon' un toplam gideri içinde ka lmak kaydıyla, fon toplam 
değerinin aşağıda belirtilen pay grubu oranları dahilinde bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu 
ücret her ay sonunu izleyeıı bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıc ı arasında im7.alanan sözleşme 
çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kunıcuya ve dağıucıya fondan ödenecektir. 

Dağıtıcı ile kurucu arasuıda bir sözleşme olmaması durumunda Kunıl ıarafından belirleneıı 
··genel komisyon oram·• uygulanır. 

Alt Fon'dan ıalıakkuk ettirilecek yönetim ücreti; "portföy yönetim ücreti" ve "pazarlama satış 
dağınnı ücreıi"niu toplamıd ır. "Poı1föy yönetim ücreti'' tüm pay gruplarına, "pazarlama saıış dağı lım 
ücreıi" ise sadece A grubu katılma paylarına aşağıdaki şekiJdc uygulanır. 

Pay Grubu Portföy Yönetim 
Ücı·cti 

!'azarlama Satış Dağıtım 
Ucreti 

Toplam Yönetim Ücreti 

A Grubu Günlük %0.002 19 Günlük %0,005344 (yüz Günlük %0,007534 (yiiz 
(yüz binde iki binde beş virgül üç yüz kırk binde yedi vir0 ül 

"' 
beş yüz 

virgül on dokuz) dört) otuz dört) yıll ı k yaklaşık 

%2,75 (binde yimıi yedi 
dört nokta bes) 

Günlllk %0,002 19 GünHik %0,002 19 (yüz 

B Grubu (yüz binde iki binde iki virgül on dokuz) 
yıllık yak laşık %0,S(binde virgül on dokuz) - sekiz) 

Tüm pay gnıpları için her gün "portföy yönetim ücreti" ve "pazarlama satış dağı tım ücreti" 
olmak üzere fon toplam değerinin yüz binde 7.534'üııden oluşan yönetim ücreti tahakkuk ettiri lerek 
fon birim pay fiyatı hesaplanır ve açı kl anır. B grubu katı lma payı sahiplerine, tahakkuk ettiri len 
toplam yönetim ücreti tu tarı üzerinden "pazarlama satış dağıtım ücreti'' iadesi günlük olarak 
hesaplaıııp, yatırımcı hesaplarına her ay so11L111u izleyen bir hafta içinde iade edilir. 

B Grubu katı lma payı sahiplerinin ay içerisinde katılına payı iadesi yapmaları halinde. iadeye 
konu olan paylar için. pay iadesinin gerçeklcşlirUeceği tarihe kadaı· hesaplaııan toplam pazarlama 
satış dağıtım ücreti iade tutarı her ay soııunu izleyen bir hafta içinde yauruncı ların hesaplanna iade 
edilir 



7.l.3 Fon Portföyüııdcki Varlıklıırın Alım Satımına Arac ılık Eden Kuruluşlıu· ve 
Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar: 

Fon portföyünde yer alan varl ık ların al ım saununa Yapı Kredj Yatmm Menkul Değerler A.Ş. ve 
Yapı ve Kredi Bankaı;ı A.Ş . (Pay Senetleri, BPP. Borçlaıuna Araçl arı, Repo/Ters Repo, Mevduat. 
Döviz alım satını i şlemleri için) aracılık etmektedir. Fon ponloyüne yapı lan pay alını satım 
işlemlerine ise ayrıca Oyak Yaıınm Menkul Değerler A.Ş .. TEB Yattrıın Menkul Değerler A.Ş. , 
ING Menkul Değerler A.Ş .. Deniz Yatının Menkul Kıymetler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler 
A.Ş .. BGC Panners Menkul Değerler AŞ .. Tacirler Yatının Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş., Meks;ı Yaıırım Menkul Değerler A.Ş. ve ICBC Turkey Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş. aracı lık etmektedir. Fon portföyüne yapı lan borçlanma araç l arı a l ını saıtru işleınl erine 
ise ayrıca, ING Bank N.V .. Citibaıık Londoıı Branelı, OF) Securities Limited, Coııtiııcııtal Capital 
Markets SA, BGC Brokers LP, Barclays Bank PLC, Merrill Lynch lııternational , Morgan 
Stanley&CO INTL PLC, Banca Proınos SPA. Adamaııt Capital Partners AD, Goldnıan Sachs 
lıııemationaJ ve iş Yatırını Meukul Değerl er A.Ş. aracılık eımekıedir. Fon portföyüne yapı lan 
yabancı menkul kıymet alını sacı nı işlemlerine ise Yapı Kredi Yatırını Menkul Değerler A.Ş. , 
StoııeX ve Citigroup Global Markets ine. arac ı lık etmektedir. 

Söz konusu aracılık işlem leri için uygulaııaıı komisyon oranları aşağıda yer al ma1'1adır: 

1. Yurt İçi Pay Senedi Piyasası ve Yaram İşlenıleıi Komisyoııu : 
a) Pay Senedi ve Yaram Alım Satım İşlemleri : llgili kurumun komisyon tarifesine göre 

.BSMV hariç 0.00009 ve 0.0005 aralığında değişkenlik gösrerınektedir. 

2. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: BIST Borçlanma Araçları Piyasas ı Kesin 
Alım Satım Pazarında gerçekleşen işlemler için BLST tarifesi geçerlidir. 

a) Tahvil-Boııo Piyasası İşlem Komisyonu: 0,000015 + BSMV 
b) Tahvi l-Bono Piyasası İşlem Komisyonu ( l4:00-17:30 arası işleoı ler): 0.00002 + BSMV 
c) İleri valörlü Tahvil-Bono Piyasaı;ı İşlem Komisyonu: 0,00001 + BS!Vrv 
d) Hazine [halesi işlem Komisyonu: O 

3. Repo-Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu: 
a) 0/N Repo-Ters Repo: 0,0000075 + BSMV 
b) 0/N Repo-Ters Repo (14:00-1 7:30 aras.ı işlemler): 0.00001 + BSMV 
c) Vadeli Repo-Ters Repo: 0,0000075*Gün Sayısı + BSMV 
d) Vadeli Repo-Ters Repo ( 14:00-l 7:30 aras ı işlem ler): 0,00001 *Gütı Sayısı+ BSMV 

4. Takasbarık Para Piyasası İşlem (TPP) Komisyonu: 
a) Takasbaıık Para Piyasası (7 günden uzun vadelj): 0,00000276*Güıı Sayısı + BSMV 
b) Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli): 0,00002208 + BSi\ıtV 

5. Yabancı menkul kıymet işlem komisyonu: İlgi li kurwmın komisyon tarifesine göre 0,000 1 
ile 0.0014 aralığında değişkenlik gösteıınekted i r. 

6. VİOP komisyonu: 0,0001905 + BSMV 

7. Ul uslararası Tahvil Pa7.an işlem leri komisyonu: 0,00001 + BSMV 



9. Kıymetli Madenler Piyasası İşlem Komisyonu: BIST Kıymetli Madenler Piyasası'nda 
gerçekleşen işlemler için 81ST ıaıifesi geçerlidir. 

a) Altın: 0,0001 O+ BS!vlV 
b) G(imüş: 0,000 15 + BSMV 

7.1.4. Kw·ul Ücreti: Takvim yılı esas alınarak. üçer ayltk dönemlerin son iş gününde Fon·uıı 
net varl ık değeri üzerinden %0,005 (yiizbiııdebeş) oranında hesaplanacak ve ödenecek Kuru l Ücreti 
Fon portföyünden karşılamr. 

7.1.5. Fon'uıı Bağlı Olduğu Şemsiye Fona Ait Giderler: Şemsiye Fon'ıııı kuruluş giderleri 
ile fonların katı lma payı ihraç giderleri lıaıiç olmak üzere, Şemsiye Fon için yaptlması gereken tüm 
giderler Şemsiye Fona bağl ı fonların toplam değerleri dikkate aluıarak oransal olarak ilgili fonların 
poıtföylerinden karşılanır. 

7. L.6. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Taluuini Tutarları 

Fon nıalvarlığından karşılanan saklama ücreti ve diğer giderlere ilişkin güneci bilgi lere 
yaunnıc ı bilgi formwıdaıı ulaşılabilir. 

7.2. Kurucu Taı-afıııdan Karşılanan Giderler 
Aşağıda tahmini tutarlan gösteri len balka arza ilişkin giderler kurucu tarafından 

karşı l aııacakıır. 

Gider Türü Tutarı (TL ) 

Tescil ve İ lan Giderleri ?Q00 
Dii!er Giderler* 7000 
TOPLAM 9000 

*Diğer giderler = Yasal dejier tenıiııleri + JSJN kodu masrafı - ı\ı/KK ihrııç- bedeli .,. Kaşe ıııcısrqfı 

vnı. FONUN VERGiLENDİ.RİLMESt: 

8.1. Fon Portföy İşletmeciliği Kaı.ançlanıun Vergileudirilnıesi 

a) Kurumlar Vergis i Düzenlemesi Açısından: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu'nun S'inci maddesinin I numaı·a l ı bendinin (d) all bendi uyaruıca, menkul 
kıymet yatınm fonlarının ponföy işletıııeciliğinden doğan kazançları kurumlar 
vergisinden istisnadır. 

b) Gelir Veı·gisi Düzenlemesi Açısından: Fonların poıtföy işletmeci li ği kazanç ları, 
Gelir Verg.isi Kanunu·nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca. %0• 
oran ı nda gelir vergisi tevfikatına ıabidir. 

8.2. Katılma Payı Satın Alanlann Vergilendirilmesi 

Gelir Vergisi Kanumı·nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre 
kurulan menkul kıymetler yaunm fonlarıııın katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesi %10 
oran ında gelir vergisi tev:fikauna ıabid.ir. KVK'nın ikinci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki 
mükellefler ile münhası ran meı,kııl kı ymet ve diğer sermaye piyasası aracı geti ri leri ile değer aıtışı 
kazançları elde etmek ve bunlara bağlı haklan kullanmak amac ı yla faal iyette bulunan 
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mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatınııı fon ları ve yaıırım ortak lı klarıyl a 
benzer ııiıeliktc olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için bu oran %0 olarak uygu l an ır.llJ 

Sürekli olarak portföyünün en az %51 'i BlST'ıe işlem gören paylardan oluşan yatırım 
fon l arının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma paylarının elden çıkarılmasında Gel ir Vergisi 
Kanumı·nun geçici 67. maddesi kapsamında tevkifat yapı lmaz. 

Gelir Vergisi Kamıım · ııun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarmca fon katılma 
paylanmn fona iadesinden elde edilen gelirler için yıll ık beyanname verilmez. Diğer gelirler 
nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dah il edilmez. Ticari i şletmeye 
dah il olan bu nitelikteki gelirler. bu fıkra kapsamı dışındadır. 

Kununlar Vergisi Kanunu Geçici Madde I uyaruıca dar mükellefkuruıularm Ttirkiye'deki iş 
yerlerine atfed ilmeyen veya daim1 temsilcilerinin aracılığı olınaksızuı elde edilen ve Gelir Vergisi 
Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında kesinti yapılmış kazanç ları ile bu kurumların tam 
mükellef kurumlara aiı olup BISTıa işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan 011ak11k 
paylarının elden çıkarı lmasından sağlanan vc geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrasıııın altıncı 
paragrafı kapsaııımda vergi kesiıııisiae tabi tutulmayan kazançlan ve bu kurumların daimı 
temsilci leri aracılığıyla elde ettikleri tamamı geçici 67 nci madde kapsamında vergi kesintisine tabi 
iutulımış kazançları için yı llık veya özel beyanname verilmez. 

IX. Fİ ANSAL RAPORLAMA ESASLARI İLE FONLA İLGİLİ BİLGİLERE VE FON 
PORTFÖYÜJ\'DE YER ALAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

9.1. Fon'u ıı hesap döııeıııi takvim yılıdır. Ancak ilk hesap dönemi Fon'uıı kUJ'uluş tarihinden 
başlayarak o yı lm Aralık ayının sonuna kadar olan süredir. 

9.2. Finansal tabloların bağımsız denetiminde Ktuı.ıluıı bağımsız denetimle ilgili 
düzeııleruelerine uyuJUJ'. Finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu ilgi li hesap 
dönemiııin son günü itibarıyla hazırlanan portföy raporları da finansal tablolarla birlikte bağımsız 
denetimden geçiril ir. 

9.3. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsı z deııetiıne tabidir. Kurucu. Fon'un yı llık 
fmansal rablolaruu, ilgili hesap döneminin bi ti mini ıakip eden 60 gün içinde K.AP' ta ilan eder. 
Finansal tablolaruı son bildi rim gününün resmi ıaıil güaüııe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü 
takip eden ilk iş giinü son bi ldirim tarihidir. 

9.4. Şemsiye fo11 içtüzüğünc. bu izahnameye, yatmnıcı bilgi formuna. bagıınsız denetim 
raporuyla birlikte finansal raporlara (Finansal tablolar, sorumluluk beyanları, portföy dağılım 
raporları) fon giderlerine ilişkin bilgilere. fonun risk değerine, uygulanan komisyonlara. varsa 
pe[fornıans ücret leııdirmesiııe i lişkin bilgilere ve fon uırafuıdan açıklanması gereken diğer bilgilere 
fonun KAP'ta yer alan sürekli b i lgi l eııdimıe fomıunda11 (www.kap.org.b-) ulaşılması müıukündlir. 

Ayrıca. fonun geçmiş pcrfonııansına, fonun portföy dağılımına, fonun risk değeri ne ve 
fondan tal1Sil edilen ve yatırımcı lardan belirl i şartlar altında talısi l edilecek iicret ve koıni syoo 
bilgi lerine yaurııncı bilgi formundan da ulaşılması ıniimküııdür. 

1 Bkz.. 2006/1073 ı sayılı Bakanlar Kurulu Kaııırı. 
111 Ayrınıılı bilgi için bkz. """"".ı,.ib.gov.ır 
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9.5. Portföy dağı l ım raporlnn ayl ık olarak lıazırlanır ve ilgili ayı ıakip eden alıı iş günü içinde 
KAP'ta ilan edilir. 

9.6. Finansal raporlar, bağımsız denetim raporuyla birlikte. bağımsız denetim kunı luşumı 
ıemsil ve ilzama yetkili kişinin imzası nı taşı yan bir yazı ekinde kurucuya ulaşmasından sonra. 
kurucu tarafindan finansal raporlann kamuya açı.k.laıınıasıııa ilişkin yönetim kurulu kararına 
bağland ı ğı tarih i izleyen a ltıncı i ş günü mesai saati bitimine kadar KAP· ıa açıklanır. 

9.7. PorUby raporları dışındaki finansal raporlar kamuya açıkland ıktan sonra, Kunıcu'nun 
resmi İnternet sitesinde yayımlamr. Bu bilgiler, ilgili inteıııeı sitesinde en az beş yıl süreyle kamuya 
açık ıuıulur. Sözkoııusu fiııansal raporlar aynı 7.anıanda kurucunw1 merkezinde ve kaıılnıa payı saıışı 
yapılan yerlerde, yatı rımcıların incelemesi için hazır bulundurulm. 

9.8. Yatırımcıların yatırın1 yapına kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi 
oluwııasıııı gerektirecek niıdikte olan izalıııamenin 1.1.l.. l.1.2.1.. i l. 111 .. V.5.5 .. V.5.6 .. VI. (6.7. 
maddesi hariç), Vll .7.1. (arac ı l ık komisyonlaruıa ili~kin alL madde hariç) nolu bölümlerindeki 
değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve izin yazısıııııı Kurucu tarafından tebellüğ 
edildiği tarihi izleyen 10 iş günü içinde KAP'ta ve Kurucu·uun resmi intemet sitesinde yayımlaım. 
ayrıca licareı siciline tescil ve TTSG'de ilan edi lmez. lzaluıamenin diğer bölümlerinde yapılacak 
değişikler ise, Kw-ulun onayı araıım.aksızııı kıınıcu tarafından yapılarak KAP"ıa ve Kurucu·nun 
resmi iaıernet sitesinde ilan edi lir ve yapılan değişiklikler her takvim yı lı sonunu izleyen alıı iş günü 
içinde toplu olarak Kurula bildirilir. 

9.9. Fon ·un reklam ve ilanları ile ilgili olarak Kurulun bu konudaki düzenleı:nelerine uyulur. 
9 . .10. Fon poıtföyüne yapı landırılmış yaıırım aracı dahil edilmesi halinde söz konusu yatı nın 

aracının genel özelliklerine ilişkin bilgiler ve içerdiği muhtemel riskler aynca KAP"ıa açıklaııu-. 

9.11. Borsa dışı repo-ters repo işlemlerinin fon portföyüne dahil ed ilnıesi halinde en geç 
sözleşme tariliiııi takip eden iş günü içinde sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı ve kaı·şı tarafın 
derecelendirıne notu KAP'ta açıklanır. 

X. FON'UN SONA ERMESİ VE FON VARLlĞ[NlN TASFİYESİ 

10.1. Foıı; 

- Bilgilendirme dokümanlarında bir süre öngörü lmüş ise bu süreııiıı sona ermesi, 
- Fon süresiz ise kurucunun Kurulun uygun görüşünü aldıktan soma a lıı ay sonrası için feslıi 

ihbar etmesi, 
- Kurucunun faaliyet şanlarını kaybetmesi. 
- Kurucunun mali durumunun taalıhülleri ni karşı l ayamayacak kadar zayı flaması. illas etmesi 

veya tasfiye edilmesi. 
- Fonun kendi mali yükümlülüklerini karşı layamaz durumda o l ması ve benzer nedenlerle 

fonun devaınımn yatırımcılarm yararına o lmayacağı nın Kurulca tespit edilmiş olması 
hallerinde sona erer. 

Fonun sona ermesi halinde fon portföyünde yer alan varlıklardan borsada işlem görerılcr 
borsada, borsada i şlem gömıeyenler ise borsa dJşı nda nakde dönüştürülür. 

10.2. Fon mal varlıgt, içtüzük ve izalıaamede yer alan ilkelere göre tasfiye edilir ve tasfiye 
bakiyesi katılma payı sahipleri ne payları oranında dağııılır. Tasfiye durumunda yalnızca katı lına 
payı sahiplerine ödeme yapılabilir. 

10.3. Tasfiye işlem lerine iliş.kin olarak, Kurucu ' ııun Kurul"un uygun görüşün ·· , ldıktan sonrn 
6 ay sonrası için fesih ihbar etmesi durumunda söz konusu süre samında hal , ( · . l)~Ub;ı,'QO:ıtı!;A.Ş. 
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kaıılma paylarımn bulunması halinde, kaulma payı sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay 
sauşlan yapılarak elde edilen tmarlar Kurucu ve katılına payı alım sanını yapan kurnluş nezdinde 
açı lacak hesaplarda yaıırııncı lar adına ters repoda veya Kurul tarafından uyguıı görülen diğer 
sermaye piyasası araçlarında nema landırıl ır. Fesilı ihbarından sonra yeni katılına payı ihraç 
ed ilemez. Tasliye anından itibaren hiçbir katılma pay ı ihraç edilemez ve geri al ınamaz. 

10.4. Kurucunwı iflası veya tasfiyesi halimle Kurul. fonu uygun göreceği başka bir portföy 
yönetim şi rketine tasfiye amacıyla devreder. Poı1föy Sak layıcısın ın mali dw·uınwıun taahhütlerini 
karşı layamayacak kadar zayıflaması. iflası veya tasfiyesi halinde ise, kurucu fon varlığım Kurul 
tarafından uygun görülecek başka bir port loy saklayıcısına devreder. 

J 0.5. Tasfiyenin sona ermesi üzerine. Fon adını n Ticaret Sici li 'ndcn silinmesj içiıı keyfiyet. 
kurucu tarafından Ticaret Sicil i'ne tescil ve ilan ettirilir, bu dunıın Kunıl 'a bildiril ir. 

Xl. KATILMA PAYI SAHİPLERİNİN HA KLARJ 

11.l. Kurucu ile kaulnıa payı sahipleri arasmdaki ilişkilerde Kanwı, ilgil i mevzuat ve 
içtüzük; bunlarda hüküm bulunmayan hallerde 11 /1 /20 11 ıarilıli ve 6098 sayıl ı Türk Borçlar 
Kanununun 502 ila 514 üncü maddeleri hükümleri kıyasen uygulanır. 

11.2. Fon'da oluşan kar. Fon'uıı bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit 
edilen katılma payının bicim pay değerine yansı r. Katılma payı sabipleri. payl arını Fon'a geri 
sattıkları nda, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını alıııış olurlar. Hesap dönemi 
sonunda ayrıca ıenıeııil dağıtımı söz konusu değ.iletir 

11.3. Katılma payları müşteri bazında MKK nezdinde izlenmekte olup. tasarruf sahipleri 
Kurucu'dan veya alım satıma aracLlık eden yatırım kunıluşlardan hesap durumları hakkında her 
zaman bilgi talep edebilirler. 

Xll. FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE HALKA ARZ 

12. 1. Katılına payları izahnamenin ve ya11rııııcı bilgi fo□nunun KAP'la yayımını takiben 
fomıda beliıtilen satış başlangıç ıaribindeıı itibaren, izalıııaıne ve yatırımcı bilgi foııııunda belirti len 
usul ve esaslar çerçevesinde yatırımcılara sunulur. 

12.2. Katılma payları karşılığı yatırınıcLlardan toplanan para. takip eden iş günü izahrıamede 
belirlenen varlıklara ve işlemlere yatırılır. 

tzahnamede yer alan bilgilerin doğruluğııııu kanuni yetki ve sonımlul uklarını ız çerçevesinde 
onayl arız. 02.02.2022 

Ümit ERSAMUT 
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