
YAP! KREDİ PORTFÖY YÖNETİl\'ri A.Ş. 
HİSSE SENEDİ ŞEMSiVE FONU'NA BAĞLI 

YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE RiSSE SENEDİ FONU'NUN 
(HİSSE SEN.EDİ YOĞUN FON) 

KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKiN İZAHNAME 

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. ve 
54. maddelerine dayanılarak, 09/06/2015 tarihinde İstanbul j(j Ticaret Sicili Meınurluğu'na 
470218 sicil numarası altıoda kaydedilerek 15.06.2015 tarih ve 8841 sayılı Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi'nde ilan edilen Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş, Hisse Senedi Şemsiye Fonu 
içtüzüğü ve bu izahnamc hükiimlcrine göre yönetilmek üzere oluşturulacak Yapı Kredi 
Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu'nıın (Hisse Senedi Yoğun Fon) katılma 
paylarının ihracına ilişkin bu izah.name Sennayc Piyasası Kurulu tarafıodan .17/11/2015 
tarihinde onaylanmış ve Sermaye Piyasası Kunılu'nu.n onayı ile lmrucusu Yapı Kredi Yatının 
Menkul Değerler A.Ş. olan Yapı Kredi Yatu-ım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu'na 
.Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (3.Alt Fon) Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi A.Ş. 'ye devrolınuştur. 

Fon unvanı 18/03/2016 taı-ihinclc Sermaye Piyasası Kurulu'nu.n izni ile Yapı Kredi Portföy 
Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak değiştirilmiştir. 

İzahnamcnin onaylanması, izah namede yer a.lan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü 
anlamma gelmeyeceği gibi, izalıııameyc ilişkin bir ta"siye olarak da kabul edilemez. 

İhraç edilecek katılma paylarına ilişkin yatı rını kararları iıahııamenin bir bütün olarak 
değerlendirilmesi sonucu "crilnıclid.ir. 

Bu i:ı;ahnamc, Kurucu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin adresli resmi intemct sitesi 
(www.yapikrediportfoy.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda 
(www.kap.org.tr) yayımlanmıştır. İzahnamenin nerede yayımland.ığı hususunun tescili ve 
07/12/2015 tarilıinde TTSG'de ilan tarihine ilişkin bilgiler yatırımcı bilgi formunda yer 
almaktadır. 

Ayrıca bu izalınaıne katılına paylanıııo alını satınımııı yapıld.ığı ortamlarda, şemsiye fon 
içtüzüğü ve yatırımcı bilgi formu ile birliktc, talep edilmesi h.alinde iicretsiz olarak 
yatırımcılara verilir. 
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81ST Borsa İstanbul A.S. 
Finansal Raporlama Tebliği 11-14.2 sayı lı Yatırım Fonlarnıın Finansal Raporlama Esaslarına 
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Rehber Yatırım Fonlarına hiskiıı Rehber 
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1. FON HAKKlNDA GENEL BİLGİLER 

Fon. Kamın hükümleri uyarınca tasarrufsahiplerioden fon kaiılıua payı karşılığında toplanan 
nakille. tasarruf sahipleri hesabına, inanç lı mli l k iyet esasl aruıa göre i şbu izahnaıneniıı i l. bölümünde 
belirlenen varlık ve hak lardan ohışaı1 portföyü işletmek amac ı yla kurulan. katı lma pay l arı Şemsiye 
Fon·a bağlı olarak ihraç edilen ve tüzel kişil iği bulunmayan mal varlığıd ır. 

1. 1. Fona ilişkin Genci Bilgiler 

Foıı 'ıııı 

Unvanı: Yapı Kredi Portföy Koç Holding İşti rak ve Hisse 
Senedi Fonu 0-lisse Senedi Yoğun Fon) 

Ad ı : Koc istirak ve Hisse Fonu 
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Unvanı: Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. 

Semsive Fonu 
Ba'11ı Olduğu Semsiye Fonun Türü: Hisse Senedi Şemsi ve Fonu 
Süresi: Süresizdir. 

1.2. Kurucu, Yönetici ve Poı·tföy Saklayıcısı Bakkında Genel Bilgiler 

1.2.J. Unvan ve YetkJ Belgelerine İ lişkin Bilgiler 

Kıırııcıı ve Yöııetici'ııiıı 

Unvanı : Yaoı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. 

Hisse 

Yetki Belgesi/leri 1
: 13.05.201 5 tarih ve PYŞ/PY.17-YD 9/391 

Poriiöu St1k/mııcısı '11111 

faal ivet vetki belgesi. 111. 

Uovanı: Yam ve Kredi Bankası A.S. 
Poıtföy Sak.lama Faaliyetine il işkin Tarih: 03.02.20 15 tarih 
Kurul Karar Tarihi ve Numarası No: 3/ 10 1 

1.2.2. tıetiş iın Bilgileri 

Kıırııcıı ııe Yönetici Yapı Kredi Portföy YöııeliıııiA.Ş. 'ııiıı 

Merkez adresi ve İnternet si tesi: Yapı Kredi Plaza 
lstanbul / Türkiye 

A Blok Kaı:1 3 Levent 

www.vaı,ikredinortfoy.com.tr 

Telefoo mımarası: O 2 l 2 385 48 48 
Portföıı Sııklııuıcısı Yııoı ve Kredi Baııkası A.S. 'ııiıı 
Merkez adresi ve i ııternet sitesi: Yapı Kredi D Blok Plaza 

34330 Beşi ktaş-lstanbul 
B1lyükdere Cad. 

www.vaoikredi.com.tr 
Telefon numarası: 0.2]?3397000 

Senedi 

nolu 

34330 

Levent 

ııı "PYŞ Tebliği'ııe ııvıım çerçe\'esinde. Kurucu ' ııuıı 08/03/2007 ıarilı \'ePYŞ/PY/25-20 ,,e PYS/YD/10 savılı 
PORTFÖY YÖNETiM i ve YA TiRiM DANIŞMANLIĞI ,·etki belgesi/leri iptal edilerek. Kıırııcu'vn Knnuıı 'un 
40 ıncı ,•e 55 iııcl maddeleri __ ııl'nrııı ca dUzeııleııeıı .13/05/2015 tarih ,·ePY / PY. 1 • O ?ı · 

1
, , 

DANlSM ANLICI "' PORTFOY YÖNETiMi veıki belge.,i/leri verilmiştir." Levent Mahallesi n so,;:ı,. 
3 34330 
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1.3. Kurucu Yöneticileri 

Fon·u temsil ve ilzama Kurucun un yönetim kurulu üyeleri yetkili olup, yönetim kurulu 
üyelerine ve kunıcuııun diğer yöneticilerine il işkin bilgiler aşağıda yer almaktadı r: 

Adı Soyadı 

Bahar Seda 
İKİZLER 

Ahmet 
ÇILOĞLU 

Müge PEKER 

Mehmet Güçlü 
ÇOLAK 

Okan 
UZUNOĞLU 

Görevi 

Yönetim Kurulu 
Başkanı (İç 
Kontrolden Sorumlu 
Yönetim Kunılu 
Üyesi) 

Yönetim Kuru lu 
Başkan Yardımcısı 

Yöneti11J Kurulu 
Üyesi/Genel Müdür 

Emeklilik Fonları 
Genel Müdür 
Yardımc ısı 

Yatırım Fonları ve 
Özel Portföy 
Yönetimi 
Genel 
Yardımc ısı 

Müdür 

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl
Sirket-Görcvl 
2014 - De.van1 Yapı ve Kredi 
Bankası A.Ş. Finansal Raporlama 
ve Muhasebe Grup Direktöıii 
20 12- 2014 Yapı ve Kredi Bankası 
A. Ş. Finansal Raporlama ve 
Muhasebe Direktörü 
201 O - 2012 Yapı ve Kredi Bankası 
A.Ş. Piyasa Riski Yönetimi 
Direktörü 
2016 - Devam Yapı ve Kredi 
Bankası A.Ş. Planlama ve Koııtro l 

Grup Direktörü 
201 O - 2016 Yapı ve Kredi Bankası 
A.Ş. Bütçe ve Planlama Direktörü 
2020 - Devanı Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 
2014 - 2020 Yapı Kredi Portföy 
Yönelimi A.Ş. Yatının Fonl arı ve 
Özel Portföy Yönetimi Genel 
Müdür Yardımcısı 

2006 - 2014 Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi A .Ş. Sabit Getirili 
Menkul Kıvıuetler Gruo Müdürll 
2020 - Devam Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları 

Genel Müdür Yardımcısı 
20 19 - 2020 Yapı Kredi Porıföy 
Yönetimi A.Ş. Emekli lik Fonları 

Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü 
2015 - 2019 Yapı Kredi Porrföy 
Yönetimi A.Ş. Özel Portföy 
Yönetimi Grup Müdürü 
20 14 - 2015 Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi A.Ş. Özel Portföy 
Yönetimi Bölüm Müdürü 
2020 - Devam Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi A.Ş. Yatırım Fonları ve 
Özel Portföy Yönetimi Genel 
Müdür Yardımcısı 
20 ı 8 - 2020 Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi A.Ş. Yatmm Fonları 

Özel Portföy Yönetimi Hisse 
Senedi r-orıları Grut, Mlldürü 

Tecrübesi 
(yıl) 

26 Yıl 

19 Yıl 

27 Yı l 

22 Yıl 

25 Yıl 

4 Wz 
YAPIKREOlPORTfÔY, 

u,vı,nt Mohılltıl O 
1 8 34330 B 
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20 14 - 2017 Yapı Kredi Portföy 
Yönelimi A.Ş. Emekl ilik Fonları 
Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü 

Unıi1 Satış, Pazarlama ve 2020 - Devam Yapı Kredi Portföy 19 Yıl 
ERSAMUT Yaurım Yönetimi A.Ş. Satış, Pazarlama ve 

Danışman lığı Genel Yatmm Danışman lığı Genel 
Müdtir Yard ımcısı Müdür Yardımcısı 

2019 - 2020 Yapı Kı·ed i Portföy 
Yönetimi A.Ş. Özel Portı6y 
Yönelimi ve Serbest Fonlar Grup 
Müdürü 
2015 - 2019 Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi A.Ş. Yatırım Fonları 

Özel Poıtföy Yönetimi Sabit 
Getirili Menkul Kıymetler Grup 
Müdürfi 

1.4. 'Fon Hizmet Birimi 

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

Adı Soyadı Görevi Son 5 Yılda Yantıi!ı [ster (VLI-Sirket-Görev) Tecriibesi 
ismi DURı\ılUŞ Müdür 2010-Devaıu Yapı ve Kredi Baııka~ı A.Ş. 23 YLI 

Fon Hizmet Müdürü 

1.5. Portföy Yönctidleri 

Fon ınalvarlıguun. foııwı yatırım stratejisi doğnılnısuııda. fonun yatırım yapabileceği 
varlıkl ar konusunda yeterl i bilgi ve senııaye pi yasası alanında eıı az beş yıllık tecrübeye sahip 
portföy yönetici leri tarafından. yau rı nıcı lehine ve yaıırıaıcı çıkarını gözetecek şekilde PYŞ Tebliği 
düzenlemeleri , portıoy yönetim sözleşmesi ve ilgi li foıı bilgilendimıe döküman l arı çerçevesinde 
yönetilmesi zorunludur. 

Fon portföyünün yönetimi için görevlendiri len portföy yöneticilerine ilişkin bilgilere K.AP'ta yer 
alan sürekli bilgilcııdinne fomıuııdan (www.kap.or!!.tr) ulaşılması nıüıııküııdtır. 

1.6. Kurucu Biinyesinde Oluşturulan veya Dışandan Temin Edilen Sistemler. Birimler 
ve Görevli Personel ile Fonun Bağımsız Denetimini Yapan Kuruluş 

Birim Birinıin/Si.stcnıiıı Oluşturulduğu Kuı-um 

Fon lıizınet birimi Yapı ve KYedi Bankası A .Ş. 

İç kontrol sistemi Yapı Kredi Poıtföy Yönetimi A.Ş. 

Risk Yönetim sistemi Yapı Kredi Poıtföy Yönelimi A.Ş. 

Teftiş birimi Yapı Kı-edi Portföy Yönetimi A.Ş. 

Araştırma birimi Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. 

5 



Fon'un Cinaıısal raporlarının bağımsı z denetimi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mal i Müşav irl ik A.Ş. tarafı ndan yapı lnıal..1adır. 

D. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNE.TİMİ , YATlRJM STRATEJİS İ iLE FON 
PORTFÖY SlNlRLAMALARI 

2. 1. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsil i. yönetimi. 
yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahııame hükümlerine un,'11n olarak 
yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ai t varl ıklar üzerinde kendi adına ve fon nesabına 
mevzuat ve içtiiZilğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hak ları kullanmaya 
yetkil idir. Fonun faaliyetlerinin yüıiitülmesi esnasında portföy yönetici liği hizmeti de dahil olmak 
üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorunı lu luğumı ortadan kaldırmaz. 

2.2. Fon portföyü. kolcktifporrföy yöneticil iğine i l işki n PYŞ Tebl iği "nde belirtilen ilkeler ve 
fon poı1föyüne dahil edilebilecek varlı k ve haklara il i şkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar 
çerçevesinde yöneti lir. 

2.3. Fon toplam değerinin enaz %80'i devamlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal 
raporlama standartlarına il işkin düzenleıneleı·i kapsamındaki Koç Rolding iştirak l erinin para ve 
sermaye piyasası araçlarından ve Fon toplam değerinin en az %80'i ortaklık paylaruıdan oluşıu·. 
Fon ·un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak 
menkul kıymet yatırını ortaklı kları payları hariç olmak üzere BlST"te işlem gören ihraççı payları. 
ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapı lan vadeli işlem sözleşmelerini n nakit 
teminatları, i lıraççı paylanııa ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşıııelcriııi n primleri ile borsada 
işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varamları ve BIST'te işlem 
gören ihraççı paylarından ol uşan endeksleri 27/ 11/2013 tarihli ve 28834 sayı lı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Borsa Yatırını Foıılaruıa tlişkin Esaslar Tebliği (l □ -52.2)'n in 5 inci maddesinin 
dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üZere kurulan borsa yatırım fonu katılma 
paylarıııa yaımlır. 

Yabancı yatırım araçlan fon portfoyilne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam 
değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sennaye piyasası araçları dahil edilebilir. 

Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı i hraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para 
ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %20'si ve fazlası olamaz. 

Fon uygulayacağı str.ıteji l erde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla. 

kaldtraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. Foıı bu işlemlerin yanında yatırını amaç lı olarak ve/veya 
riskten korwuuak amacıyla kıymetli maden. yabancı borçlanma aracı . yerl i ve yabancı şirketlerin 
ortaklık payları ve bunlann dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırını fon ları ile türev araçlara 
yatı rını yapabilir. 

2.4. Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak Fon portföyünde yer alabilecek 
varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sını rl amalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

VARL[KveiSLEM TÜRÜ As,.aı-i % Azami % 
Ortaklık Pavları 80 100 
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları, o 20 
Varlı k ve 1notek Teminatlı Menkul Kıvıııetler 
Ters Reno İsleıııleri o 20 
Takasbank Para P iyasası ve Yurtiçi Organize o 20 
Para Pivasası İ~lenıleri YAPI KREOI PORTF( 'YÖNElıMI t :: 

' rt SOl>'ifl(. 
6 ,/'_ ;Pj 1 ~ 8 34330 Be "' M . yaplkred,p ı, 
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Yabancı Ortaklık Paylan ve Borçlanma o 20 
Aradan 
Varlık ve İooteıl.e Dava lı Menkul K.ıymeı ler o 20 
Kira Senifıkaları (Kamu/Özel Sektör) o 20 
Vadeli Mevduaı/Katı Lını Hesabı o 10 
Gavrimeııkul Scıtifıkaları o 20 
Varantlar/Sertifıkalar o 10 
Yaıımn Fonu. Gayrimenkul Yatının Fonu ve o 20 
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma 

Payları, Tiirkiye"de Kurulu Borsa Yaw·ım 

Fonu Kaıı l nıa Payları, Yabancı Borsalarda 
işlem Gören Borsa Yatırını Fonu Katılma 

Payları. Menkul Kıymet Yatırını Ortaklığı 
Pavları 

Ulusal ve Uluslararası Piyasalarda işlem gören o 20 
Kıymetli Madenler ile Kıymetli Madenlere 
Dayal ı Serma ve Pivasası Aracları 
Yaoılandırı lnıı s Yat ının Aracları o 10 

Tek bir yatırım fonu. yabancı borsalarda işleıu gören borsa. yatırun fonu kaıılma paylarına 
yapılan yaıırını tutan fon ıopl anı değerinin% 1 0'unu geçemez. 

Tilrkiye'de kurulu tek bir borsa yatırını fonu katılma paylarına yapılan yatırı nı tutarı fon 
ıoplam değeri nin %20'sini geçemez. 

Borsa Yatırım Fonlanııa ll i şkin Esaslar Tebl iği (IIJ-52.2)'nin 5. maddesinin dördiincü 
fıkrasınm (a) bendi kapsamuıda belirli bir varlı k gnıbuııdan oluşan endeksi takip etmek üzere 
kurulan borsa ya11run fonlarının kaıılına paylaruıa yapılan yatının ilgili varlı k grabu için belirlenen 
yatırım sınırl amaları hesaplamalarına dahil edilir. 

Fon poıtIBylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıklarııı rayiç değerinin 
% 1 o·una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo 
sözleşmeleruıe, fon toplam değerinin en fazla %10·una kadar yaıırını yapılabilir. 

Forı portföyündeki sernıaye piyasası araçları nın piyasa değerinin en fazla %50'si tutarındaki 
semıaye piyasası araçları ödünç verilebilir. Fon portföyüııdcııödünç ııcmıe işlem i için ödünç verilen 
sermaye piyasası araçlarının eıı az% 1 00'il karşılığında Kurulun ilgili dilzeıılenıeleriude özka)~ıak 
olarak kabul edilen varlıklar fon adına Takasbank' ta bloke edilir. 

Fon. Kurul düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir 
sözleşme çerçevesinde portföyündeki k ıymetl i madenlerin piyasa değerl erinin en fazla % 75'i 
tutarındaki kıymetli madenleri Türkiye· de ktınıhı borsalarda ödünç verebil ir. Ayrıca. piyasada 
gerçekl eşen ödünç işlemleri karşılığında ödünç alacaklarını temsil etmek üzere çıkan lan sertifıkalar 
aynı oranda portföye alınabil ir. Kıymetli maden ödiinç işlemleri ile kıymetli 
maden ödünç serti fikası alım-satını işleın leri ilgili piyasadaki işlem esasları ile teminat 
sisıenıi çerçevesinde yapılır. 

2.5. Fonun karşılaştmna ölçütü %90 Reuters Koç Şirketleri 4ıirak Geı-iri Endeksi, %1 O 
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir. 
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2.6. Fon poı1fciyüııe risk-ten koruma ve/veya yatırını amaçlı yurliçi ve d ı şında i şlem gören 
döviz. faiz, ortakl ık payı. kıymetli madenler. finansal endeksler. sermaye piyasası araçlarına dayalı 
llirev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmel eri, saklı ltircv araçlar. varanı 
ve sertifikalar dahil ediJebi lir. Fon ileri vaJörlü borçlaıuııa araçları işlemleri ve ileri valörlü ahm 
işlemlerine taraf olabilil'. 

Fon poı1föyüııdeki kaldıraç yaratan bütün işlem ler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon 
llitarı ton toplam değerini aşamaz. Kaldıraç yaralan işlemlerin pozisyonlanııııı hesaplanmasında, 
Relıber'in .. Fon Türlerine ilişkin Konlro l .. başlı ğı nda yer alan s111ırlanıalara uyultu·. Portföye alınan 
türev araçl arın Fon·un yatırını stratej isine uygun ohnası zorunludm. 

2.7. Portföye borsa dışı ndan türev araç ve swap sözleşmeleri. repo-ters repo sözleşuıeleri 
dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratej isine uygun olarak fon portföyüne dahil 
edilir. Sözleşmelerin karşı ıaraflarııun yatı nın yapı l abilir derecelendirme notuııa sahip olması , 
lıerhaııgi bir ilişkiden etki lenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapı lması ve adil bir ti yat içermesi 
ve fonun fiyat açıkJama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebi l ir 
olması zorunludur. Ayrıca. borsa dışı türev araç ve swap sözleşmeleıi , repo-ters repo sözleşmelerinin 
karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.)olıııası ve 
fonun fi yat açıklama döııeınJerinde .. güvenilir'· ve ·'doğrul anabi l ir"' bir yöntem ile değedenmesi 
zorunJudur. 

2.8. Portföye dahil edilen yabancı yatının araçların ı ıanı lıcı genel bi lgiler: Yundışı nda iltraç 
edilen borçlanma araçlarının ve kira serti likalarının, ıabi ol duğu otorite tarafından yetki lendirilmiş bir 
saklayıc ı kuruluş nezdinde saklanması , fiyatının veri dağıtım kanalları vasıtasıyla ilan ed ilmesi ve fonun 
fiyaı aç.ıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun 
değeri üzerinden nakde dönüştürülebilecek nitelikte l ikidiıasyona sahip olması şartlarıyla. vundışında 
borsa dışı ndan fon poıtföyüne dahil edilmesi mümkündür. 

Fon poıtfüyüne sadece derecelendirmeye tabi tutulmuş yurtdışında ihraç edi len borçlanma 
araçlarııını ve kiı-a sertifıkalaıı aJınabilir. ilgi li aracın derecesini belirleyen belgeler yönetici nezdinde 
buluııduru lur. 

Poı1föye dahi l edilecek olan yabancı yatırım araçları ile ilgi li lıerlıangi bir ülke sınırlaması 
bulunıııaıııakıadır. 

2.9. Fon ponfoyüııe yapılandm lmış yatırını araçları daJıil edilebilecek olup. yapılandmlııuş 
yatırını araç larıJ1ın; Fon·ua yatırım srraıejisine ve ri sk yapısına uygun olması. ihraçç ısının ve/veya 
varsa yatırım aracmııı, Fon Tebli ği . nin 32. maddesinde bel irti len yalu·ıın yapılabi l ir seviyeye denk 
gelen derecelendirme notwıa sahip olması. derecelendirme notunu içeren belgelerin Kurucu 
nezdinde bulundurulması ve tabi olduğu otori te tarafından yetkilend iril miş bir saklayıcı kuruluş 
nezdinde saklmuuası gerekl idir. Yurt dışında ihraç edilmiş olması durumunda borsada iş lem görmesi 
şartı araım. Tiirkiye 'de ihraç edilmi ş o lması durumunda, ihraç belgesinin Kurulca onaylanmış 
olması, fiyatın ın v~ri dağı tun kanalları vasHası yla ilan edi lmesi, fonun fiyat açıklama dönemlerinde 
Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygLın değeri üzerinden nakde 
döniişrürillebilir nitel ikte likiditeye sahip olması zonıııJudur. 

Yapılandırılmış yatırım araçlamun dayanak varlıkları , özel sektör ve kamu borçlanma 
araçları. ortaklık payları, faiz, döviz. ahın ve finansal endekslerden oluşabi lmekte olup. söz konusu 
dayanak varlıkların getiri si ile birlikte bir türev aracın kombiııasyonwıdan oluşan yapılandırı lmış 
yatırım araçları da portföye dahil edilebilecekıir. 

Ayrıca Ttirkiye·de ihraç edilmiş yapılandırılmış yalırıııı araçlarına il işkin olarak. ıtiteliği itibari ile 
borçl ıuıma aracı olduğıı kabul edi len sermaye piyasası araçlarmdan, yatır\lA)iltıda!ffl~6~Wöfif\illf/lr,t 
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bedelin ıaınaıııuıın ~eri ödeneceği taahhüdünü içeren özclJ ikteki borçlanma araçları fon portföyüne 
dahil edilebil ir. 

2. 10. Fon toplam değerinin % 1 o·unu geçmemek üzere fon hesabına kredi alınabilir ve/veya 
borçlanma amacıyla Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri yapı l abil ir. 
Kredi almması halinde kredinin tutarı , faizi, al ındığı ıarih ve kredi alınan kuruluş ile geri ödeneceği 
tarih KAP"ta açıklanır ve Kurula bildirilir. 

UI. TEMEL YATIRIM RİSKLERi VE RİSKLERİN ÖLÇÜJ\'IÜ 

Yatırımcılar Foıı'a yatırım yapmadan önce Foıı'la ilgili temel yatırım riskleri ni 
değerlendirmelidirler. Fon'ıın maruz kalabileceği temel ıisklerden kaynaklanabi lecek değişimler 
sonucunda Foıı birim pay fıyaı-ı ııdaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırım l arının değerini n başl angıç 
değerinin alıına düşebileceğini yatmnıcı lar göz önünde buluııdunnalıdu·. 

3.l. Fonun maruz kalabileceği riskJ.er şunlar-dır: 

1) Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçları n, ortaklık 
paylarının, diğer ıneııkul kıymetlerin. döviz ve dövize endeksli finansal araçlara dayalı türev 
sözleşmelere ilişkin taşınan pozisyonların değerinde, faiz oranları , ortaklık payı fiya ıl an ve döviz 
kurlarıııdaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zaı·aı· riski ifade edilmektedir. Söz 
konusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilıııck'tedir: 

a- Faiz Oı-anı Riski: Fon portföyüne faize dayalı varl ık ların (borçlaııma aracı. ters repo vb) 
dahil edilmesi halinde. söz konuş varlıkJann değerinde piyasalarda yaşanabilecek faiz 
oranları değişi mleri nedeniyle oluşan riski ifade eder. 

b- Kur Riski: Fon portföyüııe yabancı paı-a ciıısindeıı varlıkları n dah il edi lmesi halinde. 
döviz kurl arında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon'un maruz kalacağı zarar 
olasılığını ifade etmektedir. 

c- Ortaklık Payı Fiyat Riski: Fon portföyüne ortaklık payı dahi l edilmesi halinde, Fon 
portföyünde bulunan ortaklık paylarının fıyatlanııda meydana gelebilecek değişiklikler 
nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar o lası l ığmı ifade etmektedir. 

2) Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine 
getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas i şlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar 
sonucunda ödemenin yapı l amamas ı riskini ifade etnıek"ted ir. 

3) Likidite Riski: Fon portfüyünde bulunan fınaıısal varlıkların isteni ld iği aııda piyasa 
fıyaııııdan nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan ;.arar olasılığıdır. 

4) Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon 
sözleşmeleri). saklı türev araç. swap sözleşmesi. varanı. sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü 
tahvil/bono ve altın alım işlemlerinde ve d iğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri 
işlemlerde bulunulması halinde. başl angıç yatırım ı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon 
alınması sebebi ile fonun başlangıç yatmnııııdan daba yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç 
riskini ifade eder. 

5) Operasyonel Risk: Operasyone'J risk. fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar 
sonucunda zarar oluşması olasılı ğıııı ifade eder. Opcrasyonel riskin kaynaklan arasında kullanılan 
sisteııı leriıı yetersizliği. başarısı z yönetim. personelin hatalı ya da hileli İfılfl1Rm!İll !!ÖRTrolf\10bll:iI,LltP.~ 
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etkenlerin yan ı sı ra doğal afetler, rekabet koşulları , politik rejim dcgişikl iği gibi kurum dı şı etkenler 
de olabi lir. 

6) Yoğunlıı şma Riski: Belli bir varl ı ğa ve/veya vadeye yoğun yatırını yapıl ması sonucu 
fonun bu varlığuı ve vaden.in içerdigi risklere maruz kalmasıdır. 

7) Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıklar111 piyasa koşulları altında belirli bir zaman 
dil.imi içer.isinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı 
finansa l varlıgın birbi rleri ile olan pozitif veya negatif yönlü i l işki leri nedeniyle doğabilecek zarar 
ihtimalini ifade eder. 

8) Yasal Risk: Fonun halka arz edildiği dönemden soma mevzuatta ve düzenleyici 
otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebi lecek değişiklerden olumsuz etkilenmesi riskidir. 

9) Yapılandırılmış Yatırını Arac ı Riski: Yapılandmlmış yalının araçlarma yapılan 
yatırımın beklenmedik ve olağandışı gelişmelerin yaşarunası durumlarında vade içinde veya vade 
sonunda tamanımrıı kaybedilmesi müınküııdür. Yapılandınlmış yatının araç larının dayanak 
varlıkları üzerine oluşturulan stratej ilerin getirisinin ilgili dönemde negatif alınası halinde, yatırımcı 
vade sonunda hiçbir geli r elde edemeyeceği gibi vade sonunda yaunııılaruı değeri başlangıç 
değerinin aluna düşebi li r. Yapı lruıdırılın ış yaıırım araçlanna yatının yapı lması halinde karşı taraf 
riski de ınevcuuur. Yatmıııcı, yapı l andırılm ı ş yatırım araçlarma ilişkin olarak şirketi n kredi riskine 
maruz kalmakta ve bu risk ölçüsünde bir geliri beklemel..1:eclir. Yapı landınlnıış yatırını araçlarında 

yatırımc ı lar i hraççı nın ödeme riskini de almaktaclır. Ödeme riski ile i hraççı kurumun yapı landırılınış 
yatırı nı araç lıırı.ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine geıiremeıne riski ifade edilmektedir. 
Karşı taraf riskini minimum seviyede tutabilmek adına ihraççının ve/veya varsa yatırım aracının 
yatırım yaptlabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip olması koşulu aranmaktadır. 
Olağandışı korelasyon değişiklikleri ve olwusuz piyasa koşullarında ortaya çıkabilecek likidite 
sorunları yapı landırıJnıış yalının araçları için önemli riskler oluşnınııaktadır. Piyasa yapıcılığı 
olıuadtğı durumlarda yapıland ırı lmış yatı rım araçlarının likidite riski list seviyededir. 

10) bıraççı Riski: Fon poı1föyüne alınan varlıkların ihraççısuun )'üküın lülüklerini kısmen 
veya tamamen zamanında yeıiııe gerire□ıemesi nederuyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder. 

3.2. Fonun maruz ka lab ileceği risklerin ölçümünde kullanılan yöntemler şunlard ır: 

Fo11w1 yaurını stratejisi ile yatırım yapı lan varhkların yapısına ve risk dlizeyine uygun bir risk 
yönetim sistemi oluşturulmuştur. 

Şirket türev araçlardan kaynaklanan riskleri de içerecek şeki lde. fon portföyünlin içerdiği tUnı piyasa 
risklerini kapsayan •'Riske Maruz Değer .. yöntemini risk ölçüm mekanizması olarak seçmiş ve ıisk 
yönetim sistemini de bu ölçüm modelini esas alarak o luşturımıştur. RMD. belirli güven aralığında 
ve ölçüm süresi içinde bir fon portföyünün kaybedebi leceği maksimum değeri ifade eımek1edir. 
RMD, piyasa fıyaılanndaki hareketler nedeniyle e-dilecek zarar limitini değil, belirli varsayımlar 
altmdaki muhtemel zarar limitini göstermektedir. Riske Maruz Değer. günlük olarak, tek taraflı %99 
ı,,rüven aral ı6'111da. tarihsel gözlem yöntemi, 20 iş günü elde 11ırıııa süresi ve 2 yı llık (500 iş günü) 
gözlem süresi kullanılarak hesaplanı r. 

D iğer risk faktörlerine dair ölçümler mevzuatta. fonun bağlı olduğu şemsiye fonun içtüzüğünde ve 
bu izahnanıede yer alan fon sını rl ama lan doğrultusunda ölçülür. 

Likidite riski hesaplamalarında portföyün içinde yer alan sermaye piyasası araçlarının tarihsel i şlem 
hacim ortalamaları değerlendirilir. Değerlend imıe sürecinde. her bir orrakYA'Pi~İ~blrf\Effi' ~@la:iıı.ıı t .~; 
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güııilııde oluşan günlük işlem haciııı leriııiıı ortalaması ile o ortakl ı k payının fon portföyündeki 
miktarı karşı laştırı l ır: her bir borçlanma arac ı için son 250 iş gününde, 125 i ş gilnünde ve 20 iş 

gününde ol uşan günlük işlem hacimlerinin 011aJamasıııın yüksek olan ı ile o borçlanma aracı nııı fon 
poıtföyündeki miktarı karştlaştırı lır. 

Portföye riskten korunma amacıyl a sıııul ı olarak dahi l edilen borsa dışı türev araç ve swap 
sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan karşı taraf riski fon toplam değerinin %10-unu aşamaz. Karşı 

taraf riski Relıber'cle belirlenen piyasaya göre ayarlama (mark to market yöntemine göre) yöntemi 
ile hesaplamr. 

3.3. Kaldıraç Yaratan İşlemler 

Fon portföy(ine kaldıraç yaratan işlemlerden; Türev Araç (Vadeli iş lem ve opsiyon 
sözl eşmeleri), Saklı Türev Araç, Swap Sözleşmesi_ Varanı. Serti fika. İleri Valörl(i Tahvil Bono Alım 
lşleııılcri, ileri Valörlü Ahın Al ını jşlemleri. Yapılandırıl mış Yaurım Araçtan dahil edilecektir. 

3.4. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber" de belirlenen esaslar 
çerçevesinde Göreli RMD Yöntemi kuJlanJJacaktır. Fon portföyünün ri ske ıııaruz değeri. referans 
alman portföyün riske maruz değerinin iki katını aşamaz. 

3.5. Göreli R.MD yöntemi kullaııılan referans poıtföy, fonun karşılaşıımıa ölçütiidür. 

3.6. Kaldıraç yaratan i şlemlere ilişkin olarak araç bazrnda ayrı ayn hesaplanan pozisyonları n 

mı.ıtlak değerlerinin toplanması (suııı ofnoıional s) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam 
değerine oranına ·'kaldıraç·• denir. Fomın kaldıraç limiti fon toplam değerinin o/ol OO'üdür. 

Fon stratejisi ve piyasa koşullan doğrultusunda yatırım ve/veya korunına amaçlı kaldıraç 
kııllaııabilir. Kaldtraç yaratan işlem ler borsa veya borsa dışı sözleşmeler ile gerçekleştiri lebilir. 
Kaldıraç k-uJlarıııııına konu olan işl emleri n fonun piyasa riski değerleri üzerinde arttırıcı veya 
düşürilcü yönde etkisi olabi lir. Ayrıca borsa d ı şı taraf olunan kaldıraç yaratan sözleşmeler iş lemler 
karşı tarafriskiııi arttırır. 

3.7. Fon poıtföyiine alman yapılandıl'ı lnıış yaıırmı araçlarıııın saklı türev araç ni tel iği taşıyıp 
taşunadığı Kurucu tarafuıdan değerlendiri lerek söz konusu değerlendirmeyi tevsik edici belgeler 
Kurucu nezdinde muhafaza edilir. Yapılandırılmış yatırım aracınııı saklJ tiirev araç niteliğinde 
o l ması halinde, risk ölçüınüne il işkin olarak Rehber· de yer alaa esaslar uygu lanır. 

3.8. Sakl ı türev araçlar türev araç niteliği ıaş.ıınakta olup, risk yönetimi genel esasları 
doğrultusunda Kurucu/Yöneiici nezuinde yer alan risk yönetimi birimi tarafından fon poıtfüyünüıı 
piyasa riski (saklı türev araçların içerdiği riskler Rıv[I) yöntemi içerisine dah il edilerek) ııe kald ı raç 

yaratan ri ski ile ilgili ölçümlemeler yapı lır. Yatının fonu rehberi kapsamında, risk yönetimi birimi 
ıarafındaıı gerekl i i l etişim prosedürü uygulamr. 

iV. fON PORTFÖYÜNÜN SAKI..AmlASJ VE FON MALVARLJĞlNlN AYRJLlGI 

4.1. Foıı portföyünde yer alan ve sak.lamaya konu olabilecek varlıklar Kwulıın portföy 
saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır. 

4.2. Po11föy Saklayıcısı'nm. fon portföyünde yer alan ve Takasbank'ın saklaıııa hizmeti 
verdiği para ve seıınaye piyasası araçlan, k ı)~netli madenler ile diğer varlıkları Takasbank nezdiad\l 
ilgili fon adına açı lan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunlarm dı~Pı~ıııılOOflT~~,-)ılll,.,I ·; 
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bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank'a akıarılır veya söz konusu bilgi lere 
Takasbank'm erişi mine imkan sağlanır. 

4.3. Foıı'un nıalvarlığı Kunıcu·nun ve Portföy Saklayıcısı'nın nıalvarlığından ayrıdır. 

Fon'un nıalvarlığı. fon hesabına olması şartıyla kredi alınak türev araç işlemleri veya fon adına 
taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rclmcdilemez. 
Fon ıııalvarlığı Kurucunun ve Ponlöy SakJayıcısumı yönetiminin veya denetiminin kamu 
kununlarına devredilmesi hal inde dahi başka bir amaçla tasamıf edi lemez, kanıu a l acaklarımn tahsili 
amacı da dah il olmak üzere haczedilemez. üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil 
edilemez. 

4.4. Portföy sakJayı cısı : fona aiı finansal varlıkların sak l anması ve/veya kayıtların tunılıııası. 
diğer varlıkların aidiyetiııiıı doğnılanması ve takibi, kayıtlaruııo tutulması. varlık ve nakit 
hareketlerine i li şkin işlem leri n yerine getirilmesinin kontro lü ile mevzuatla bel irti len diğer 
görevlerin yeıine getirilmesinden sorumludur. Bu kapsamda, portfö) sak l a)~cısı ; 

a) Yatırını fotılan hesabma katılına paylarımn ihraç ve itfa edi lmesi işlemlerinin mevzuat ı·e 
fon içtüzliğü lıükllınlerine uygunluğunu. 

b) Yatırım fonu birim katılına payı veya birim pay dcgerinin mevzuat ile fon içtüziiğii. 
izahnaıne hükümleri çerçevesinde belirlenen değerleme esasl arına göre lıesaplamnasııu. 

c) Mevzuat ile fon içtüzüğü. izahname hükümlerine aykırı olmamak şaı1ıy la. 
Kunıcu/Yöııetici · nin ıal iıııatlarıııın ycriııe getiri lmesini, 

d) Fon ' un ı·arlıklarıyla ilgili işlemlerinden doğan edimlerine ilişkin bedelin uygun sürede 
aktanlıııasııu. 

e) Fon ·uıı gelirlerinin mevzuat ile fon içtüzüğü. izalınarne hükümlerine uygun olarak 
1..7.illam imasını. 

1) Foıı'un varlık aunı satun l armııı, portföy yapısrnın, işlem lerinin nıevı.uaı, fon içtüzüğü, 
izalıoanıe hükümlerine uygunluğ:wıu 

sağl amakla yüküınl!ldür. 

4.5. Portföy sakJayıcısı; 
a) Pona ait varlıkların ayrı ayrı, fona aidiyeti açıkça belli olacak, kayıp ve hasara 

uğramayacak şeki lde saklanınasıııı sağlar. 

b) Belge ve kayıt düzeninde. fona ait varlıklaıı, baklan ve bwtlacın hareketlerini fon bazında 
düzenli olarak takip eder. 

c) Fona ait varlık ları ulıdesiııde ve diğer kununlardaki kendi hesaplarında tutamaz ve kendi 
alni fleriyle i I işki l eııdiremez. 

4.6.a) Poıiföy sakl aına hizmetini yürüten kıınılıış, yükümlülük lerini ye rine getim1emesi 
nedeniyle Kurucu ve katılma payı sahiplerine verdiği zararlardan sonırnludur. Kunıcu, Pontoy 
SakJayıcısındaıı: Portföy SakJayıcısı da Kwucu'dan, Kanun ve SakJama Tebliği hükümlerinin ihlal i 
nedeniyle doğan zararların gideri lnıesiai talep etmekle yükümlüdür. Katılına payı sahiplerinin 
Kurucu veya Portföy Saklayıcısına dava açına hakk ı sak l ıdır. 

b) Portföy saklayıcısı, portföy sakJanıa hizmeti verdiği portföylerin yönetiminden veya 
piyasadaki fiyat harekeıleıinden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir. 

c) Portföy SakJay ı cı sı, 6362 sayıl ı Sermaye Piyasası Kanun ve ilgili diğer mevzuattan 
kaynaklanan yiikümlülükJerini yerine getimıeınes i nedeniyle katılına payı salıipleıinc karşı 
sonıml udur. 

4.7. Portföy sakJayıc ı sı. saklama hizmetinin fonksiyonel ve hiyerarşik olarak diğer 
hizmetlerden ayrıştırılması. potansiyel çıkar çauşnıalannııı düzgüa biYAlllli!lrol:PORm~•3i~l~ .Ş 
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önlenmesi. önlenemiyorsa yönetilmesi. gözetimi ve bu durumun fon yaıınıncı lanna açıklanıııas.ı 
kayd ı yla fona portf'ôy değerleme, operasyon ve muhasebe hizmetleri. kanıma payı alım saıımuıa 
aracılık hizmeti ve Kurulca uygtuı görülecek diğer hizmetleri verebilir. 

4.8. Portföy saklayı cısı her gün itibari ile saklamaya konu varlıkların ımıtabakatını. bu 
varlıklara merkezi saklama hizmeti veren kunınılar ve Kurucu veya yaurıın ortaklığı ile yapar. 

4.9. Portföy saklayıcısı porrföy saklama hizmetini yürütürken karşılaşabileceği çıkar 
çaıışmalarınııı taıı ımlanmasmı. ön leunıesiııi. yönetimini, gözetimini ııe açıklannıasınJ sağlayacak 

gerekli poli tikaları oluşturmak ve btuıları uygulamakla yükümlüdür. 

4.10. Kurucu'nuu üçüncü k işilere olan borçlan ve yükümlülükleri ile Fon'un aynı üçüncü 
kişilerden olan alacakları birbirlerine karşı mahsup edilemez. 

4. t l. Portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş. yükümlülüklerini yerme getiınıemesi 

nedeniyle Kurucu ve katılına payı sahiplerine verd iği zararlardan sorumludur. 

4.12. Kurucu. Portföy Sakla)~cısıııdaıı; Ponföy Saklayıcısı da Kurucu· dan. Kanun ,·e 
Saklama Tebl iği hükümlerinin ihlali nedeniyle doğan zararlann giderüuıesi ni talep etmekle 
)'ükiiml!ldür. Kaiı lma payı sahipleriui.ı.ı Kurucu veya Portföy Saklayıcısına dava açma hakkı saklıdır. 

4.13. Ponföy saklayıcısı. portföy saklama hizmeti verd iği portföylerin yönetiminden veya 
piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu değild ir. 

4.14. Poı1föy Saklayıc ısı. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kaıum ve ilgil i diğer mevzuanan 
kaynaklanan yüküııılül ükleriui yerine getirmemesi nedeniyle kanloıa payı sahiplerine karşı 
sorumludur. 

-US. Portföy saklama sözleşmesinde portföy saklayıcısırun Kanun ve Saklama Tebl iği 

hükümleri ile be l irlenmiş olan soruınluluklannm kapsamını daraltıcı hükümlere yer veri lemez. 

V. FON BİRİ.ı'VI PAY DEĞER.İl\'İN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON 
PORTFÖY DEĞER.İNİN BELİRLENME ESASLARJ 

5.1. "Fon Portfü) Değeri". portföydeki varlıkların Finansal Raporlama Tebliği 'nde belirlenen 
ilkeler çerçevesinde hesaplanan değerlerinin toplam ıdır. ··Fon Toplam Değeri · ' ise, Fon Portföy 
Değerine varsa diğer varlıkl arın eklenmesi ve borçların düşülmesi suretiyle hesaplanı r. 

5.2. Fon'un birim pay değeri , fou toplam değerinin fon toplan, pay sayısına bölünmesi 
suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebl i ği"ııde belir.leueu 
ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve kaulma pay larının al ıın-satıııı yerlerinde ilan edilir 

5.3. Savaş. doğal afetler, ekonomik. kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydek i 
varlıklarm ilgili olduğu pazarın, piyasamn, platforınuıı kapanması , bilgisayar sistemlerinde meydana 
gelebi lecek arızalar. şirketin mali durumunu etkileyebi lecek önemli bir bilginin ortaya çıkuıası gibi 
olağanüstü durunılann meydana gelmesi halinde. değerleme esasl arııun tespiti husustuıda 

Kuıucu'nun yönetim kurulu karar alabilir. Ayrıca söz konusu olaylarla ilgil i olarak KA.P'ta açıklama 

yapılır. 

5.4. 5.3. atuııaralı maddede be!iJ1ilen durumlarda. Kurulca uygun görülmesi halinde, katılma 

paylarının birim pay değerleri hesaplannıayabilir ve kaulıııa paylaruıııı alJııı sauıııı durdurulabilir. 
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5.5. Porıföydeki varlıkların değerleme esaslarına i l işkin olarak. Finansal Raporlama Tebl iği 

uyarınca TMSITTRS dikkaıe alınarak Kurucu yönetim kurulu kararı ile belirlenen değerleme 
esasları aşağıdaki gibidiJ: 

İleri Valödü AJtın ve Gümüş Ahın İşlemleri 

İleri valörl(i alım ve gümüş almı işlemlerinde BIST Kıyıneıli Madenler Piyasası güııl ük 
bülteııiııde bu iş lemi değerlemek üzere bulunan fiyat ile. liyat bulunmad ığı takdirde, Takasbank 
uygıılanıasına paralel olarak. (T + 1) gününde c.leğerleıne işlem yapılan günkü işlem üyaıı ile yapı lır. 
Bu şeki lde fon porıl:oyüne birden fazla fıya11aıı işlem yapılması durumunda. değerleme yapı lan 
işleınlerin ağırlıkJ ı oıialaıııa fıyau ile yapı l ır. T +2 ve daha ileri valörlü işJeııı yapılması halinde. işlem 
tarihinden sonraki günlerde 8 1ST Kıymetli Madenler Piyasası günlük bülteninde yer alan değerleme 
fiyatı ile. bulunmuyorsa değerleme valör tarihinden iş l em tarihine doğru gidilerek 81ST Kıymetli 
Madenler Piyasası günlük bülteninde buluııacak ilk fiyatla yapılır. 

Yabancı OrtakJık Payları ve Yabancı Borsa Yatırım Fonu KatLlma Payları 

Yabancı ortaklık paylarının ve yabancı borsa yatının fonu katılma paylaı:uıııı değerlemesinde 
veri alınacak öncelikli veri dağının kanalı Reuıers"dır. Rcmers'dan veri alınamaması durumunda 
B loonıberg'deıı veri alınır. Değerleme amada payların ilgili borsada ilgili değerleme gününe iJişkin 
kapanış fiyatı ol uşmuşsa kapamş fiyatı. işlemler devam ediyorsa, Türkiye saati ile 17:00- 18:00 saat 
aralı ğında Reuters'daıı, Reuters'daıı veri alınamaması durumunda Bloomberg·den aluıacak olan o 
güııkü tüm işlemlerin ağırlıkh ortalama fiyatı kullanıl ır. 

Değerleme gününde ilgil i borsada işlem geçmemesi halinde son işlem tarihindeki kapanış 
fiyatı kullaıtı l ı r. 

Eurobond, Yabancı Borçlanma Araçları, Yabancı Kira Sertifikası 

Borsa dışında yapı lan dış borçlanma araç l arı. yabancı borçlanma araçları, yabancı kira 
serüfika]annın değerlemesinde vel'İ alınacak öncelikl i veri dağıtım kanalı Bloomberg" dir. 
Blooıuberg'den veıi al ınamaması durwnuııda Remers"dan veri ahmr. Türkiye saati ile 16:30 
itibaı·iyle temiz fiyat olarak ilgil i k ıymetin al ı ş/satış fıyatmın ortalaması alınır. Değerlemede 
kullanılacak kiı-li fiyat. temiz fiyatın ıızerine değerleme tarihine kadarki birikmiş kupon faizinin 
eklerunesi yoluyla bulunur. Değerleme gününde alış/satış fiyatı o luşmamış kıymetleri n değerleme 

fiyatı ise. bir önceki değerleme fiyatının son değerleme tarihindeki iç verim oranı (işlemiş faizin 
eklenmesi yoluylıı) ile ilerletilmesi yo luyla bulunur. 

Yapılandırılmış Yatırını Araçları 

Yapılandırılmış yatının aı-açları değerlemesinde borsada ilan edilen kapamş fiyatııı ııı 
lnıllamlması esastır. 

Kapanış liyatmm olmaması durumw1da Türkiye saati ile 17:00 - 17:30 saat aralı ğında 
Bloomberg'den. Bloonıberg'de fiyaı buluııaınaınası durumunda Reuters'dan alınacak olan o günkü 
itim işlem lerin ağırl ıklı ortalama fiyatı kullanılır. 

Ağulıklı ortalama fıyaıa ulaşılanıan1ası durumunda öncelikli olarak Blooınberg'de, 
B l oonıberg'den veri alınamaması durumunda Reuters·da ilan ed ilen güncel fiyat (dayanak 
varlıkları n güncel fiyatları kullanılarnk hesaplanan) kuHaı1 ı lır. 

Değerleme gününde her iki veri dağıtım kanalında da güncel fiyat i laıı edilmemesi hal inde 
ihraççı tarafından sağlanan alış ve satış koıasyonlarının ortalaması alınarak hesaplanan güncel fiyat. 
Fon Hizmet Birimine ileti lerek değerleme yapı l ır. 

Türkiye·de i lıraç edilip borsada işlem görmeyenler için (ihraç belgesi Kurulca onaylanan) 
öncelikli olarak Bloomberg'de, B looınberg'den veri al ınaıııaınası durumunda Reuters'cla ilan edilen 
güncel fiyat lnılJaıııl ı r. Değerleme gününde lıer iki veri dağıtım kanalında da güncel fiyat ilaıı 
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edilmemesi halinde ihraççı tarafından sağlanan alış ve sauş kotasyonlarıııın ortalaması al ınarak 
hesaplanan güncel fiyat. Fon Hizmet Birimine iletilerek değerleme yap ı l ır. 

Yukarıdaki yönteııılerle değerleme fiyan elde edilememesi durumunda bir önceki değerleme 
gününde kullanılan değerleme fiyatı kullanılır. 

Forwarcl Sözleşmeleri 

Borsa dışı forward işl em ler dayanak varlığın spoı li yalı baz alınarak hesaplanan teorik fiyaL 
ile değerlenıııekıedir. Dayanak varlığın spot 1iya1ı olarak; forward sözl eşmenin konusunun döviz 
olması durumunda değerleme günündeki T.C. Merkez Bankası alış ve sauş kuru ortalaması, 

borçlanma araçları iç in ise, değerleme günü itibariyle en güncel giin lük ağırlıklı ortalama fiyatı 
ku llanılacakhr. Bulunan spot değerler. değerleme günü ile forward işlemin vade tarihi arasmdaki 
gün sayısma ıekabtil eden uygun TL ve döviz piyasa faizleri ile (dayanak varl ığııı döviz olması 
durumunda ise öncelikli olarak Bloonıbcrg, Bloomberg'den veri al ı namaması durumunda 
Reuters'dan alınacak olan .. swap point" kadar) ilerletilecek ve teorik fiyata ulaşı lacaktır. Farklı 

dayanak varlıklarının ku l lanılması dunıımıııda ise piyasa fiyatını eıı iyi yansıtacak yöntemler 
kullaııılu. 

Swap Sözleşmeleri 

Borsa dışında Laı·af olunan swap sözleşmelerinin değerlemesinde öncel ikli olarak Bloomberg 
terminalleri. Bloomberg terminallerine erişilememesi durııımında Reulers Leını inalleri kullanılu-. 

Değerleme gilnilııde swap sözleşmesinin değeri vadedeki para birimlerinin ilgili faiz oranları 

kullanılaı·ak değerleme gününe i ndirgenmiş nakit akışlaruuıı Türk Lirası cinsi karşılığıdır. Türk 
Lirası cinsi karşı lı k hesapl anırken. indirgenmiş nakit akışmuı Fon' un varlığı (alacağı) o lması 

durııımında TCMB al ı ş kmu, Fon' un yükümlülüğü (borcu) olması durumunda. TCMB satış kuru 
kullanılır. 

Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmeleri 

Borsa d ışında taraf olunan opsiyon sözleşmelerini n değerlemesi opsiyon sağlayıcısı 
tarafından verilen fiyat ile yapı lı r. Değerleme gününde opsiyon sağlayıcısının fiyat verememesi 
halinde (resmi taıil, v.b.) bir önceki değerleme fiyatı kullanılır. 

Borsa Uışı Repo-Ters Repo Sözleşıueleı-i 
Borsa dışı repo - ters repo sözleşmeleri vade sonuna kadar işleme ai ı iç verim oranı ile 

değerlen ir. 

Yatırım Fonu Katılma Payları 

Yaıınnı Fonu katı lma paylarının değerlemesinde ilan edilen son fiyat kullanılır. 

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

Kurucu nezdiııdeki Risk Yönetimi Birimi tarafından borsa dış ı türev araç sözleşmelerinin 
"adil bir fiyat'' içerip içermediği ; opsiyonlar için "B lack&Sclıoles yöntemi veya bu )'Önlem yeterli 
görülmeıse genel kabul gören bir opsiyon fiyatlama yöntemi kullamlır; Forward sözleşmeler için 
Finansal Raporlama Tebliği'ııde yer alan esaslara göre bulunan dayanak varlık spot değerleri, 

değerleme günü ile forward i şlemin vade tarihi arasmdakigiin sayısı veilgili para birimlerinin piyasa 
faiz oran l arı veya öncelikl i olarak Bloomberg'den, Blooınberg'dcn veri alınanıası durumunda 
Reuters'daıı alman "swap poinc· kullaııı lınak suretiyle, ve Swap sözleşmeleri için ise ·'bugünkü 
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değer hesaplama yömeııı leri·• kullanılarak hesaplanan ıeorik fiyat ile değerlemede kullanılacak fiyat 
arası nda karşı laştmııa yapılarak kontrol edil ir. 

Adi l fiyat doğrulaınasında opsiyon sözleşmesinin fon poııföy(ine dahil ediJnıesi öncesinde 
ve değerlemesinde opsiyon sağlayıcı sı tarafından veri len fiyat kullan ı lır. Bu fiyat. Kurucu 
nczdindeki bağımsız Risk Yönetimi bi rimi i.arafıııdaıı hesaplanan teorik fiyatla karşı l aştırılır. 
Karşı laştırmanın fonun lehine sonuçlanmaması halinde, karşı laştımıaya konu farkm kabul edi lebilir 
seviyesi olarak hesaplanan teorik fiyatın %20'si kullanılır. Opsiyonun içsel değerinin hesaplanan 
teorik fiyatm % 1 0'unun altında kaldığı durı.ını larda farkın kabul edilebilir seviyesi toplam değer 
üzerinden hesaplaııır. Bu durumda. farkın toplam değerinin fon toplam değerine oranı olarak binde 
bir seviyeSci kullanılır. farkın seviyeniıı üzerinde o lması durumunda, opsiyon sağla)~cısı tarafından 
verilen fiyat Yönetim Kurulu'nun gerekçel i kararı ile kullanılır. 

Borsa Dışı Repo ve Ters-Repo Sözleş meleri: 

Borsa d ışı repo-ters repo sözleşmeleri nin herlıaııg_i bir il işkiden etkilenmeyecek şekilde objektif 
koşu l larda yapı lması ve adil bir fiyat i çeıınesi zorunludur. Adil fiyat kontTolü aşağıdaki şeki lde 
yapılır: 

Borsa Dışı Repo-Ters Repo Sözleşmeleri için ad il liyaı, BIST Borçlanma Araçları Piyasası Repo
Ters Repo Pazan ·nda aynı gün ilgili vadede gerçekleşen ortalama faiz oraıudrr.Söz konusu 
sözleşmel erin pol'lföye dahi l edi lmesi aşamasında, ilgi li vadede BIST'de işlem geçmemiş olması ya 
da o andaki piyasa koşullarının ortalama faiz oranı ile işlem yapmak için uygun olmaması 

durumunda portföy yöneticisi tarafıııdaıı en az iki mali kuruluştan fiyat teklifleri alını r . Adil fiyat 
alman liyaLlann ortalamasıdır. Bu hususa ilişkin yöntem ve süreçler Kunıcu·ııun sorumluluğundadır. 

VJ. KATILMA PAYLAR1NlN ALIM SATfM ESASLARI 

Kw·ucu'ııun keneli adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılına payı alun satını 
talimatlarıııa alım ve sarım tal.inıatları için ayrı ayn olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve 
işlemler bu öncelik sırasına göre gerçek leştiril ir. 

Yatırımcı ların Pon pay almı sanııı talimatları I pay ve katlan şeklinde gerçek leştiril i r. 

6.1. Katılma Payı A lını Esas la rı 

YaıırııncıJarın BIST Pay Pi yasası·nm açık ol dtıf'U gtinlerde saat 13.30'a (yarım giiıılerde 
10.30) kadar verdikleri katı lma payı alını talimatları talinıatnı verilmesini takip eden ilk hesaplamada 
buJuoacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 

BIST Pay Piyasası'nııı açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarmı günlerde 10.30) SOJU'a iletilen 
talimatlar ise. ilk pay fıyau hesaplamasmdan sonra verilmi ş olarak kabul ed ilir ve izleyen 
hesaplamada bulunan pay fiyaıı üzerinden yerine geti rilir. 

81ST Pay Pi yasası ·ııııı kapalı olduğu günlerde iletilen ıalinıaılar, izleyen ilk işgüııü yapı lacak ilk 
hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. 

6.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları 

Alını ıaliıuatınııı verilmesi strasmda. talep edilen katı lma payı bedelinin Kurucu tarafından 
tahs il edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak veri lebil ir. Kurucu, ta limatın 

pay sayısı olarak verilmesi hal inde, alış işlemine uygulanacak fıyaıuı kesin olarak bilinmemesi 
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oedeniyle. katılına payı bedellerini en son ilan edi len satış fıyatuıa %20 ilave nıaıj uygulayarak tahsil 
edebilir. Ayrıca, katıl ına payı bedellerini i şlem günii tahsi l etmek üzere en son ilan edilen fiyata ınaıj 
uygulanmak suretiyle bul wıan tutara eş değer k ı yıııeıi teminat olarak kabul edebili r. 

Talimatın ıuıar olarak verilmesi haliııde ise belirtilen ıuıar tahsil edilerek, bu ıutara denk 
gelen pay sayısı fon fiyatı açık landıktan sonra hesaplanır. 

TEFAS'da işleııı görecek fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak veri lebilir. 
Dağıııcı Kuruluş, talimatın pay sayısı olaı·ak verilmesi hal inde. alış işlemine uyg,ulaııacak fiyatın 
kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılına payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20'ye 
kadar ilave maıj uygulayarak rabsil edebilir. Ayrıca kaulma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek 
üzere en son ilan ı:di len fiyata ıııaıj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer k.ıyınet ıeıniııaı 
olarak kabul edebilir. 

Taliınatuı ıuıaı· olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edi len kanlına payı saıış li yaııııdan 
(varsa} uygulanan marj düşülerek belirlenecek fiyat ilZerinden talimat verilen tutara denk gelen 
katılma payı sayısı TEF AS.da eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açtklandtktan soııra 
lıesaplaııır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde veri len kanlına payı alım talimatJarı iptal 
edilir. 

Alını talinıaııııııı karşı l ığında tahsil edilen tutar o gün için yaLırııncı adına Yapı Kredi Portföy 
Para Piyasası Fonu"nda nemalandırılmak suretiyle bu izalınamede belirlenen esaslar çerçevesinde. 
kaıılıııa payı alımında kullaoıJır. Bahse konu nemalaııd ı nna, sadece kurucu ıarnfıadan yapılacak 
işlemlerde geçerli olup: TEFAS"ıa gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dag ıtıcı tarafmclan 
belirlenecek yaurnn aracı kullanılacaktır. 

6.3. Katılma Payı Satlm Esaslan 

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası ·nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yanın günlerde 
10.30} kadar verdikleıi katılma payı satım taliınatları talimatın verilmesini takip eden ilk 
hesaplamada bulunacak pay fiyaıı üzerinden yerine getiri lir. 

BIST Pay Piyasası ·ıuıı açık olduğu glinlerde saaı 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra 
iletilen taliıııaı l aı· ise. ilk fiyat hesaplannıasından sonra veri lmiş olarak kabul edilir ve izleyen 
hesaplamada bulunaıı pay fiyatı Uzerinden yeriııe getirilir. 

BIST Pay Piyasası'ıuıı kapa lı olduğu günlerde iletilen ta limatlar izleyen ilk iş&,'Üllü yapılacak 
ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. 

6.4.Satım BedeUerinin Ödenme Esasları 

Katılma payı bedelleri: iade talimatının. BIST Pay Piyasası· nııı açık olduğu gilnlerde saat 
l 3.30'a (yarnıı günlerde 10.30} kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini ıaki p eden ikinci işlem 
gününde, iade ıalimatınm BIST Pay Piyasası ' nın açık olduğu giinleı:de saat l 3.30'dan (yarını 
günlerde 10.30) sonra veıilıııesi halinde ise, ıalinıaım vecil ıııesiııi takip eden üçüncü işlem gününde 
yatırımcılara ödenir. İade ıalimattnın veri ldiği günden ödeme güııilne kadar geçen sürede BIST Pay 
P i yasası aç ık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği giiıı olması 
durumunda; ödeme, pay piyasası takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar ertelenir. 

6.5. Pay Grupları: Kattlına payları A Gnıbu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A 
grubu katılma payları tüm yaurııncı lara. B grubu katılma payları ise sadece Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi A.Ş. ıarafuıdan yönetilen emeklilik vatırını fon ları ve Yapı Kredi Portföy Yönetiıni A.Ş. 
Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı yatınm foıı laruıa satı labilir. YAPIKRE0IP0RTFÖYYÖNETıMI P;; 
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İzahnaıne tadil metninin nerede yayımlandığı hususunun ticaret sici line tescil ed i ld iği gün 
iti bariyle Yapı Kredi Portfö:ı, Yönelimi A.Ş. tarafından yönetilen Yapı Kredi PorLlöy Yönelimi A.Ş. 
Fon Sepeti Şemsiye Fonu portföyünde bulunan yatırım fonları na saıı lmış bulunan kalı lma payları, 
B Grubu kau lına paylarına ve B Grubu katılma paylarına i lişkin fon yönetim ücreti tarifesine dahil 
edilir. 

6.6. Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluş la r ve Alım Satım Yerleri: 

Kanlına paylarının alım ve saıım ı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım 
kuru luşları aracı lığı yla da yapılı r. Üye kunıluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşı lması mümkündür. 

lıttps ://ww\\ .takasbıınk.com.tr/tr/Sa\'falar/TEF AS-Uvclcr.aspx 

6.7. Kurucu ile Aktif Pazarlama ve Dağıtım Sözl~ mcsi İmzalamış Olan Kurumların 
Unrnnı ve il etiş im bilgileri: 

A Grubu kaıı lına payl arınııı alını ve sannıı için Ktu'ucu ile Aktif Pazarlama ve Dağıııın Sözleşmesi 
imzalamış kurumlar aşağıda yer almaktadır: 

Unvan Adres İ letişim Bilgile.ri 

Yapı Kredi Bankası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Genel Mtıdilrl ük Yapı www.yaı:ıikrcdi.com.ır 

A.Ş . ' Kredi Plaza D Blok 34330 K: 18 Levent/İstanbul 02 12 339 70 00 
Yapı Kredi Yatı rını 

Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plw..a A Blok Kat: 11 w\\w.vkyatirim.coııı.tr 
Menkul Degerler 

34330 Levent Beşi ktaş İstanbul 02 12 319 80 0(1 A.Ş. 

Aktif Yatırım Büyükdere Caddesi No: 163 Zincirlikuyu Ş i şl i \\'\\' \\'. aktı !bank. COrll. iT 

Bankası A.Ş . 34394 lstanbuJ 0212 340 80 00 

Odea Bank A.Ş. 
Levent 199, Büyükdere Caddesi No: l 99 Kat:33- ww.odcabank.com.tr 
39 34394 Ş işli/ lstanbul 02 12 304 84 44 

Ak Portföy Sabancı Cenıer Hazine B inası Kat 1 34330 ,vww.akpoı1fıw.com.trtr 
Yönelimi A.Ş. 4.Levenı - Beşiktaş - istaııbu l 0212 385 27 00 

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok www .turkishbank.com.lr 
Turkislı Bank A.Ş. 

l A/52 34394 Şişli - İstanbul 02123736373 
Osmanlı Yatmm 

Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:257/69 Nurol w,~w.o~ınnnlimenkul.conı.tr Menkul Değerler 
Plaza 34398 Sarıyer / lstanbul 0212 366 88 00 A.Ş. 

Turkish Yatırım 
Esentepe Mahallesi Ali Kaya Sokak No: IA/52 

www.turkishvariıi111.com.ır 
Menkul Değerler 
A.S. 

Polat Plaza A Blok Kat: 4 Ş işl i / İstanbul 0212315 1000 

Alternatif Yat ırım 
Ayazağa Mah. Cendere Cad. No: 109M 2D Blok www.aJıcrnaıifvatiriın.et11n.Lr 

Menkul Değerler 
34485 Sarıyer/lstanbul 

A.Ş. 0212 3 15 58 00 

Alternatif Bank 
Ayazağa Mah. Cendere Cad. No: 109M 20 Blok 

www.altematiJbaıık.com tr 34485 
A.Ş. 

Sarıyer/lstanbu l 0212 315 65 00 
,...-ww .tcbport föv.coııı. tr 
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TEB Portföy Gayretıepe Malı. Yener Sok. No: 1 Kat:9 Beşiktaş 
0212 376 63 00 Yönetimi A.S. İstanbul 

Burgan Bank A.Ş . 
Maslak Mahallesi Eski Büyükdcre Caddesi No: 13 www.bunmn.com.tr 
PK:3-+485 Sarıyer / İstanbul 0212 371 3737 

Halk Yatırım 
Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sok. WBC lş 

www .lı:ılkvat i riııı.ıxım. tr 
Menkttl Değerler 

A.S. 
Merkezi No:9 İç Kapı No:21 Ataşehir/lstanbul 0216 285 09 00 

QNB Finans ıı·ııw .gnbfn.com 
Portföy Yönetimi 

Eseııtepe Mahallesi Büyükdere Caddeleri Kristal 02 12 336 71 71 
A.Ş. 

Kule Binası No:215 Kat 6 Şişli/İstanbul 

Ata Portföy Emirhan Cad. No:109 K:12 Atakule, Beşiktaş ıvwı~ . .ıtaportfov.coııı.ır 
Yöneıiıni A.Ş. 34349 isıaobu l 02 1 2 31 O 63 60 

Tacirler Poıtföy Nispetiyc Cad. Ak.merkez B3 Blok Kat:9 34337 wııw.tacirlcmortfov.coın.tr 

Yönetimi A.Ş. Etiler / İstanbul 0212 942 15 15 
Tacirler Nispetiye Cad. B3 Blok Kat 9 Akmerkez Etiler / ıı· ıı w . tacirler. com.t r 
Yatırını Menkul 
Değerl er A.Ş. 

ISTANBUL 02 12 355 46 46 

B grubu katı lma payları ise TEFAS'ta i ş l em görmeyecek olup, payl arın alım ve satımı yalnızca 
kurucu aracı lığıyla gerçek leştirilecektir. 

Katılma payı satın a l ınması veya Fona iadesinde. Kurucunun merkezi ile i zahnaıneııin bu 
maddesinde belirti len katılma payı alım satımının yaptlabilcceği dağıtıcı kurumlarm aşağıdaki işlem 
kanalları aracılığı ile alım satım ta l imatı verilir. 

Kurumlar 
Merkez ve İnternet Çağrı Mobil internet Adresi 
Şubeler Bankacılığı Merkezleri Kanallar 

Yapı Kredi 
X X X X www.yagıkredi..:om.tr 

Bankası A.Ş. 

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

Aktif Yaımm 
X X X X \\'ııw.aklİ lbank.com.rr 

Bankası A.Ş. 

Odea Bank A.Ş . X X X X W\\'W.Qdeabank.ccım.ır 

Ak Portföy Sadece 
Yönet imi A.Ş. Merkez - - -

Turkish Bank X 
A.Ş. - - -
Osmanlı Yatırım 

Menkul X X - - wıvıı .osınanlimcnkul.coın.tr 
Değerl er A.Ş. 
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Turkislı Yalınnı 

Menkul X X . - www.ıurkislıvaıinın .com 

Değerler A.Ş. 

Alternatif 
Yatırını Metıkul X X X X \\W\\ .a I tcnıati f mcnku l .<.-om.ır 
Değerler A.Ş. 

Alternatif Bank 
X X X X WW\\ .altcmat ilbıınk.com.ır 

A.S. 

TEB Portföy Sadece 
\1 wıı .tebponföy.coın.tr Yönetimi A.Ş. Merkez - . -

Burgan Bank 
X X X X wwıı .burııan.coın.tr 

A.Ş. 

Halk Yatırnn 

Menkul X X X X www.halkvaurım.coın. lr 
Değerler A.Ş. 

QNB Finans 
Portföy X - - - www.gnbfö.cmn 
Yönetimi A.Ş . 

Ata Poı1föy 
X www.aıa12onfov.com .ır 

Yöneriıui A.Ş. - - -
Tacirler Poı1föy 

X - - - ~ı·wı\ .tacirlcrncırttov.com.tr Yön erimi A.Ş . 

Tacirler 
Yatırını Menkul X X X X ww~v.ıacirler.com.tr 

Değerler A.Ş . 

VU. FON MALVARLIĞlNDAı'II KARŞILANACAK .BARCAı"IALAR VE KURUCU'NUN 
KARŞlLADlĞl GİDERLER: 

7.J. Fonun Malvarlığından Karşılanan Harcamalar 

Fon varlığıııdaıı yapı labilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır. 

1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler. 
2) Varlık ların nakde çevri lmesi ve transterinde ödenen her türlü vergi. resim ve komisyonlar, 
3) Alınan kredilerin Iaizi. 
4) Portföye alımlarda ve portföyden salı mlarda ödenen aracı lık komisyonları. (yabancı para 
cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevri lerek kaydolunur.). 
5) Portföy yönetim ücreti , 
6) Fonun mükellefi olduğu vergi. 
7) Bağımsız denetim kuruluşlanna ödenen denetim ücreti. 
8) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri. 
9) Takvim yıl ı esas alrnarak üçer ay lık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden 
hesaplanacak Kural ücreti, 
l O) Karşılaştırma ölçütü giderleri. 
11) KAP giderleri 
12) E-de~er (mal i mühür, arşivleme ve kullamm) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile 
ödenen hizmet bedeli 
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13) E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetk ili meslek mensubu ücreıi 
14) Tüzel kişi kimlik kodu gideri 
15 Mevzuat kapsamında tutulması zorunlu defterlere ilişkin noter onayı giderleri 
l6) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar. 

7.1.1. Fon Toplam Gider Oranı: Fondan karşı laııaıı, yönetim ücreti dahil bu maddede 
belirtilen tüm giderlerin toplamının üst sınırı yı llık %3,65' tir .. 

3. 6. 9 ve 12 aylık dönemlerin son iş günü itibarıyla. belirlenen yıllık fon coplanı gideri 
oranın ı n ilgili döneme denk gelen kısmının aşılıp aşı lmadığı, ilgi li dönem için hesaplanan günlük 
or1alama fon toplam değeri esas alınarak. Kurucu tarafından kontro l ed il ir. Yapılan kontrolde 
belirlenen oranların aşıldığuıın tespiti halinde aşan tutarııı ilgili dönemi tak ip eden beş iş günü içinde 
fona iade edilmesinden Kw·ucu ve Portföy Saklayıcısı sorumludur. iade edilen tınar, ilgili yıl içinde 
ıakip eden dönemlerin toplam gider oraDJ besaplamasmda toplam giderlerden düşü lür. Fon toplam 
gider oranı limiti içinde kaluısa dahi fondan yapı labi lecek harcamalar dışında Fon'a gider tahakkuk 
ettirilemez ve fon malvarl ıgından ödenemez. 

7.1.2. Fon Yönetim Ücret i Oranı: Foıı·un loplaııı gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam 
değerinin aşağıda belirtilen pay grubu oranları dahilinde bir yönetim ücreti tahakkuk etıiriliT. Bu 
i.icret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıucı arasında imzalanan sözleşme 
çerçevesinde belirlenen paylaşuıı esaslanna göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecekti r. 

Dağıtıcı iJe kurucu arasında bir sözleşme olmaması dw·uınuııda Kw·ul tarafından beli rlenen 
"genel komisyon oranı•· uygulanır. 

Foıı'daıı tahakkuk etti rilecek yönetim ücreti: "portföy yönetim ücreti" ve "pazarlama satış 
dağıtım ücrelİ"nin toplamıdır. "Portföy yönetim ücreti" tüm pay gruplarma. "pazarlama satış dagıiını 
ücreti" ise sadece A grubu katılma paylanna aşağıdaki şeki lde uygulanır. 

Pay Gı-ubu Portföy 
Ücreti· 

Yönetim Pazarlama Satış Dağıtım 
Ücı·eti 

Toplam Yönet im Ücreti 

A Grubu Günlük yüz binde Günlük yüz binde 7.536 Günlük yüz binde 9,726 
2.19 (vı llık %3,551 

B Grubu 
Günlük yüz binde Günlük yüz binde 2, 19 

2,19 . (yıllık %0,8) 

T(ıın pay gruptan için her g(in ··portföy yönetim ücreti .. ve ··pazarlama satış dağıtım licreıi'' olmak 
üzere fon loplaııı değerinin yüz binde 9,726'sınclan oluşaıı yönelim ücreti tahakkuk ettirilerek Fon 
birim pay fıyatı hesaplanır ve açıklanır. B gnıbu katılma payı sahiplerine. tahakkuk ettirilen toplam 
yönetim ücreti tutarı üzerinden "pazarlama satış dağıwn ücreıi" iadesi günlük olarak hesaplanıp. 
yaurımcı hesaplarına her ay sonunu izleyen bir hafla içinde iade edi lir. 

B grubu katılma payı sahiplerinin ay içerisinde kaulma payı iadesi yapmaları halinde, iadeye konu 
olan paylar için, pay iadesinin gerçekleştirileceği ıarihe kadar lıesaplanan Loplmıı pazarlama satış 
dağıtım ücreti iade tutan ay sonunu izleyen bir hafla içinde iade edilir. 

Tahakkuk ettirileo ücretler her ay souw1u izleyen bir hafta içinde kurucu ve dağıtıcı kurwıılar 
arasında payl aştm lır. 
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7.J.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluş la r ve 
Aracılık i şlemle ri için Ödenen Komisyonlar: 

Fon portföyünde yer alan varlıklaruı alını satuıuııa Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (Pay Senetleri. BPP. Borçlanma Araç l arı, Repoffers Repo, Mevduaı. 
Döviz alım saııın işlemleri içiıı) aracılık etıııekıedir. Fon portföyüne yapı l an pay alım saum 
işlemlerine ise aynca Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş .. TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş .. 
fNG Menkul Değerler A.Ş., Deniz Yaurıın Menkul Kıyınellcr A.Ş., Gedik Yatının Menkul Değerler 
A.Ş .. BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. , Tacirler Yatı rım Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş .. l\ıleksa Yaıırıın Meukul Değerler A.Ş. \'e ICBC Tw·key Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş. aracı lık etmektedir. Foa portföyüae yapılall yabancı menkul kıyıneı alım satım 
işleıuleriııe ise Yapı Kredi Yaıınııı Menkul Değerler A.Ş . arac ılık etmektedir. 

Söz konusu aracılık işlemleri içiıı uygulanan komisyon oranlan ~ağıda yer almaktadır: 

1. Yurt İçi Pay Senedi Piyasası ve Varam İşlem l eri Komisyonu: 
a) Pay Senedi ve Varanı Alım Saıım işlemleri: ilgi li kurumun komisyoıı tarifesine göre 

BSfv[V hariç 0,00009 ve 0,0005 aralı ğında değişkenlik göstermektedir. 

2. Sabit Getirili Menkul Kıymeıler Komisyonu: B]ST Borçlanma Araçları Piyasast Kesin 
Alun Saum Pazarında gerçekleşen işl emler için BİST ıariJesi geçerlidir. 

a) Tahvil-Bono Piyasası işlem Komisyonu: 0.000015 + BSMV 
b) Tahvil-Bono P i yasası İşlem Komisyonu ( 14:00-17:30 arası i şlem ler): 0,00002 + BSMV 
c) İleri valörlü Tahvil-Bono P iyasası işlem Komisyonu: 0.00001 + BSMV 
d) Hazine İhalesi İşlem Komisyonu: O 

3. Repo-Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu: 
a) 0/N Repo-Ters Repo: 0,0000075 + BSMV 
b) 0/N Repo-Ters Repo ( 14:00-17:30 arası işl emler): 0,00001 + BSMV 
c) Vadeli Repo-Ters Repo: 0,0000075*Gün Sayısı + BSl'vfV 
d) Vadeli Repo-Ters Repo ( 14:00-17:30 arası işlemleı): 0.0000 1 *Güıı Sayısı + BSMV 

4. Takasbank Para P i yasası İşlem (TPP) Komisyonu: 
a) Takasbaıık Para Pi yasası (7 günden uzu11 vadeli): 0,00000276*Gün Sayısı + BSMV 
b) Takasban.k Para P iyasası ( 1-7 gün arası vadeli): 0.00002208 + BSMV 

5. Yabancı menkul kıyıueı işlem komisyonu: İlgili kw·wnun komisyon ıari fesine göre 0,0001 
ile 0,0014 aralığında değişkenlik göstermektedir. 

6. VIOP komisyonu: 0,000 1905 + BSMV 

7. Uluslararası Tahvil Pazarı işlemleri komisyonu: 0,00001 + BSMV 

8. Ödünç menkul kıymet işlem komisyonu: İşlemin vadesine göre BSMV hariç 0,00003 75 
(yüzbinde 3,75) ile 0,0048 (onbinde 48) aralığuıda değişir. 

9. Kıymetli Madenler Piyasası İşlem Komisyonu: BİST Kıymetl i Madenler Piyasası'nda 
gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerlidir. 

a) Altın: 0,0001 O+ BSM V 
b) Gümüş: 0.00015 + BSMV 
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7.1.4. Kurul Ücreti: Takvim yı lı esas alınarak, üçer ayl ık dönemlerin son iş gününde Foıı·un 
ne1 varlı k değeri w.eri ııclen %0.005 (yüzbindebeş) oranında hesaplanacak ve ödenecek Kurul Ücreti 
Fon ponfôyünden karşılanır. 

7.1.5. Foo ' uıı Bağlı Olduğu Şemsiye Fona Ait Giderler: Şemsiye Foıı'un kuruluş giderleri 
ile foııl aıın katılına payı ilıraç giderleri hariç olmak üzere. Şemsiye Fon için yapılm ası geı:eken tuuı 
giderler Şemsiye Fona bağlı fonların toplam değerleri dikkate alınarak oransal olarak ilgili fonların 
portföylerinden karşılamr. 

7.1 .6. Karşılık Ayrılacıık Diğer Giderler ve Tahıııiııi Tutarları 

Fon malvarl ığından karşılanan saklama ücreti ve diğer giderlere i l işkin güncel bi lgilere yatırımcı 
bilgi fonnundan ulaşılabilir. 

7.2. Kurucu Tarafından Karşılanan Giderler 
Aşağıda tahmini tutarları gösterilen lıalkıı arza ilişkin giderler kurucu tarafından 

karşılanacaktır. 

Gider Türü Tutan n Ll 
Tescil ve İlan Giderleri 2000 
Difler Giderle,• 7000 
TOPLAM 9000 

*Diğer giderler = Ya.va! defler ıemiııleri + !SIN kodıı rııasrafı - ı\ı/KK ihraç bedeli + Kaşe ıııtısrc!fı 

vrn. FONUN VERGİLENDİRİLMESİ: 

8.L Fon Portföy İşletmeciliği Kazançlarının Veı·gikndirilıııcsi 
a) Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Açısından: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu'nuıı S'iııci maddesinin I numaralı bendinin (d) alı bendi uyarınca, menkul 
kı yıııe1 yatınm fonlarının ponföy i ş l eımecüiğinden doğan kazançları kurumlar 
vergisinden istisnadır. 

b) Gelir Vergisi Dü1.enlem.esi Açısından: Fonlaı111 portföy işletmeciliği kazançları. 
Gelir Vergisi Kanunu·nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyaruıca. 
%Ol1ora111nda gelir vergisi tevfikaıına tabidir. 

8.2. Katılma Payı Satın Alanların Vergilendirilmesi 

Gelir Vergisi Kaııunu·nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanunwıa göre 
kumlan menkul kıymetler yatırım fon l arından hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonlarııı 
katılına belgelerinin ilgil i olduğu fona iadesinde %0 oramnda gelir vergisi tevfikatı uygulaııır. 
Tebl iğin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı 
ka lmak kaydıyla. bir fonun. hisse senedi yoğun fon olarak sımflaııdırı labilmesi için günlük olarak 
gerekli olan şartlatı sağlaınaması halinde. sağlanmayan günlere ilişkin, fonwı, yatırmıcılann ve/veya 
yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan kurııhışların tabi olacağı ı-tim yükümlülüklerin yerine 
getirilmesinden de kurucu ve portföy saklayıcısı ml\ıeselsilen sorumludur1 KVK'nm ikinci 
maddesinin birinci fıkrası kaı>saınındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymel ve diğer 

1 Bkz.. 200611073 1 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı . 
'Bkz.2012/31-1 1 sayılı Bakanlor Kurulu Kararı 
'Ayrınııh bilgi için bkz. Mvw.gib.eov.ır 
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sermaye piyasası aracı getirileri ile değer an ışı kazaaçları elde cunck ve bunlara bağl ı haklan 
kııllamııak amacıyl a faaliyette bulunan mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan 
yatırım fon l arı ve yatırım ortaklıklarıyla benzer ııiıelikıe o lduğu Malİ)'C Bakanl ığınca belirlenenler 
için bu oran %0 olarak uygularnr.' 

Gelir Vergisi Kanunu·nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca fon katılına 
paylarımn fona iadesinden elde edi len gelirler için yılltk beyanname verilmez. Diğer gelirler 
nedeniyle beyanname verUmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahi l edi lmez. Ticari işletmeye 
dahil olan bu nitelikteki gelirler. bu fıkra kapsamı dışındad ı r. 

Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici Madde 1 uyarınca dar nıükellefkuruııılarm Türkiye'deki iş 
yerlerine atfed ilmeyen veya daimi Leınsilci leri □in aracılığı olmaksızuı elde edilen ve Gelir Vergisi 
Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsaımnda kesinti yapılmış kazançları ile bu kurumların tam 
mükellef kurumlara ait olup BISTta işlem gören ve bir yı ldan fazla süreyle elde ttıtu[aıı ortaklık 
paylarının elden çıkarılmasmdan sağlanan ve geçici 67 nci maddenin ( 1) numaralı fıkrasmın altıncı 
paragrafı kapsamında vergi kesintisine tabi tutu lmayan kazançları ve bu kunııııların daimi 
teııısik i leri aracılığıyla elde etlikleri tamamı geçici 67 nci madde kapsamında vergi kesintisine tabi 
tutulmuş kazançları için yıllık ,·eya özel beyanname verilmez. 

lX. Fİ.ı'lANSAL RAPORLAıVlA ESASLARI İl..E FONLA İLGİLİ BiLGİLERE VE 
FON PORTFÖ YÜNDE YER ALAN VARLIKLARA İLiŞKİN AÇIKLAMA LAR 

9.1. Fon'un hesap dönemi takvim yı l ıdır. Ancak ilk hesap dönemi Fon'un kuru l uş Larih inden 
başlayarak o yılın Aralık ayı nın sonuna kadar olan süredir. 

9.2. Finansal ıabloJann bağımsız denetiminde Kw·ulun bağımsız denetimle ilgi li 
düzenlemelerine uyulur. Finansal tablo hazll'larııa yükümlü l üğünün bulunduğu ilgili hesap 
döneminin son günü itibarıyla hazırlanan portföy raporları da finansal tablolarla birlikte bağımsız 
denetimden geçirilir. 

9.3. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağı nıstZ denetime tabidir. Kw·ucu, Fon'tın yı llık 
fınaıısal tablolarını. ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde KAP'ta ilan eder. 
Finansal tabloların son bildi ri m gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde resmi tati l gününü 
takip eden ilk iş günü son bi ldirinı tarihidir. 

9.4. Şemsiye fon içtüzüğüne. bu izahnameye, yatırımcı bilgi formwıa. bağımsız deneıim 
raponıyla birlikte finansal raporlara (Finansal tablolar. sorumluluk beyaıtlan , porlfö) dağLl ı nı 
raporları) fon giderlerine ilişkin bilgilere. fonun risk değerine, uygulanan komisyonlara, varsa 
performans ticretlendirınesine iliş.kin bilgilere ve lon Lru·afından açıklanması gereken diğer bilgilere 
fonun KAP' ta yer alan sürekli bil gileııdinne formundan (www.kap.org.u·) ulaşılması mümkündür. 

Ayrıca, fonun geçmiş perfonnansına, fonun porılliy dağılımına. fonun risk değerine ve 
fondan talısil edilen ve yatı rı mcılardan belirl i şarılar al tuıda tahsil edilecek ücret ve komisyon 
bi lgilerine yaıııııııcı bilgi lorımından da ulaşılması ınünık:ündür. 

9.5. Portföy dağtlım raporları aylık olarak hazırlanır ve ilgili ay11akip edeııaJu iş günü içinde 
KAP'ta ilan edilir. 

9.6. Finansal raporlar, bağımsız deııeı iın rapomyla birlikte, bağunsız denetim kunıluşuııu 
temsil ve ilzama yetkili kiş inin i ııızasıııı taşıyan bir yazı ekinde kurucuya ulaşmasıııdan sonra. 
kurucu tarafıııdan finansal raporların kamuya açıklanmasına ilişkin yöııeıiın kurulu kararma 
bağland ığı tarihi izleyen alwıcı iş günü mesai saati bitimine kadar KAP.ta acıklanır. • 
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9.7. Portföy raporları dışındaki finansal raporlar kamuya açık landıktan soııra. Kurııcu'nun 
resmi interııeı sitesinde yayuıılamr. Bu bilgi ler. ilgi li inıemeı sitesinde en az beş yLI süreyle kamuya 
aç ık tutıı lur. Söz konusu finansal raporlar aym zamanda kurucunun merkezinde ve kaiılnıa payı satışı 
yapılan yerlerde, yatırımcıların incelemesi için hazır bulundurulur. 

9.8. Yaurımcılamı yatırım yapma kararıııı etkileyebilecek ve önceden bilgi salıibi o l unmasını 
gerektirecek nitelikte olan izahrıameııin 1.1 .1 ., 1.1.2.1., [I, Ul..V.5.5., V.5 .6 .. VJ. (6.7. maddesi hariç), 
Vll.7.1. (aracı lık komisyonlarına i l işkin alt madde hariç) no lu bölümleri ndeki değişiklikler Kurul 
tarafından incelenerek onaylanır ve izin yazısının Kurucu taraf'ından tebellüğ edildiği tarihi izleyen 
10 iş günü içinde KAP'ta ve Kurucu·nun resmi İnternet sitesinde yayımlanır. ayrıca ticaret siciline 
tescil ve TTSG"de ilan edilmez. 1zaluıaıııeııin diğer bölümlerinde yapılacak değişikler ise. Kurulun 
onayı aranmaksızın kurucu tarafuıdan yapılarak KAP'ta ve Kunıcu·nuıı resmi internet sitesinde ilan 
edilir ve yapı lan değişiklik ler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula 
bildirilir. 

9.10. Fon·un reklaııı ve ilanları ile ilgi li olarak Kunılun bu konudaki düzeııleınelerine uyulur. 
9.11. Fon portföyüne yapılandırılmış yat ımn aracı dahil edilmesi halinde söz konusu yatı rım 

aracınm genel özell iklerine i l işkin bilgiler ve içerdiği muhtemel riskler R)~·ıea KAP'ta açıklanır. 

9.12. Borsa dışı repo-ters repo işlemlerinin fon portfüyüne dahil edi lmesi halinde en geç 
sözleşme tarihini takip eden iş güııü içinde sözleşmenin vadesi. faiz oranı, karşı tarafi ve karşı tarafın 
derecelendinne notu KAP'ta açık.laııır. 

X. FON'UN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞININ TASFjYESİ 

10.1. Fon: 
• Bilgilendirme dokümanlarında bir süre öngörülmüş ise bu sürenin sona emıesi. 
- Fon süresiz ise kurucunun Kurulun uygwı görl~ünü aldıktan sonra altı ay sonrası için feshi 

ihbar etmesi, 
· Kurucunun faaliyet şart larını kaybetmesi. 
• Kurucwıun mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması. iflas etmesi 

veya tasfiye edilmesi, 
• Fonun kendi mali yükümlülüklerin i kaı·şılayamaz durumda olması ve benzer nedenlerle 

fonun devamının yatırrnıcılanıı yararına olmayacağının Kurulca tespi t edi lm i ş olması 
halleriııde sona erer. 
Fonun sona ermesi halinde fon ponföyliııde yer alan ,·artıklardan borsada işlem görenler 

borsada. borsada i ş l em gömıeyenler ise borsa dışında nakde dönüştürülür. 

10.2. Fon mal varlığı, içtüzük ve i1.a l1ııamede yer alan ilkelere göre tasfiye .:dil ir ve tasfiye 
bakiyesi katılma pay.ı salıiplerine payları oranında dağıtılır. Tasfiye durumunda yalmzca katılma 
payı sahiplerine ödeme yapılabi lir. 

10.3. Tasfiye işlemlerine ilişkin olarak, Kurucu'mııı Kıınıl'un uygun görüşün(i aldı ktan sonra 
6 ay sonrası için tesih ihbar etmesi dwumunda söz konusu süre sonunda hala Fon·a iade edilmemiş 
katılına paylarmm bulunması halinde. katılına payı sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay 
satışl arı yapı l arak elde edilen tutarlar Kmucu ve katılına pa)~ alım satımı yapan kuruluş nezdinde 
açılacak hesaplarda yaurııncılar adına ters repoda veya Kurul ıarafıııdaıı uygun görülen diğer 
sermaye piyasas ı araçlarında nenıalandırılır. Fesih ihbarından soma yeni katı lma payı ihraç 
edilemez. Tasfiye anından itibaren hiçbir ka tı lına payı ihraç edilemez ve geri alınamaz. 
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10.4. Kurucunun iflası veya tasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun göreceği başka bir portföy 
yönetim şirketine tasfiye amacıyla devreder. Portloy $ak layıcısının mali durumunun taahhütlerini 
karşıl ayamayacak kadar zayıflaması, iflası veya tasfiyesi halinde ise. kurucu fon varlığını Kurul 
tarafindaıı uygun görülecek başka bir ponJ.oy sııldayıcısına devreder. 

10.5. Tasfiyenin sona ermesi üzerine. Fon adının Ticaret Sicili'nden silimııesi için keyfiyet. 
kurucu ıaraliadan Ticaret Sicili'ne tescil \'e ilan ettiril ir. bu dunun Kunıl 'a bildirilir. 

XL KATILMA PA Yl SAHİ1'LERfNİN RAKLARJ 

11.J. Kurucu ile kaulıııa payı sahipleri arasmdaki ilişkilerde Kanun, ilgili mevzum ve içtüziik: 
bıutlarda hüküm bulunmayan hal lerde 11/l /201 1 tarihli ve 6098 sayı l ı Türk Borçlar Kanumumn 502 
i l ıi 514 üncü maddeleri hükünılcri kıyasen uygulanır. 

11.2. Foıfda oluşan kar, Fon'un bilgi lendirıııedokümaıılasında belirtilen esaslara göre tespit 
edi len katılma payııım birim pay değerine yansı r. Katılına payı sahipleri. payların ı Fon·a geri 
sanık larında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarutı alınış olurlar. Hesap dönemi 
sonunda aynca teınetTü dağıtımı söz konusu değildi-r. 

11 .3. Kaulma paylan müşteri bazında MK.K nezdinde izlenmekte olup. tasarruf sahipleri 
Kurucu·dan veya a l ım saunıa aracLlık eden yatırım kuruluş lardan hesap durumları hakkında her 
zaman bilgi talep edebilirler. 

XU. FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE HALKA ARZ 

12. 1. Kanlına payları izahnaınenin ve yatırımcı bllgi fomıunun KAP'ıa yayım ını takiben 
formda belirti len satış başlangıç taı;hinden itibaren. izabııame ve yatınmcı bilgi formunda belirtilen 
usul ve esaslar çerçevesinde yatırımcılara sunulur. 

12.2. Katılma payları karşılı ğı yauı:ımcılardaıı toplanan para. takip eden i ş güııü izabnaıııede 
belirlenen varlıklara ve işlemlere yanrılır. 

izahnamede yer alan bilgilerin doğmluğunu kanuni yetki ve soruınl ultıklarımız çerçevesinde 
onayları z. 02.02.2022 

Melu11et Güçlü ÇOLAK 

Genci Müdiir Yarduncısı 

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. 
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