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Sicili Gazetesi'ııde ilan edilen Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye 
Fonu içtüzüğü ve bu i:ı:ahnanıe hiikiinılerine göre yönetilmek üzere oluşturulacak Yapı Kredi 
Portföy Altın Fonu'nun katLlma paylanııın ihracına ilişkin bu izaluıanıe Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından 17/ 11/2015 taı-ilıinde onaylanmış ,,e Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı 
ile kurucusu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi Altın Fonu 
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'ye clel'rolıııuştur. 

İzahnamenin onaylanması , izalınamcdc yeı· alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü 
anlıınuna gelmeyeceği gibi, izalınamcyc ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. 

İhraç ccli.lccek katılına paylarına ilişkin yatırım kararları iıahnanıcnin bi.r bütiiıı olarak 
değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 

Bu izahname, Kurucu Yapı Kredi Portföy Yöııctinıi A.Ş. 'nin adresli resmi interuet sitesi 
(www.yapikrccliportfoy.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ncla 
(\\ "'" .kap.oı·g.tr) yayımlanm ıştı r. İzah namenin nerede yayımland ığı hususunun tescili ve 
TTSG'dc ilan tarihine ilişkin bilgiler yatırımcı bilgi formunda yer alnıaktadır. 

Ayrıca bu izahname katılııı:ı paylanııın alım satımının yapıldığı ortamlarda, şemsiye fon 
içtiizüğü ve yatırımcı bilgi formu ile birlikte, talep edilmesi halinde ücretsiz ola1·ak 
yatırımcılara verilir. 
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1. FON HAKKINDA GE /EL BİLGTLER 

Fon, Kanun hükümleri uyarınca ıasarnıfsahiplerinden fon katı lma payı karşılığında toplanan 
nakit veya altın ile, tasarruf sahipleri hesabına. inançlı mülkiyet esasl arına göre işbu izahnameniJ1 ll. 
bölümünde belirlenen varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyl a kuru lan, katılma 
paylan Şemsiye Fon·a bağlı olarak ihraç edilen ve tüzel kişi l iği buluımıayan mal varlığıdır. 

1.1. Fona İlişkin Genel Bilgiler 

Foıı'ıııı 

Uııvaıı ı: Yaoı Kredi Poı1föv Altııı Fonu 
Ad ı: Alım Fonu 
Bağlı O lduğu Şemsiye Fonun Unvanı : Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş . Kı ymetli Madenler 

Seıusiye Fonu 
Ba,~1 ı OldufüıSemsive Fonuıı Türü: Kıvmetli Madenler Şemsiye Fonu 
Süresi: Süresizdir 

1.2. Kurucu, Yönetici ve Portföy Sakhıyı cıs ı Hakkında Genel Bilgiler 

l.2.J. Unvan ve Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler 

Kıırııcıı ve Yöııetici'ııiıı 
Unvanı: Yan ı Kredi Portföv Yö1ıetiıni A.S. 
Yetki Belgesi/leri 1: 13.05.2015 tarih ve PYŞ/PY. l 7-YD.9/391 

faaliveı vetki belı!esi. 1 1 1 
Port1iiu Sak/arıcısı '11111 
Uıwaııı: Yanı ve Kredi Bankası A.S. 
Poı1föy Saklama Faaliyeti İzn ine Tarih: 03.02.2015 tarih 
İ l işkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası No: 3/ lOl 

1 .2.2. Üetişinı Bilgileri 

Kıırucıı ve 1'ö11etici Yapı Kredi Portfiiy Yönetimi A.Ş. 'uiıı 
Merkez adresi ve interııet sitesi: Yapı Kredi Plaza A Blok Kat: 13 Levent 

lstaııbu l / Türkiye 
www. vaoik:redioortfov.conı. tr 

Telefon numarası: 02 12 385 48 48 
Port/öıı Saklaıııcısı I'aoı ve Kretli Bankası A:S. 'ııiıı 
Merkez adresi ve intcmeı sitesi: Yapı Kredi D Blok Plaza Büyükdere Cad. 

34330 Beşikıaş-1staııbul 
www.vaoilcredi.conı.tr 

Telefon numarası: 02123397000 

nolu 

34330 

Levent 



1.3. Kurucu Yöneticileri 

Fon' u temsi l ve ilzama Kurucunun yönetim kuru lu üyeleri yetkil i olup. yönelim kurulu 
üyelerine ve kurucunun d iğer yöneticilerine i l işk in bilgiler aşağıda yer alıııaktad tr: 

Adı Soyadı 

Bahar Seda 
tKiZLER 

Ahmet 
ÇlLOĞLU 

Müge PEKER 

Melunet Güçlü 
ÇOLAK 

Okan 
UZUNOĞLU 

Görevi 

Yönetim Kurulu 
Başkanı (İç 
Kontrolden Sonımlu 
Yönetim 
Üyesi) 

Kurulu 

Yönetim Kuru lu 
BaşkaD Yardımcıs ı 

Yönetim Kurulu 
Üyesi/Genel Müdür 

Emekli lik Fonlan 
Genel 
Yardımcısı 

Müdür 

Yatırım Fon l aıı ve 
Özel Portföy 
Yönetimi 
Genel 
Yardımcısı 

Müdür 

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl
Sirket-Görev) 
2014 - Devam Yapı ve Kredi 
Bankası ı\.Ş. Finansal Raporlama 
ve Muhasebe Grup Direktörü 
2012 - 2014 Yapı ve Kredi Bankası 
A.$. Finansal Raporlama ve 
Muhasebe Direktörü 
20 l0-2012 Yapı ve Kredi Bankası 
A.Ş. Piyasa Riski Yönelimi 
Direktörü 
2016 - Devam Yapı ve Kredi 
Bankası A.Ş. Planlama ve Kontrol 
Grup Direktörü 
201 O - 2016 Yapı ve Kredi Bankası 
A.S. Bütce ve Planlama Direktörii 
2020 - Devam Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 
20 14 - 2020 Yapı Kredi Porıfüy 
Yönetimi A.Ş. Yalınnı Fonları ve 
Özel Portföy Yönetimi Genel 
Müdür Yardımcısı 

2006 - 2014 Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi A.Ş. Sabit Getirili 
Menkul Kıvnıetler Gruo Müdürü 
2020 - Devanı Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları 
Genel Müdllr Yardımcısı 

2019 - 2020 Yapı Kredi Poı1föy 
Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları 

Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü 
2015 - 2019 Yapı Kredi Portföy 
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 

2018 - 2020 Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi A.Ş. Yatırım Fonları 

Özel Portföy Yönetimi Hisse 
Senedi Fonları Gruo Müdürü 

Tecrübesi 
(yıl\ 

26 YLI 

19 YLl 

27 Yı l 

22 Yıl 

25 Yıl 



2014 - 20 17 Yapı Kred i Portföy 
Yönetimi AŞ. Emeklilik Fonları 

Hisse Senedi Fonları Gruo Müdürü 
Ümit Satış, Pazarlama ve 2020 - Devam Yapı Kred i Portföy 19 Yı l 

ERSAMlff Varırım Yönetimi A.Ş. Satış. Pazarlama ve 
Danışmaulığı Genel Yatırını Danışmanlığı Genel 
Müdür Yard ı mcısı Müdür Yard ı mcısı 

20 19 - 2020 Yapı Kred i Poıtföy 
Yönetimi A .Ş . Özel Portföy 
Yönetimi ve Serbest Foııl ar Grup 
Müdürü 
2015 - 2019 Yapı Kredi Portföy 
Yönetimi A.Ş. Yatırım FonJ arı 
Özel Ponföy Yönerhni Sabit 
Getiri li Menkul Kıyıııeıler Gnıp 

Müdürü 

1.4. fon Hizmet Birimi 

Fon hizmet birimi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nezdinde o l uşturu lmuş olup, hizmet biriminde 
görevli fon müdürüne ilişkin bilgi ler aşağıdaki gibidir. 

Adı Soyadı Gör evi Son 5 Yılda Yaptığı İsler 
' 

(Yıl-Şirket- Tecrübesi 
Görev) 

ismi DURMUŞ Müdür 2010-Devam Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 23 Yı l 

Fon Hizmet Müdürü 

1.5. Portföy Yöneticiler i 

Fon malvarlığınm, fomm yaıırım stratejisi doğrul tusunda. fonun yatırım yapabileceği 
varlıklar konusunda yeterli bilgi ve seı111aye piyasası alanında en az beş yı l lık tecrübeye sahip 
portföy yöneticileri tarafından, yaıııımcı lehine ve yaıırımcı çıkarını gözetecek şeki l de PYŞ Tebliği 
düzenlemeleri. portföy yönetim sfü:leşnıesi ve ilgili fon bi lgilcadinne dokümanları çerçevesinde 
yönetilmesi zorunludur. 

fon portföyünün yönetimi için görevlendirilen portföy yönetici lerine il i şkin bilgi lere KAP'ıa 
yer alan sürekli bi lgil eııdinne formundan (www.kao.org.tr) ulaşılması mümkündür. 

l.6. K urucu Bünyesinde Oluşturulan veya Dışarıdan T emin Edilen S istenıJer, Birimlcı· 

ve GörevU Personel ile Fonun Bağımsız Denetimini Yapan Kurnluş 

Birim Birimin/Sistcnıiıı Oluşturulduğu Kurum 

Fon h izmet b irimi Yapı ve Kred i Bankası A.Ş. 

İç koııtrol sistemi Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. 

Risk Yönetim sisteıni Yapı Kı-ed i Poıtföy Yönetimi A.Ş. 

Teftiş birimi Yapı Kı·ed i Portföy Yönetimi A.Ş. 

Araştırma birimi Yapı Kred i Portfüy Yönetimi A.Ş. 
( - -
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Foıı'un finansal raporl arının bağı msız denetimi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest 
Muha~ebeci Mali Miişavirlik A . Ş.iarafındaıı yapılmaktadır. 

LI. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON 
PORTFÖY SlNIRLAMALART 

2. ı. Kurucu, fonun kaulrua payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili . yönetimi, 
yönetiminin denet l emııesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahnaıııe hükümlerine uygun olarak 
yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıkl ar üzerinde kendi adına ve fon hesabına 
mevzuat ve içıüzüğe uygun olarak iasarrufta bıılıııııııaya ve bundan doğan hakları kul lannıaya 
yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak 
üzere dışarıdan hizmet alınma~ı. Kurucunun sorumlııhığwıu ortadan kaldmııaz. 

2.2. Fon portföyü. kolektif portföy yönetici l iğine ilişkin PYŞ Tebliği'ndebeliıtilcn ilkeler ve 
foLı portföyüne dalıi l edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırl amalar 
çerçevesinde yönetilir. 

2.3. Fon yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada 
işlem gören altın ve alt ına dayal ı para ve seııııaye piyasası araçlanna yatmlır. Fon'un hedefi dünya 
alun p i yasalarındak i fiyat gel işmelerini fonun yatırııııcıstna yüksek oranda yansıtarak orta ve uzun 
vadede istikrnrlı bi r getiri sağlamaktır. 

Bunun yanı sıra yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunmak amacıyla d i ğer kıymetli 
nıadea. yabancı borçlanma aracı. yerli ve yabancı şirkeilerin ortaklık payları ve bwılann dahil 
ol duğu endekslere dayalı borsa yatırını fonları ile tiirev aı·açlara yaıırım yapı labi lir. 

Yabancı yatının araçları fon portföyüne dahi l edilebil ir. Ancak fon portföyüne dahil edilecek 
yabancı para ve sennaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon 
porıfoyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççı ların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye 
piyasası araçtan ise ron toplam değt!rinin %80'i ve fazlası o laıuaz. 

2 .4. Yönetici ıaraJ:iııdan, fon toplam değeri esas al ınarak. fon portföyünde yer alabilecek 
varhk ve işlemler için belirlenmiş asgari ve a;,..aıııi sınırlaı11alar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

YARLIK ve ISLEM TÜRÜ 
AJtın ile Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası 
Araçları 

Altına Davalı olanlar Haric Borclaııma Aracları 
Altına Davalı olanlar Hariç Kira Serliükaları 
Ortaklık Pavları 
Varlık ve inotek Teminailı Menkul Kıymetler 
Ters Reno i~lemleri 
Takasbank Para P i yasası ve Yll11içi Orgaaize Para 
Pivasası lslemleri 
Yabancı Ortaklık Pavları 

Yabancı Borçlanma Aracları 
Varlık ve inoıeee Davalı Menkul Kıvınetler 
Nakde Da-;;;;ıı Vadeli Mevduat/Katı lma Hesabı * 
Alıma Davalı Mevduat • 
Gavrimenkul Sertifikaları 
Varanı/Serti fi katar 
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Yatırım Fonu Kaıılma Payları. Türkiye·de Kurulu 
Borsa Yatının Fonu Karılma Paylan, Yabancı 
Borsalarda işl em Gören Borsa Yatırım Fonu o 20 
Katılma Payları , Gayrimeııkul Yatırım Fonu ve 
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları. 
Menkul Kı vnıet Y aıırım Orıaklıfü ?avları 
Ulusal ve Uluslararası Piyasalarda tşlenı gören Diğer 
Kıymetli Madenler ile Diğer Kıymetli Madenlere o 20 
Davalı Scımave Pivasası Aracları 
Yanı land ırı lınıs Yatının Aradan o 10 

• Nakde dayalı vadeli mevduat ve katılma hesaplarında değerlend iri len mtar fon toplam 
değerinin % 1 o·uau aşamaz ve %20 hesaplaıııasma dalı il edilir. 

Tek bir yatının fonunun. yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu katıl ına 

payl arına yapı lan yat ı rını tutarı fon toplam değerinin % 1 O'uııu geçemez. 

Türkiye'de kumlu tek bir borsa yatırını tonu katılma paylarına yapılan yatırım tmarı fon 
toplam değerinin %20'sini geçemez. 

Borsa Yatırı nı Foıılarnıa llişkiıı Esaslar Tebl i ği ( l11-S2.2)'ııin 5. maddesinin dördüncü 
fıkrası ıun (a) bendi kapsamında belirli bir varl ı k gnıbuııdan oluşan endeksi takip etmek üzere 
kurulan borsa yatınııı fonlarının kanlına payl arına yapıları yatırını ilgil i varlı k grubu için belirleııeıı 
yatmın sımrlaıııaları lıesaplaınalamıa dabil edil ir. 

Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıklarm rayiç değerinin 
% l o· una kadar borsada veya borsa dı şında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ıers repo 
sözleşmelerine, fon toplam değeri nin en fazla %1 0\ına kadar yatının yapıJabilir. 

Fon portföyündeki senuaye piyasası aı-açlaruuu piyasa değerinin en fazla ¾so·si tuıanndaki 

sermaye piyasası araçlan ödünç verilebilir. Fon portföyünden ödünç vemıe işlemi için ödünç verilen 
sermaye piyasası araçlamnn eıı az ¾IOO'ü karşılığında Kurulun ilgili düzenlemelerinde özkayııak 
olarak kabul edilen varlıklar fon adma Takasbank· ta bloke edilir. 

fon, Kurul düzenlemeleri uyannca yaptlacak biı· sözleşme çerçevesinde poıtföyüııdeki kıymetli 

madenlerin piyasa değerlerinin en fazla %7S'i nııarındaki kıymetli madenleri Türkiye·de kuru lu 
borsalarda ödünç verebi lir. Ayrıca. piyasada gerçekleşen ödünç işlem leri 
karşı lığında ödünç alacaklarını temsil etmek üzere çıkarılan senifikalar aynı oranda 
portföye alınabil ir. Kıymetli maden ödüııç işlem leri ile kıymetl i maden ödünç serti fikası alım-satım 
işlemleri ilgil i piyasadaki işleııı esasları ile teminat sistemi çerçevesinde yapılır. 

2.5. Karşılaştmua ölçütü. Vll- 128.5 sayılı "Bireysel Portföylerin ve Kolektff Yatının 
Kumluşlarınııı Peı:forınans Sunumuna, Performansa Daya l ı Ücretlendiri lmesine ve Kolektif Yatırını 
Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine tlişkin Esaslar Hakkında Tebl i ğ" hükümleri 
çerçevesinde fonun türü dikkate alınarak bu izabııamede yer alan yatırım stratejisi ile yatırını yapılan 
varl ık ve i şlemlerin niteliklerine uygun endckslerio ağı rlıklandı rı lması yoluyla bel irlenmiştir. 

F'onuo karşılaştuma ölçüt'ü %l00 BIST-KYD Allııı Fiyat Ağırlıklı OıtalaıııaEndeksi'dir. 

2.6. Fon poıtföyüne riskten koruma ve/veya yatırım amaçlı yuıtiçi ve dışı ·· 
döviz. faiz. ortaklık payı, kıymetli ıııadenler, finansal endeksler, sermaye pi 
türev araçlar (vadel i işlemler ve opsiyon sözleşıııeleri ). swap sözleşmeleri~, 
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ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon ileri \'alörlü borçlanma araçlan işlemleri ve ileri valörlü altı n 

işlemlerine taraf olabilir. 

Fon ponföyündeki kald ıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kaluıan açık pozisyon 
ıuıan fon toplam değerini aşamaz. Portföye alınan türev araç ların Fon 'tın yaunm stratejisine uygun 
olması zorunludur. Ka ldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in ·'Fon 
Türlerine İlişkin Kontrol" başl ığında yer alan sınırlamalara uyulur. 

2.7. Portföye borsa dışıudan türev araç ve swap sözleşmeleri. repo-ters repo sözleşmeleri 
dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil 
ed il ir. Sözleşmelerin karşı tarallarının yaunnı yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması. 
lıerhaııgi bir ilişkideu etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapı l ması ve adil bir liyat içermesi 
,·e fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüşlürülebi l ir 
olması zorunluduL Aynca. borsa dışı türev araç ve swap sözleşmeleri. repo-ters repo sözleşmelerinin 
karşı tarafı ııın denetime ve gözetime tabi fınansa l bir kumnı (banka. arac ı kurum v. b.)olınası ve 
foııuıı fiyat açıklama dönemlerinde "güvenilir'' ve "doğrulanabi l ir' ' bi r yöntem ile değerlenmesi 
zoruııludLır. 

2.8. Portföye dahil edi len yabancı yatırım araçlarını ıaıııtıc ı genel bilgi ler: Yundışında ihraç 
edilen borçlanma araçlarının ve kira se11ifikalaruıın. tabi oldugu otorite tarafından yetkilendi rilmiş 

bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması, fiyatının veri dağııun kanalları vasıtasıyla ilan edi lmesi 
ve fonun fiyat açıkJama dönem.terinde Finansal Raporlama Tebliği dUzenlemeleıi çerçevesinde 
gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebi lecek nitelikte l i kiditasyoııa sahip olması 

şartlarıyl a. yurtd ışında borsa dışından fon portföyüne dahil edi lmesi mümkündür. 

Fon poıııôyiine sadece derecelendinneye tabi ı·utu l nıuş yuııdışmda ihraç edilen borçlanma 
araçl arının \'e kira seni fıkaları alınabi l ir. tlgili aracıu dcrcccsiııi belirleyen belgeler yönetici 
nezdinde bulundurulur. 

Ponföye dahil edilecek olan yabancı yaımm araçları ile ilgili herhaııgi bir ülke sınırlaması 
buluıııııanıal1adır. 

2.9. Fon portföyüne yapılandırılmış yatırım araçları dahil edi lebilecek olup. yapılandırılmış 
yatırım araçlaruıın; Fon'uo yatırım strat~jisine ve risk yapısına uygun olması, ilıraççısmın ve/veya 
varsa yatının araeınm. Fon Tebl iği ' nin 32. maddesinde bel iııi leıı yatırım yapılabilir seviyeye denk 
gelen derecelendirme notuna sahip olması, derecelendinne notunu içeren belgelerin Kw11cu 
nezdinde bulunduru lması ve tabi olduğu otorite tarafından yetkilendirilm iş bir saklayıcı kuru luş 
nezdinde saklanması gereklidir. Yurı dışıuda ihraç edil miş o l ması durumunda borsada işlem görmesi 
şanı aranır. Tllrkiye·de ihraç ed i lmiş olması durumunda, ihraç belgesinin Kurulca onaylanmış 
olması, fiyatının veri dağıtım kanalları vasıtasıyla ilan ed ilmesi. fonun fiyat açıklama dönemlerinde 
Finansal Raporlama Tebl iği düzeıı l eıncleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde 
dönüşıürillebilir nitel ikte likiditeye sahip olması zonıııludur. 

Yapılandırılrııış yatırım araç l arının dayanak varl ıkları, özel sektör ve kamu borçlanma 
araçları. ortakl ık payları. faiz. döviz. ah ı n. diğer kıymetli madenler ve finansal endekslerden 
oluşabi lmekte olup, söz konusu dayanak varhklarm getirisi ile birlikte bir rürev arac ı n 

kombinasyonundan oluşan yapılandırı lmış yaıırun araçları da portföye dahil edilebilecektir. 

Ayrıca Türkiye·de ihraç edi l miş yapılandırılmış yanrı nı araçlarıua il i şkin olarak, nitel iği itibari ile 
borçlanma arac ı olduğu kabul edilen sermaye piyasası araç larından. yaunıncı tarafından ödenen 
bedelin ıaınaınmm geri ödeneceği ıaalıhüdüııü içeren özelJjJ..-teki borçlanma araçları fo ponfoyüııe 

dahil edilebilir. .,,-..•~?" RTFÖYYÖNE1'İMl A.Ş. N· ~:;;e-S•~ ; , ytplkrodlPoıtfoy. , 
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2. 10. Fon loplam değerinin % 1 0'unu geçmemek üzere fon hesabına kredi a l ınabilir ve/veya 
borçlanma amacıyla Takasbank Para Piyasası ve yurıiçi organize para piyasası işlemleri yapı labilir. 
Kredi alınmas ı halinde kredinin tutan, faizi, alındığı tarih ve kredi alman kuruluş ile geri ödeneceği 
tarih KAP'ıa açıklam r ve Kunıla bildi ri lir. 

111. TEMEL YA.TIRrM RİSKLERİ VE RİSKLERİN ÖLÇÜMÜ 

Yaıırııııcılar Fon'a yatırım yapmadan önce Fon'la ilgil i temel yatırım ri sklerini 
değerlendirmelidirler. Foıı'un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler 
sonucunda Fon birim pay lıyaıındaki olası düşüşlere bağl ı olarak yatırımlarıııııı değerinin baş langıç 

değerinin alıma düşebileceğini yatırımc ılar göz önünde bulundtıımalıdır. 

3.1. Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: 

1) Piyasa Riski: Piyasa riski ile bo rçlamnayı temsil eden finaıısal araçların, ortaklık 
paylarının. diğer menkul kıymetlerin, döviz ve dövize endeksli finansa l araçlara dayalı türev 
sözleşmelere ilişkin taşınan pozisyon l arın değerinde. faiz oranlan. oıtakJık payı fiyatları ve döviz 
kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebi lecek zarar riski ifade edilmektedir. Söz 
konusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir: 

a- Faiz Oranı Riski: Fon portföyüne fa ize dayalı varlıkların (borçlaııma aracı. ters repo vb) 
dahil edilmesi halinde, söz konuş varlıklarm değerinde piyasalarda yaşanabilecek faiz 
oranlan değişimleri nedeniyle o luşan riski ifade eder. 

b- Kur Riski: Pon portföyüne yabanc ı para cinsinden varltklaruı dahil edi lmesi halinde, 
döviz kurlarında meydana gelebilecek değişikl ik ler nedeniyle Fon'un maruz kalacağı zarar 
olasılığını ifade etmektedir. 

c- Ortaklık Payı Fiyat Riski: Fon porıföyüne ortak l ık payı dahil edilmesi halinde, Fon 
portfüyünde bulunan oıtaklık paylarının fiyat larında meydana gelebilecek değişiklikler 
nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir. 

2) Karş ı Taraf Riski: Karşı tarafuı sözleşmeden kaynaklanan yük(inılilliiklerini yerine 
getinııek istememesi ve/veya yerine geti rememesi veya ıakas işlemlerinde orraya ç ıkan aksaklıklar 

sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade eımekıed ir. 

3) Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlık l arın istenildiği anda piyasa 
fıyatıııdan nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar o lasılığıdır. 

-1) Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: Fon portföyüne türev araç (vadeli i şlem ve opsiyon 
sözleşmeleri), saklı türev araç. swap sözleşmesi. varanı, sertifika dahil edilmesi. ileri valörlü 
tahvil/bono ve alun alını işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldtraç yaratan benzeri 
işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yaunmı ile başl angıç yatırımının üzerinde p-0zisyon 
alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırurnndan daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç 
riskini ifade eder. 

5) Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar 
sonucunda zarar oluşması olasılığırıı ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasmda kullamlan 
sisteın leriıı yetersizl iği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kw·wu içi 
etkenlerin yam s.ıra doğal afetler, rekabet koşulları , politik rejim değişikliği giq_i lnı şı etkenler 
de olabilir. ORTFÔYYôNETIMI A.Ş. 
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6) Yoğuıılaşıııa Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapı lması sonucu 
fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere manız kalmasıdır. 

7) Koı·el:ı.syon Riski: Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları a ltında belirli bir zaman 
dilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az ik i farklı 
finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü i lişki lcıi nedeniyle doğabi lecek zarar 
ihtimalini ifade eder. 

8) Yasal Risk: Fonun halka arz edildiği dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici 
otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişiklerden olumsuz eıkilenmesi riskidir. 

9) Yapılandırılmış Yatırını Aracı Riski: Yapılandırı l mış yau rını araçlarına yapı lan 
yatu·unm beklenmedik ve olağaııdışı gel işmelerin yaşaıınıası durum l arında vade içinde veya vade 
sonunda tamamınm kaybedilmesi ıııümküııdiir. Yapılandırılmış yanrıın araçlaıının dayanak 
varlıkları üzerine o l uşturul an stratejilerin getirisinin ilgili dönemde negatif olınası halinde. yaLırımcı 
vade sonunda lıiçbir gelir elde edemeyeceği gibi vade sonunda yatırımların değeri başlanh'lÇ 
değerinin altına düşebili r. Yapılandırılmış yaurım araçlarına yaıı rıııı yapılması hal inde karşı taraf 
riski de mevcuttur. Yatınmcı. yapıland ırı lnıış yatırım araçlarına il i şkin olarak şirketin kredi riskine 
maruz kalmakta ve bu risk ölçüsünde bir getiri beklemektedir. Yap1landırılmış yaurım araçlarında 

yatııııııcılar ihraççının ödeme riskini de almak'tadtr. Ödeme riski ile i hraççı kurumw1 yapı landırılmış 
yatuı ı11 a raçlarındaıı kaynaklanan yükümliilüklcriııi yerine getirememe riski ifade edilmektedir. 
Karşı taraf riskini miııiınum seviyede tutabi lmek adına ihraççının ve/veya varsa yatırını arac ıııın 
yatırım yapılabil ir seviyeye denk gelen derecelendjrıne notuna sahip olması koşulu aranmaktadır. 
Olağaııdışı korelasyon değişiklikleri ve olumsuz piyasa koşullarında ortaya çı kabi lecek likidite 
soruıı laıı yapılaııdınlmış yatırım araçları için önemli riskler oluşturmaktad ır. Piyasa yapıc ılığ.ı 
olmadığı dunıııılarda yapı land ırı lmış yatırım araçlarının likidite riski iisı seviyededir. 

10) İhraççı Riski: Fon portföyüne a lınan varlıkların ilırnççısımn yiikümlülüklerini kısmen veya 
tamamen zamanında yerine getirememesi nedeniyle doğabilecek zarar ilıtiınaüni ifade eder. 

3.2. Fonun maruz kalabileceği risklerin ölçümünde kullanılan ~•önteoıler şunlardu·: 

Fonun yatının stratejisi ile yalının yapı lan varl ıklann yapısma ve risk düzeyine uygun bir risk 
yönetim sistemi oluşttn·ulmuştur. 

Ş irket türev araçlardan kaynaklanan riskleri de içerecek şeki lde. fon ponföytinün içerd iği tilin piyasa 
risklerini kapsayan '" Riske Maruz Değer"' yöntemini risk ölçüm mekanizması olarak seçm i ş ve risk 
yönetim sistemini de bu ölçüm modelini esas alarak oluşnı rnıuştur. RMD. bel irli güven aralığında 
ve ölçiinı süresi içinde bir fon porttoyünün kaybedebileceği maksimum değeıi ifade etmektedir. 
RMD, piyasa fiyat l arındaki hareketler nedeniyle ed ilecek zarar limiıini değil, belirli varsayımlar 
alımdaki muhtemel zarar limitini göstermektedir. Riske Maruz Değer. günlük olarak, tek tarallı %99 
güven ara lığında, tarihsel gözlem yöntemi, 20 iş günü elde ıuıma süresi ve 2 yıllık (500 iş günü) 
gözlem süresi lntll an ılarak hesaplaı11r. 

Diğer risk faktörleri ne dair ölçümler mevzuatta, fonun bağlı olduğu şemsiye fonw1 içtiiztlğünde ve 
bu izalıııamede yer alan fou smırlanıaları doğrul tusunda ölçüliir. 

Likidite riski hesaplaıııalarında portföyün içinde yer alan serınaye piyasası araçlarınm ıarihsel işlem 
hacim ortalamaları degerlendicilir. Değerlcndjrme sürecinde, her bir ortak lık payı için son 500 iş 
gününde oluşan giinliik işlem baciınlerinin ortalaması ile o ortaklık payının fon portföyündeki 
miktarı karşılaştırı lır: her bir borçlanma aracı için son 250 iş gününde. 125 i · ·· e ve.,_,?0.iş 
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gününde oluşan günlük işlem hacimlerinin ortalaması nın yliksek olanı ile o borçlanma aracmuı fon 
portföyündeki mikıaıı karşılaşıırılır. 

Portföye riskıeıı korunma amacıyla suurl ı olarak dahi l edilen borsa d ı şı türev araç ve swap 
sözleşme leri nedeniyle maruz ka lınan karşı taraf riski fon ıoplam değerinin %10"unu aş,ımaz. Karşı 
taraf riski Rchber'de belirlenen piyasaya göre ayarlama (mark ıo market yöntemine göre) yöntemi 
ile hesaplanır. 

3.3. Kaldıraç Yaratan İşlemler 

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; Türev Araç (Vadeli işlem ve opsiyon 
sözleşıııcleri), Sakl ı Türev Araç. Swap Sözleşmesi. Varanı, Seıiifıka. ileri Valörlü Alıın Al ım 
İşleınleıi, Yapılandırılıııış Yatırım Araçları dahil edi lecektir. 

3.4. Kaldıraç yaraıan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Relıber"de belirlenen esaslar 
çerçevesinde Göreli RMD Yöntemi kullan ı lacakur. Fon portföyünün riske maruz değeri, referans 
a l ınan portföyün riske maruz değerinin iki katını aşamaz. 

3.5. Göreli RMD yöntemi kullanılan referans portföy, fonun karşılaştırma ö lçiiıiidür. 

3.6. Kaldıraç yaratan işlem lere ili şkin olarak araç bazı ada ayrı ayrı hesaplaoan pozisyonların 
mullak değerlerinin toplanması (sum of ııotional s) suretiyle ulaşılan ıoplaın pozisyonun fon ıoplam 
değerine oranımı ··kaldıraç'· denir. Fonun kaldıraç limiti fon toplam değerinin %50'sidir. 

3.7. Fon portföyüne alınan yapı landırılmış yatırım araçlarının saklı türe\' araç ni teliği taşıyıp 
taşımadığı Kurucu tarafından değerlendiri lerek söz konusu değerl endimıeyi tevsik edici belgeler 
Kurucu nezdinde muhafaza edilir. Yapılandırılmış yatırım aracının saklı tücev araç niteliğinde 
olması halinde. risk ölçümüne ilişkin olarak Rehber"de yer alan esaslar uygulanır. 

rv. FON PORTFÖYÜNÜN SAKLAN MAS) VE FON MALVARLTĞINTN A YRILlĞl 

4.J. Fon poı1föyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy 
saklama hizıueıine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklamr. 

4.2. Portföy Saklayıcısı 'nın. fon poıtföyünde yer alan ve Takasbank'ın saklama hizmeti 
verdiği para ve senııaye piyasası araçları . kıymetli madenler ile diğer varlıkları Takasbank nezdinde 
ilgili fon adına aç ılan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunların dı şında kalan varlıklar ve 
bunların değerleri konusllJlda gerekli bilgiler Takasbaıık·a aktarılır veya söz konusu bilgi lere 
Takasbank·ın erişimine imkan sağlanır. Bu durumda dalıi Portföy Saklayıcısı'nıcı yükümlülük ve 
sorumluluğu devam eder. 

4.3. Fon \ııı mal varlığı Kuıucu'ııun ve Portföy Saklayıc ısı 'ııın mal varlığından ayrıdır. 

Foıı'ıın mal varl ığı. fon hesabına olması şartıyla kredi almak türev araç işlemleri veya fon adıııa taraf 
olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teıni ııaı gösıerileıuez ve rehuedileuıez.-Fon 
ınalvarlığı Kurucunun ve Portföy SaklayıcısııllJl yönetimiııiıı veya denetiminin kamu kunıııılaıına 
devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez. kamu al acakları nın tahsili amacı da 
dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve it]as masasına dahil edilemez. 

4.4. Poı1föy saklayıcısı ; fona ait finansal varlıkların saklanması velveya kayıtların tutulması. 
d iğer varlıkların aidiyetinin doğrulanması ve takibi. kayıılarının turulnıası, varlık ve nakil 
hareketleıiııe ili şkin i şlemlerin yerine getirilmesinin konırolü ile mevzuaıta b r ·ıileıı diğer 

görevlerin yerine geliri lmesinden sorumludur. Bu kapsamda, poıtföy saklyı\'ıl~- · RTFÔYYôNETIMIA.Ş. 
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a) Yatırını fonları hesabına katılma paylarının ilıraç ve itfa edi lmesi işlemlerinin mevzuat ve 
fon içıüzüğü hükümlerine ııyguııluğuou. 

b) Yatırım fonu birim katılma payı veya birim pay değerin i n mevzuat ile fon içlilt.üğü. 

izaluıame lıükümleri çerçevesinde belirlenen değerleme esaslarına göre hesaplanmasın ı, 
ç) Mevzuat ile fon içıUzüğü. izalmaıne hüküınleriııe aykırı olmamak şa11ıyla, 

Kıırucu/Yönetici 'nin tal inıaılarınııı yerine getirilmesini, 
d) Fon·ıııı varlıklarıyla ilgili işlem lerinden doğan edimlerine il işkin bedelin uygun sürede 

aktarılmasıııı. 
e) Fon'un gel irlerinin mevzuat ile fon içtiiziiğü, i zahııanıe hükümlerine uygun olarak 

kullamlmasını, 

f) Fon·uıı varlık alım satımları nın, portrdy yapısı nın, işlemlerinin mevzuat. fon içtı:izüğü. 
izahnaıııe hükümlerine uygun l uğunu 

sağlamakla yükümlüdür. 

4.5. Po11föy saklayıcı sı; 
a) Fona ait varlık l arın ayn ayrı. fona aidiyeti açıkça belli olacak, kayıp ve basara 

uğramayacak şek i lde saklanmasını sağlar. 

b) Belge ve kayıt düzeninde, fona ait varlıkları , hakları ve bunların bareketlerini fon bazuıda 
düzenli olarak takip eder. 

c) Fona ai t varlıkları uhdesinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında tıııanıaz ve kendi 
akıifleriyl e il işkilend i reıııez. 

4.6.a) Portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirmemesi 
nedeniyle Kurucu ve katılma payı sahiplerine verdiği zaraı·lardan sorumludur. Kurucu, Poı1föy 
Saklayıcısuıdan; Portföy Saklayıcısı da Kurııcu·dan, Kanun ve Saklama Tebliği hükümlerinin ilıla.Ji 
nedeniyle doğan zaı·arlanıı gideri lmesini talep etmekle yükümlüdür. Katı lma payı sahiplerinin 
Kurucu veya Portföy Saklayıcısma dava açma hakkı saklıdı r. 

b) Portföy sakl ayı cısı, portföy saklama hizmeti ,,erdiği portföylerin yönetiminden veya 
piyasadaki fiyat lıaı-ekeilerindeo ka)ııaklanan zararlardan sorumlu değildir. 

c) Portföy Saklayıcısı, 6362 sayı lı Semıaye Piyasası Kanwı ve ilgili diğer mevzuattan 
kaynaklanan yüküınlülükleciııi yerine geti rmemesi nedeniyle katılma payı sahiplerine karşı 
sorumludur. 

4.7. Portföy sak l ayıcısı. saklama hizmetinin foııksiyonel ve hiyerarşi k olaı·ak d iğer 

hizmetlerden ayrıştırılması. potansiyel çıkar çaıışınalannın düzgün bi r şeki lde belir lenmesi. 
önlenmesi. önlenemiyorsa yönetilmesi, gözetimi ve bu durumun fon yatmıııcılarına açıklanması 
kaydıyla fona portföy değerleme, operasyon ve muhasebe hizmetleri. kaulma payı alını satımına 
aracılık hizmeti ve Kurulca ııygwı görülecek diğer hizmetleri verebilir. 

4.8. Portföy sak layıcısı her giin itibari ile saklamaya konu varlıkların mutabakatın ı. bu 
varlıklara merkezi saklama hizmeti veren kurumlar ve Kurucu veya yatırım ortaklığı ile yapar. 

4.9. Portföy saklayıcısı portföy saklama lıiznıeı-ini yürütül'ken karş.ılaşablleceği çıkar 
çatı şnıalannın lanımlannıasıııı, önlenmesini, yönelimini, gözetimini ve açı klanmasını sağlayacak 

gerekli politikaları oluşturmak ve bunları uygulamakla yükümlüdür. 

4.10. Kurucu'nun üçüncü kişilere olan borçları ve yükümlülükleri ile Foıı'un aynı üçüncü 
kişilerdeıı olan alacakları birbirlerine kaı-şı mahsup edilemez. 
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4. l.l. Portföy saklama bizınetin.i yürüten krn1ıluş, yükünıliilük lerini yeriııe getinııeme;;i 

nedeniyle Kunıcu ve katılına payı sahiplerine verdiği zararlardan sorumludur. 

4.12. Kurucu. Port[öy Saklayıcısmdan; Poıi l'öy Saklayıcısı da Kurucu·daıı, Kanun ve 
Saklama Tebliği hükümlerinin ihlali nedeniyle doğaıı zararlaruı gideri lmesini talep etmekle 
yükümlüdür. Kaıılma payı salıipleriııin Kunıcu veya Portföy Saklayıc ı sına dava açına hakkı sak l ıdır. 

4. l3. Portföy sak l ayıcısı, poı1föy saklama hizmeti verdiği portföylerin yönetiminden veya 
piyasadaki fiyat hareketlcrindeıı kaynaklanan zararlardan sorumlu deği ldir. 

4.14. Poı1föy Saklayıcısı. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kamın ve ilgil i diğer mevzuattan 
kayııaklaııan yüktimlülüklerini yerine getinneınesi nedeniyle katı lma payı sahiplerine karşı 
sorum I udur. 

4. 15. Portföy saklama sözleşmesinde portföy saklayıcısının Kanun ve Saklama Tebliği 
hükümleri ile bel irlenmiş olan sonımluluk larının kapsamını daralu c ı hükümlere yer verilemez. 

V. FON BİRİM PAY DEĞERİN1N. FON TO PLAJ\I DEĞERiNİ.N VE FON 
PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLAR[ 

5.1. "Fon Portföy Değeri'' . portföydeki varl ıklann Finansal Raporlama Tebl iği 'nde belirleneıı 
ilkeler çerçevesinde hesaplaııaıı değerlerinin toplamıdır. "Fon Toplam Değeri .. ise, Fon Portföy 
Değerine varsa diğer varlık l aıın eklenmesi ve borçların düşülmesi suretiyle hesaplanır. 

5.2. Fon'uıı birim pay değeri. fon toplam değerinin fon toplam pay sayısuıa bö l liııınesi 

suretiyle hesaplanır. Bu değer lıer iş günü sonu itibariyle Finansal Raporlama Teblig.i'nde belirlenen 
ilkeler çerçevesinde hesapl anır ve kat ılma paylarıııın alım-satım yerlerinde itan edilir. 

5.3. Savaş. doğal afotler, ekonomik kriz. iletişim sistemlerinin çökmesi. portföydeki 
varlıkları n ilgili olduğu pazarın, piyasanın, plaıfonııun kapanması. bilgisayar sistemlerinde meydana 
gelebilecek arızalar, şirketin mali durumunu etki leyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi 
o lağanüstü durumların meydana gelmesi halinde. değerleme esaslarımn tespiti hususunda 
Kurucu'nun yönetim kunılu karar alabi lir. Ayrıca söz konusu olaylarla ilgili olarak KAP'ta açıklama 
yapılır. 

5.4. 5.3. numaralı maddede belirti len durumlarda. Kurulca uygun görülmesi halinde. katılma 
paylarının birim pay değerleri hesaplannıayabil i r ve kanlma paylaruun alını satımı durdurulabilir. 

5.5. Portföydeki varlı kların değerleme esasları na i lişkin olarak, Finansal Raporlama Tebliği 
uyarınca TMSITTRS cLikkate al ınaı-ak Kunıcu yönetim kurulu karan ile belirlenen değerleme 
esasları aşağıdaki gibidir: 

İleri Valörlii Altın ve Gümüş Alım İşlemleı-i 

İleri valörlü altın ve gümüş alım işlemlerinde BlST Kıyıneıl i Madenler Piyasası günlük 
bülteninde bu iş lemi değerlemek üzere bulunan fıyaı ile, fiyaı bulunmadığı takdirde, Takasbank 
uygulamasına paralel olarak, (T + 1) gününde değerleme işlem yapılan günkü işlem fiyatı ile yapılır. 

Bu şeki lde fon portföyüne birden fazla fiyattan işlem yap ılması durumunda, değerleme yapı lan 
işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı ile yapılır. T+2 ve daha ileri va lörlü işlem yapılması halinde. işlem 
tarilıindcnsomaki günlerde 131ST Kıymeıl i Madenler Piyasası günlük bülteninde yer alan değerleme 
liyatı ile, bulunmuyorsa değerleme valör tarihinden işlem tarihine doğru gidiler~ · 8 [ :r Kıymeıl i 

Madenler Piyasası günlük bülteııinde bulunacak ilk fiyat la yapı l ır. 
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Yabancı Ortaklık Payla rı ve Yabanc ı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payla rı 

Yabancı ortakl ık pay l arın ın ve yabancı borsa yatırı nı fonu katılma paylarının değerlemesinde 
veri alınacak öncelikli veri dağıtım kanalı Reuters'dır. Reuıcrs·daıı veri alınamaması durumunda 
Bloomberg· den veri alınır. Değerleme anında payların ilgili borsada ilgil i değerleme güniine i l işkin 

kapanış fiyatı oluşmuşsa kapanış fiyatı. işlemler devam ediyorsa, Tüı·kiye saati ile 17:00 - 18:00 saat 
ara lığında Reuters·daıı. Reuıcrs'dan veri alınamaması durumunda Bloomberg'den alınacak olan o 
günkü tüm iş lem lerin ağırlıkl ı ortalama fiyatı kullaııılu·. 

Değerleme gününde ilgili borsada işl em geçmemesi halinde soıı işlem tarihindeki kapanış 
fiyatı kullanı lır. 

Eurobond, Yabancı Borçl:rnrua Araçlıırı, Yııbanc ı Kira Sertifikası 

Borsa dışında yapılan dış borçlanma araçları. yabancı borçlanma araçları, yabancı kira 
seı'li fıkalarınııı değerlemesinde veri al ınacak öncelikl i veri dağıtım kanalı Bloonıberg'dir. 
Bloonıberg·den veri al ınamaması durumunda Reuters'dan veri alın ır. Türkiye saati ile l6:30 
itibariyle temiz fiyat olarak ilgili kıymetin alış/satış fiyaunııı ortalaması alınır. Değerlemede 
kullanılacak kirli fiyat. ıeıniz fiyaı ın (!zerine değerleme ıarilıine kadarki birikmiş kupon faizinin 
eklenmesi yoluyla bulunur. Değerleme gününde al ı ş/sanş fiyau oluşmamış kıymetlerin değerleme 
fiyatı ise, bir önceki değerleme liyatmın soıı değerleme tarihindeki iç verim oranı (işlemiş f'aiz.in 
eklenmesi yo luyla) ile ilerleti lmesi yoluyla bulu□ıll". 

Yapılandc1rılrııış Yatırım Araçlan 

Yapılandırılmış yaurun araçları değerlemesinde borsada ilan edilen kapanış fiyatuıuı 

kullanılması esasllr. 

Kapanış fiyatının olmaması durumunda Türkiye saati ile 17:00 - 17:30 saaL aralığında 
Bloomberg'den, Bloomberg·de fiyat bulunamaması durumunda Reuters'dan aluıacak olan o giinkü 
tüm işlemlerin ağı rlıkl ı orıalama fiyau kullanılır. 

Ağırlıklı ortalama fiyata ulaşılamaması durumunda öncelikli olarak Bloonıberg'de, 
Bloomberg'den veri aluıaınaıııası durumunda Reuters'da ilan edilen güncel fiyat (dayanak 
varl ıklaan güncel fiyatları kullanılarak hesaplanaıı ) kullaıııhr. 

Değerleme gününde beriki veri dağıtım kanalında da güncel fiyat ilan edi lmemesi halinde 
ihraççı tarafından sağlanan alış ve satış koıasyonlarııun oı1al aıııası alıııarak hesaplanan güncel fiyaı. 
Fon Hizmet Birimine iletllerek değerleme yapılır. 

Tiirk.iye·de ihraç edilip borsada işlem gö ııııeyen ler içiıı (ihraç belgesi Kurulca onaylanan) 
öncelikli olarak Blooınberg' de. Bloornberg'dea veri alıoaaıaması durıımtmda Reuters' da ilan edilen 
gliııcel fiyat kullanılır. Değerleme güııüade her iki veri dağılım kanalında da giincel fiyat ilan 
edilmemesi halinde ibraççt tarafından sağlanan alış ve saıı ş koıasyonlarııun orta laması alınarak 
hesaplanan güncel fiyat, Fon Hizmet Birimine ilet ilerek değerleme yapılır. 

Yukarıdaki yöntemlerle değerleme fiyatı elde edilememesi durumunda bir önceki değerleme 
gününde kullanılan değerleme fiyatı k ullanı lır. 

Forward Sözleşmeleri 

Borsa dışı foıward i şlem ler dayanak varlı ğın spot fiyatı baz alınarak hesaplanan ıeoıik liyaı 
ile değerlemnekıedi r. Dayanak varlığın spot fiyatı olarak; forward sözleşmenin konusunun döviz 
olması durumunda değerleme günündeki T.C. Merkez Bankası alış ve satış kuru ortıılaıuası. 

borçlanma araçları için ise. değerleme günü iıibııriylc en güncel güıılük ağı rlıklı ortalama fiyatı 

kullanılacakur. Bulunan spot değerler, değerleme günü ile forward işlemin vad,.e tar'lıi rasıadaki 
gün sayısına tekabül edcıı uygtuı TL ve döviz piyasa faizleri ile (dayanakyXil( \İfôfl~;.rMI, 
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dunııırnnda ise öncelikli olarak Blooınberg. Bloomberg· den veri alınamaması durumunda 
Reuters'dan alınacak olan ' ·swap point" kadar) ilerlelilecek ve teorik fıyata ulaşılacaktır. Fark l ı 

dayanak varlıklarının lrnl lıınılması durumunda ise piyasa fiyatını en iyi yansıtacak yöntemler 
ku llanıJJr 

Swap Sözleşmeleri 

Borsa dışı nda taraf olunan swap sözleşmelerinin değerlemesinde öncelikl i olarak Blooınberg 
terminal leri, B looıııberg terminallerine erişilememesi durumunda Reuters terminalleri ku l lanılır. 
Değedeme gününde swap sözleşmesinin değeri vadedeki para birimlerinin ilgili faiz oran ları 
kullanılarak değerleme gününe ind irgenmiş nakit akışlarının Türk Lirası cinsi karşılığıdtr. Türk 
Lirası cinsi karşılık hesaplanırken. indirgeımıiş nakit ak ışının Fon·un varlığı (alacağı) olması 
duru ımıııda TCMB alış kun~ Fon·un yüküm l ülüğü (borcu) ol ması duı-uınunda, TCMB sau ş kuru 
kullanı I ır. 

Futures Sözleşmeleri 

Yabancı ftııures sözleşmelerinin değerlemcsiııdc. ilgil i borsan ı n interneı sayfasmdan veya 
sözleşmenin Reuıers 'da yayı ıılaııan o gün için açıklanan en son uzlaşma fiyau. uzlaşma fıyaumıı 
bul uıuııaınası durumunda son işlem fıyaıı. işlem gerçek leşmemesi durumunda son alış fıyaıı. 
borsanın kapalı olması durwııunda ise bir önceki değerleme fiyatı kullamlu·. 

Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmeleri 

Borsa dışında taraf olunan opsiyon sözleşmeleri nin değerlemesi opsiyon sağlayıcısı 
ıarafmdaıı ı·erilen fiyat ile yapı lır. Değerleme gününde opsiyon sağlayıctsı.ıırn fiyat verememesi 
halinde (resmi tatil. v.b.) bi r önceki değerleme fiyatı kull anılır. 

Borsa Dışı Repo ve Ters-Repo Sözleşmeleri: 

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

Yatırını Fonu Katılma Paylan 

Yatırım Fonu kaıılnıa paylaruun değerlemesinde ilan edi len son liyat kul l anı lır. 

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

Kurucu nezdindeki Risk Yöneti mi Birimi tarafından borsa dı şı tiirev araç sözleşmeleri nin 
•·adil bir fıyaı'· içeri p içenned iği; opsiyonlar için ··BJack&Scholes yöntemi veya bu yöntem yeterli 
görülme.zse genel kabul gören bir opsiyon fiyatlama yöntemi kullanı lır; Forward sözleşmeler için 
Finansal Raporlama Tebliği'nde yer alan esaslara göre bulunan dayanak varlık spot değerleri , 
değerleme günü ile forward işlemin vade tarihi arasındaki gün sayısı ve ilgi li para birimlerinin piyasa 
fo jz oranlan veya öncelikli olarak Blooınberg'den, Blooıııberg'den veri alınaınast durumunda 
Reuters'dan alınan ··swap poiııf" kullamlmak sureti) le, ve Swap sözleşmeleri için ise '"bugünkü 
değer hesaplama yöntemleri" ku l lanılarak hesaplanan teorik fiyat ile değerlemede ku l lanılacak li yat 
arasıııda karşılaşllrma yapı larak konırol edilir. 

Adil fiyat doğrul aınasında opsiyon sözleşmesinin fon portföyüne dahil edilmesi öncesinde 
ve degerlcmesinde opsiyon sağla)~cı sı taral"uıdan verilen fiyat kullanı lır. Bu fiyat, Kurucu 
nczdiııdeki bağımsız Risk Yönetimi birimi tarafüıdan hesaplanan teorik fiyall a__).ıır~ıl~_ıırıl ı r. 
Karşılaş1trnıanııı fomın lelıine sonuçlanmaması halinde. karşılaştınnaya k~ij, ~'rlıkİ'A.$. 
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seviyesi olarak hesaplanan teorik fiyatın %20"si kullanılır. Opsiyonun içsel değerinin lıesapl aııan 

teorik fiyaıı n % 1 O'ıınun altında kald ı ğı durumlarda farkın kabul edilebilir seviyesi toplam değer 
üzerinden hesaplanır. Bu durumda. farkın toplam değerinin ton topl aııı değeriı1c oranı olarak binde 
bir seviyesi kullanılır. Farkın seviyenin üzerinde o lması durumunda. opsiyon sağlayıcLS ı tarafından 
verilen fiyat Yönetim Kumlu'nun gerekçeli kararı ile kullanılır. 

Borsa Dışı Repon T ers-Repo Sözleşmeleri: 

Borsa d ışı repo -ıers repo sözleşmel eri nin herhangi bir il işkiden etki lenmeyecek şekilde objektif 
koşullarda yapılması ve adi l bir fiyat içermesi zorunludur. Adi l fiyat kontro lü aşağıdaki şekilde 
yapılır: 

Borsa Dışı Repo-Ters Repo Sözleşmeleri iç i ıı adi l fiyat, BIST Borçlanma Araçlan Piyasası Repo
Ters Repo Pazarı"nda ayııı gün ilgil i vadede gerçekleşen ortalama faiz oraıııdır.Söz konusu 
sözleşmelerin portföye dahil edi lmesi aşamasında, ilgili vadede BfST'de işlem geçmem i ş olması ya 
da o andaki piyasa koşullanııııı ortalama faiz oranı ile işlem yapmak içiıı uygıuı olnıaıııası 
durumunda portfüy yöneticisi tarafından en az iki mali kwı.ıluşıan fiyaL tekl ifleri alınır. Adil fiyaı 
a lınan fiyatların ortal amasıdır. Bu hususa i l işkin yöntem ve süreçler Kunıcu'nun soruınluluğ1ındad ır. 

VT. KATILMA PAYLARJNIN ALIM SATIM ESASLARJ 

Kurucu·nuıı keneli adına yapacağı iş l emler de dahi l alınan tüııı kaıLlıııa payı al ım sanın 
talim atlarına a lım ve salım ıaliınatları için a}Tı ayn olmak üzere müteselsil sıra numarası veril ir ve 
işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştiri lir. 

YaumııcLların Fon pay alını saııın talimatları I pay ve katları şeklinde gerçek leştiri lir. 

Alım taliınatmın karşılığlnda ıahsi l edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy 
Para Piyasası fonu"nda nemalandırılmak suretiyle bu izalu1amede belirlenen esaslar çerçevesinde, 
kaulına payı alımında kullanılır. Bahse konu nenıalandınna. sadece kurucu tarafıadaıı yapılacak 

işlemlerde geçerl i olup: TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde neınalandımıa için dağıtıcı tarafiııdan 
belirlenecek yarının aracı kullaıulacaknr. 

6. 1. Katılına Payı Alım Esaslan 

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası·mn açık o lduğu günlerde saat 13.30'a 
(yarım gHnlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alıın tal imatları talimatın verilmesini ıakip eden 
ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı Uzerinden yerine getirilir. 

BIST Borçlanma Araçları Piyasası 'mn açtk olduğu güıılerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30} 
sonra iletilen talimatlar ise. ilk pay fıyaıı hesaplamasıadaıı sonra veri lmiş olarak kabul edilir ve 
iz.leycn hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nııı kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü 
yapılacak ilk hesaplanı ada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleşti ri lir. 

6.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasi.arı 

Alım talinıatınuı veri lmesi sı ra~ıııda. talep edilen kanlına payı bedelinin Dağıtıcı Kuruluş 
tarafıadaıı tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağı tıcı 
Kuruluş. talimatın pay sayısı olacak verilmesi halinde. alış işlemine uygulanacak fıyaıııı kesin olarak 
biliıunemesi nedeniyle. katılma payı bedellerini en son ilan edile□ satış fıyalıııa %,20 ilave nıaıj 
uygulayarak Lalısil edebilir. Ayrıca. katılma payı bedellerini iş l em günü ıal}sit,.eı ·· ÔY~A.Ş. 
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ilan edilen fiyata maıj uygulaıunak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti lenı inaı olarak kabul 
edebil.ir. 

TEFAS'da işlem görecek fonlar için alını talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. 
Dağıııcı Kurul~, talimatın pay sayısı olarak verilmesi hal inde, alış işlemine uygulanacak fiyatın 
kesin olarak bilinmemesi nedeniyle. katılma payı bedellerini en son ilan edilen sau ş fiyatına %20 
ilave maı:i uygulayarak tahsil edebil ir. Ayrıca kaulına payı bedellerini i şlem günü tahsi l euuek üzere 
en son il an edilen fi yaıa marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak 
kabul edebilir. 

Taliınaun ıuıar olarak verilmesi halinde ise. en son ilan edilen kaulma payı satış fiyatından 
%20 marj düşü lerek belirlenecek fiyat üzerinden ta limat verilen ıutara denk gelen kaulına payı sayısı 
TEFAS'cla eşleştiri li r. Nihai katı lma payı adedi fon tiyatı açıklandıktan soma lıesaplamr. Tahsi l 
edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen kaulıııa payı alım tali ınatlan ipıal edil ir. 

Tal imaıuı tutar olarak veri lmesi halinde ise beliı1ilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk 
gelen pay sayısı fon liyau açık landıktan sonra hesaplamr. 

6.3. Katılma Payı Saııın Esaslan 

Yaıınmcılaruı BIST Borçlanma Araçları Piyasası·nın açık o lduğu günlerde saat 13.30'a 
(yarını günlerde 10.30) kadar verdikleri katı lma payı satını talimatlaıı talimatın verilmesini ıakip 
eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getiri lir. 

8 1ST Borçlanma Araçları P i yasası·ııın açı k olduğu günlerde saaı 13.30'dan (yanın günlerde 
10.30) soıu·a ileri len tal imatlar ise. ilk fiyat besaplanınas111dan sonra veri lmiş olarak kabul edi lir ve 
izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getiril ir. 

BlST Borçlanma Araçlaa Piyasası·ıun kapalı ol duğu günlerde iletilen taliıııatlar izleyen ilk 
işgUnil yapılacak ilk hesaplamada bulw1aeak pay fiyatı üzerinden gerçekleştiri l i r. 

6.4.Satım Bcdcllcriuin Ödenme Esasları 

Katılma payı bedelleri; iade talimatının. BlST Borçlanma Araçları Piyasası ' nın açık olduğu 
günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar veri lmesi halinde, talimatın veri lmesini takip 
eden birinci işlem gününde. iade talimatının BTST Borçlanma Araçları Piyasası'run açık olduğu 
günlerde saat 1 3 . 30'daıı (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise. talimalln veri lmesini 
takip eden ikinci işlem gününde yanruııcılara ödenir. 

6.5. Pay Grupları 

Katılma payları A Grubu ııe B Grubu olarak iki gruba ayrı lm ışt ır. A grubu katılma payları 
ıünı yatı rımcılara, B grubu katılma payları ise sadece Yapı Kredi Poı1föy Yönetimi A.Ş . tarafından 

yönetilen emekli lik yatırım fonları ve Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye 
Fonu'na bağlı yatının fonlarına saulabilir. 

izahname ıadil metninin nerede yayımlandığı lıususunun ticaret siciline tescil edildiği gün 
itibariyle Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Yapı Kredi Portföy Yönecimi A.Ş. 
Fon Sepeti Şemsiye Fonu portfl.iyündc bulunan yatırım fonlarma satı lmış bulunan katılma pay ları. 

B Grubu kaıı lına paylanna ve B Grubu katılma paylarına ilişkin fon yönetim ücreti tariJesine dahil 
edil ir. 
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6.6. Alını Satıma Aracılık Eden Kurulu~la r ve Alım Satım Yerleri: 
Katılma paylarmın ahın ve saııını kw·ucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan ron dağıtım 

kuruluşl arı aracı l ığıyla da yapıl ır. Üye kw-u l uşlara aşağıda yer alan linkten u laşılması mümkündür. 

h ttps :/ /www. ta kas ban k.co m. tr/tr/S a vfat ar/TEF AS-Uvclcr .as px 

6. 7. Kurucu ile Aktif Pazarlama ve Dağılım Sözleşme&i İmzalamış Olaıı Kurumların 
Unrnnı ve İletişim bilgileri: 

A Grubu kattlma pay l arıııuı alım ve saunıı için Kurucu ile Aktif Pazarl aıııa ve Dağıtım Sözleşmesi 
imzalam ı ş kurumlar aşağı da yer almaktadı r: 

Unvan Adı-es .İletişim Bilgileri 

Yapı Kredi Bankası 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Genel \\WW. va12ikr~li.coııı.tr 

Müdürlük Yapı Kredi Plaza D 02 12 339 70 00 
A.Ş. 

Blok 34330 K:18 Levem/lstanbul 

Yapı Kredi Yatırım 
BüyUkdere Cad. Yapı Kredi Plaza ,, \\W. vkvatiriın.com.tr 

A Blok Kat:11 34330 Leveııı 02 123 198000 Menkul Değerler A .Ş. 
Besiktaş İstanbul 

Aktif Yatırım Bankası Büyiikdere Caddesi No: 163 www.aktıtbaıık.coın.tr 

A.$. Zinci rlikuvu Sişli 34394 İstanbul 02 12 340 80 00 
Levent 199, Büyükdere Caddesi ww.odeabank.com.tr 

Odea Baıık A.Ş. No: 199 Kat:33-39 34394 Şişl i / 02 12 304 84 44 
istanbul 

Ak Portföy Yönetimi 
Sabancı Ceııter Hazine Binası Kat w\,w.akııonfo~•.conı.rr. tr 

A.Ş. 
1 34330 4.Levenı . Bcşikiaş - 02 12 385 27 00 
istanbul 
Esentepe Malı. Ali Kaya Sok. Polat w,vw .lurkishbank.cl,ın.tr 

Turkislı Bank A.Ş. Plaza A Blok 1 N52 34394 Şişli - 0212 373 63 73 
İstanbul 

Osman lı Yatının 
Maslak Malt. Büyükdere Cad. ,ı·ww .o~maıı I i menkul.conı. tr 

Menkul Değerler A.Ş. No:257/69 Nurol Plaza 34398 0212 366 88 00 
Sarıver / tsıanbul 

Turkish Yaımın Menkul Esenıepe Mahallesi Ali Kaya www.ıurkis!ıvatirim.coın.tr 

Sokak No: 1 N52 Polat Pi aza A 0212 315 10 00 
Değerler A.Ş. Blok Kat: 4 S işli / istaııbu l 

Alternatif Yatırım 
Ayazağa Malı. Cendere Cad. No: ı,ww .altı:ruatitvatirim.coın.ır 

Menkul Değerler A .Ş. 
109M 2D Blok 34485 02 12 315 58 00 
Sarıyerı1stanbLıl 
Ayazağa Malı . Cendere Cad. No: ww,, .altenıaıithaıık.coın.ır 

Alternatif Bank A.Ş. 109M 2D Blok 34485 02 12 3 1 5 65 00 
Sarı ver/İstanbul 

TEB Poıiföy Y öııetimi Gayrettepe Malı. Yener Sok. No:1 ıı ww.tclıoortfov.ı:ı,ın. tr 

A.S. Kat:9 Besiktaş İstanbul 02 12 376 63 00 
Maslak Mahallesi Eski Büyiikdere ww,ı .bw:gan.com.tr 

Burgarı Bank A.Ş. Caddesi No: 13 PK:34485 Sarıyer / 02 123713737 
İstanbul 

Halk Y alLClffi Menkul 
Barbaros Mahallesi Mor Sümbül wwı,·.halkvatiriın .com.ır 

Sok. WBC İş Merkezi No:9 iç 0216 285 09 00 
Değerler A.Ş . 

Kaoı No:2 1 Atasehir/lsıanbul ,1 
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QNB Finans Portföy 
Esentepe Mahallesi Büyükdere, w,,'\ı .ynblQ.Ctlm 
Caddeleri Kristal Kule B i nası 02 123367171 Yönelimi A.Ş. 
No:2 LS Kat 6 Şişli/lstanbul 

Ala Portföy Yönelimi Eınirhaıı Cad. No: 109 K:12 11'\1'\1· .aınportfo :ı. .ı.:onı. tr 
A.S. Atakule. Besikıaş 34349 lsıanbul 0212 3 1 O 63 60 
Tacirler Portföy Nispetiye Cad. Akınerkez B3 Blok w,nı .ı:ıc i rlı.:mortl<." .cl•m.ır 
Yönelimi A.Ş. Kat:9 34337 Eti ler / İstanbul 0212 942 15 15 
Tacirler Nispctiye Cad. B3 Blok Kal 9 

W\\'\\.taı.:irlcr.cc>m lr 

Yatırım Menkul 0212 355 46 46 
Değerler A.S. Akmerkez Eliler / iSTANBUL 

B grubu katılma payları ise TEF AS.ta işlem görmeyecek olup. paylaruı alım ve satım ı yal n ızca 

kurucu aracılığıyla gerçekleştirilecektir. 
Katı lma pa)1 satın alınması ııeya Fona iadesinde, Kurucunun merkezi ile izahnanıenin bu 
maddesinde beli11ilen kacılnıa payı al ım satımını□ yapılabileceği dağıtıcı kmumların aşağıdaki işlem 
kaııallaıı arac ılığı ile alını satım talimatı veri lir. 

Meı·kc.z İıı tcrııct 
Çağrı J\lobil Kurumlar BankacıJ1ğ İnternet Adresi ve 
Merkezleri Kanallar $ubeler 1 

Yapı Kredi X X X X www.vagikredi.coın.tr 
Bankası A.Ş. 

Yapı Kredi 
Yatırım Menkul X . . . 

Dei;erler A.Ş. 
Akıi f Yatırını 

X X X X ww~, .aktitbank.com.tr 
Bankası A.Ş. 

Odea Bank A.Ş. X X X X www.Odeabank.conı.tr 

Ak Portföy Sadece 
Yönetimi A.Ş. Merkez 

. . . 

Turkislı Barık 
X 

A.Ş. 
. . . 

Osmanlı 
Y atınm Menkul X X . . www.osmatıl iınenkul.coın. tr 

Dei!erler A.S. 
Turkislı Yatırun 

Meııl-ı.ıl X X . . 
Değerler A.Ş . www.turkishvatirim.com 
Alternatif 
Yaııruu Menkul X X X X www.alıenıalifmenkul .coın.t 

Deoerler A.Ş. r 
Alternatif Bank 

X X X X A.S. www.al tenıatitbank.coın . tr 
TEB Portföy Sadece . . 

Yönetimi A.Ş. Merkez 
. 

www.teb,,ortfov.com.ır 

Burgan Bank 
X X 

X X www.burgan.com.tr 
A .Ş . 
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Halk Yaıırı ııı X X 
Menkul X X ıvww .halkvaıirim.conı.ır 
Oe{(erler A.S. 
QNB Finans - -
Portföy X - www.gnbfıı.coın 

Yönetimi A.S. 
Ata Poıtföy 

X 
- -

Yönetimi A-:s . 
. 

www.ataııo 11foy.coın.tr 

Tacirler Portföy 
X - . 

Yönetimi A.S. 
. 

www.taci rlen)oıtfov. coın.tr 
Tacirler X X 
Yatırım Menku X X 
1 Değerler A.$. www.tacirler.com.tr 

VU. FON MALVARLlĞrNDAN KARŞLLANACAK RARCAI\IA LAR VE 
KURUCU'NUN KARŞlLADIĞI GİDERLER: 

7.1. Fonun Malvarlığmdan Karşılanan Harcamalar: 

Fon varlığından yapılabi lecek harcamalar aşağıda yer almaktadır. 
1) Saklama lıizıııetleri için ödenen her türlü ücretler, 
2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödeııcn her türlü vergi, resim ve 

komisyonlar, 
3) Alınan kredilerin faizi. 
4) Portföye altınlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları , (yabancı para 

cinsuıden yapı lan giderler TCMB döviz satı ş kuru Uzerinden TL'ye çevrilerek 
kaydolunur.). 

5) Portföy yönetim ücreti, 
6) Foııwı mllkellcfi olduğu vergi , 
7) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti. 
8) Mevzuat gereği yapuması zorunlu ilan giderleri. 
9) Takvim yılı esas almarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri 

üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti. 
1 O) Karşılaştırına ölçlltü giderleıi, 
1 l) E-vergi beyanııamelerinuı tasdikine ilişkin yetki li meslek mensubu ücreti 
12) KAP giderleri 
13) E-defrer (mali mllhür, arşivleme ve kullanını) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile 

ödenen hizmet bedeli 
14) Mevzuat kapsamında tutulması zorunlu dellerlere i lişkin noter onayı giderleri. 
15) TUZel k işi kimlik kodu gideri , 
16) Kurulca uygun görlllecek diğer harcamalar. 

7.1. 1. Fon Toplam Gideı· Oranı: Fondan karşılatıan. yönetim ücreti dabil bu maddede 
belirtilen tüın giderleı·in ıopl anııııın üsi sımrı yıllık %2. l 9'dur. 

3. 6. 9 ve 12 aylık dönemlerin soıı iş günü itibarıyla, belirlenen yı llık fon toplam gideri 
oranının ilgil i döneme denk gelen kıstıuıırn aşılıp aşılmadığı. ilgili dönem için hesaplanan günlük 
ortalama fon toplam değeri esas alınarak. Kurucu tarafından kontrol edi lir. Yapılan kontro lde 
belirlenen oranların aşıldığının tespiti halindeaşaıllutarın ilgili dönemi ı~~~ı lie~~~&if+&Bi.ş. 
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fona iade edilmesiııdcıı Kunıcu ve Poııföy Saklayı c ısı sorumludur. İade edilen tutar, ilgi li yıl içinde 
takip ede□ dönemlerin toplam gider oranı hesaplamasında toplam giderlerden düşülür. Fon toplam 
gider oran.ı limiti içinde kalınsa dahi fondan yapı labi lecek harcamalar dışuıda Foıı'a gider talıakkuk 
ettirilemez ve fon malvarlığından ödenemez. 

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oraııı: Foıı ' tLn toplam gideri içinde ka lmak kaydıyla, fon toplam 
değerinin aşağı da belirti len pay grubu oran l arı dahi linde bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu 
ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kunıcu ile dağıucı aras ında imzalanan sözleşme 
çerçevesinde bel irlenen paylaşuıı esaslarına göre kumcuya ve dağı tıcıya fondan ödenecektir. 

Dağnıcı ile kurucu arası nda bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen 
·'genel komisyon oranı·, uygtılaıur. 

Fon 'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla. Kurucu·ya fon toplam değeri üzerinden günlük 
olarak bir yönetim ücreti lalıakkı.ık ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kunıcu 
ve aracı kuru l uş arasıııda paylaşurılır. 

f'on'dan tahakkuk ettirilecek yöııetiııı ücreti: "portföy yönetim ücreti" ve "pazarlaına satış 

dağıtım ücreti"nin toplaııudı r. "Portföy yönetim ücreti" tüm pay gruplarına. "pa:ı.arlama saıı ş dağHJm 

ücreti" ise sadece A grubu katı lma payl arına aşağıdaki şeki lde uygulan ır. 

Pay Portföy Yönetim Pazarlama Satış Dağıtım Toplam Yönetim 
Grubu Ücreti Ücreti Ücreti 
AGnıbu Günlük yüı biodc 1 .64 Günlük yüz binde 3.86 Güııliik yüz binde 5,50 

rvıllık %2,01) 

BGnıbu Günlük yüz binde 1,64 Günlük yüz biııde 1,64 
- (vıllık %0,6) 

Tüm pay grup l arı için her gün "ponföy yönetim ücreti" ve "pazarlama satış dağıtım ücreti" 
olmak üzere fon toplam değerinin yüz binde 5,50 sinden o luşan yönetim ücreti tahakkuk eairilerek 
Fon birim pay liyaıı hesaplanır ve açıklanu·. B grubu katılma payı sahiplerine, tahakkuk eHirilen 
ıoplanı yönetim ücreti tutarı üzerinden '•pa7..arlaıııa satı ş dağıtım ücreti" iadesi günlük olarak 
hesaplanıp. yatırımc ı hesaplarına her ay sonunu izleyen bir hafta içinde iade edilir. 

B Grubu kaulma payı sahiplerinin ay içerisinde kaulnıa payı iadesi yapmaları lıalinclc. iadeye 
konu olan paylar için. pay iadesinin gerçekleştirileceği tarihe kadar hesaplaı1an toplam pazarlama 
satış dağıtuıı ücreti iade nıtarı her ay sonunu izleyen bir hafta içinde yaıınmcı lann hesaplamıa iade 
edil ir. 

7.1 .3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kunıluşlar ve 
Aracılık İş lem leri İçin Ödenen Komisyonlar: 

Fon poıtföyünde yer alaıı varlıkların alım satımına Yapı Kredi Yatırını Menkul Değerler A.Ş . 
ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (Pay Senetleri, BPP, Borçlanma Araçları , Repo/Ters Repo, Mevduat. 
Döviz alını satını işleml eri için) arac ılık etmektedir. Fon portföyüne yapı lan yabancı menkul 
kıymet al ım satım işlem lerine ise Yapı Kredi Yatmm Menkul Değerler A.Ş .. StoııeX ve Ci ıi group 

Global Markets fnc. aracılık eLmeJ..1edir. 

Söz konusu aracılık işlem leri için uygulaııan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır: 

1. Yurt İçi Pay Senedi Piyasası ve Varaot İşlemleri Komisyonu: 
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a) Pay Senedi ve Varanı Alım Satını işlemleri: llgüi kurumun komisyon tarifosine göre 
BSMV hariç 0,00009 ve 0,0005 aralı ğında değişkenlik göstermektedir. 

2. Sabit Gcıiri li Menkul Kıymetler Komisyonu: : BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin 
Alun Satım Pazarında gerçekleşen işlem ler için BİST Larifesi geçerl idir. 

a) Tahvil-Bono P i yasası İşlem Komisyonu: 0,000015 + BSMV 
b) Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu (14:00-17:30 arası işlemler): 0,00002 + BSMV 
c) ileri valorlü Tahvi l- Bono Piyasası İşlem Komisyonu: 0.00001 + BSMV 
d) Hazine ihales i İşl em 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 + BSMV 
d) Vadeli Repo-Ters Repo ( 14:00-17:30 arası işlem l er): 0.0000 l *Gün Sayı sı + BSMV 

4. Takasbank Para Piyasası lşlem (TPP) Komisyonu: 
a) Takasbank Para Piyasası (7 gliııdeıı uzun vadeli): 0.00000276*Gün Sayısı + BSMV 
b) Takasbank Para Piyasa~ı (1-7 giin aras ı vadeli): 0,00002208 + BSMV 

5. Yabancı menkul kıymet işlem komisyonu: İlgil i kurumun komisyon tarifesine göre 0,000l 
ile 0,0014 aralı ğında değişkenlik göstermektedir. 

6. VtOP komisyonu: 0,0001905 + BSMV 

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

$. Ödlinç ınenkuJ kıymet işlem komisyonu: İşlemin vadesine göre BSMV hariç 0,0000375 
(yüzbinde 3. 75) ile 0.0048 (onbiııde 48) aralığında değişir. 

9. Kıymetli Madenler Piyasası işlem Komisyouu: BİST Kıymetli Madeıılcr Piyasası'nda 
gerçekleşen iş lemler için BiST aıifesi geçerlidir. 

a) Altın : 0,00010 + BSMV 
b) Gümüş : 0,00015 + BSMV 

7.1.4. Kurul Ücreti: Takvim yılı esas alınarak. üçer aylık dönemlerin son iş gününde Fon'un 
net varlık değeri üzerinden %0.005 (yüzbindebeş) oranında hesaplanacak ve ödenecek Kurul Ücreti 
Fon portföyünden karşılanır. 

7.1.5. Fon 'un Bağlı Olduğu Şemsiye Fona Ait Giderler: Şemsiye Fon'un kuruluş giderleri 
ile fonların katılına payı ihraç giderleri hariç o lmak üzere, Şemsiye Fon iç in yapılması gereken tüın 
giderler Şemsiye Fona bağlı fonların toplam değerleri dikkate alınarak oransal olarak ilgiJi foıılanıı 
portföy! erinden karşı lanır. 

7.1.6. Karşılı k Aynlacıık Diğer Giderler ve Ta hmini Tutarları 
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Fon ınalvarlığındruı karşı laııan saklama ücreti ve diğer giderlere ilişkin güncel bilgilere 
yatırı mcı bilgi fomıundan ulaşı labil i r. 

7.2. Kurucu Tarafından Karşılanan Giderler 
Aşağıda tahnıiııi tutarları gösterilen halka arza ilişkin giderler kumcu tarafından 

karşılanacakıır. 

Gider Türü Tutan (TL ) 
Tescil ve [lan Giderleri 2000 
Dii!er Giderler* 7000 
TOPLAM 9000 

*Diğer giderler = Yasal defıer teminleri - !SIN kodu ıııasrafı .,. MKK ihraç bedeli + Kaşe masr(lfı 

VW . !•ONUN VERG İLENDiRjLMESİ: 

8.1. Fon Portföy 4letnıeciliği Kazançlarının Vergilendirilmesi 

a) Kurumlar Vergisi Diizcnlcmcsi Açısından : 5520 sayı lı Kurumlar Vergisi 
Kanunu'nuıı 5'inci maddesiniıı l numaralı bendiniıı (d) alt bendi uyarınca. menkul 
kıynıeı yamını fonl arının poıtföy işletnıcciliği.ndeıı doğan kazançları kurwıılar 
vergisinden istisnadır. 

b) Gelir Vergis i Düzenlemesi Açısından: Fonları n portföy işletmeciliği kazançları. 
Gelir Yergisi Kruıunu·ııwı geçici 67. maddesinin (8) ııunıru·alı bendi uyarınca, %0? 
oranında gelir vergisi tevfıkatına tabidir. 

8.2. Kahlma Payı Satın Alanların Vergilendir ilmesi 

Gelir Vergisi Kanumı"nuıı geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre 
kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarıruıı katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesi % 1 O 
oranında gel ir vergisi tevfikatına rabidir. KVK·nın ikinci maddesinin birinci fıkrası kapsamrndaki 
ınükelleiler ile münhasıran menkul kı)~ııeı ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer aıtışı 
kazançları elde etmek ve bunlara bağlı baklan kullanmak amacıyla faaliyette bulunan 
mükelleflerden Seııııaye Piyasası Kaııwıuaa göre kurulan yatırını foıılaa ııe yatırını orıaklı klanyla 

beıızer nitelil-'1e olduğu Maliye Bakruılığı nca belirlenenler için bu orruı %0 olarak ııygu l anır.2 

Gelir Vergisi Kanuııu·ııun geçici 67. ıııaddesiniıı (8) numaralı bendi uyarınca fon katılına 
payl arının fona iadesinden elde edi.len gelirler için yı l lık beyanname verilmez. Diğer gelirler 
nedeniyle beyruınruııe verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahi l edilmez. Ticari işletmeye 

dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu fıkra kapsamı dışındadu·. 

Kurumlar Vergisi Krumnu Geçici Madde I uyarınca dar mükellef kurumların Türkiye'deki iş 
yerleriae atfedi lmeyen veya daiıııt ıenısilcilerinin aracılığı olmaksızın elde edilen ve Gelir Vergisi 
Kanununun geçici 67 ııci maddesi kapsaınıııda kesinti yapılmış kazruıçları ile bu kurumların tam 
mükellef k.ıruııılara ııiı olup BLST'ııı işlem göreıı ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan ortaklı k 
paylarınuı elden çıkarılmasuıdruı sağlanruı ve geçici 67 nci maddenin (l) numaralı ftkrasıııın al ımcı 
pru·agrafı kapsaııımda vergi kesintisine tabi tutulmayan kazançları ve bu kurumların daimi 

1 Bkz. 2006110731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. 
2 Ayrmıılı bilgi için bkz. \\W\\.2ib.eo\'.lr 
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teııısik ileri aracuığıyla elde et1ikleri tamamı geçici 67 nci madde kapsamında vergi kesintisine tabi 
tutulmuş kazaııçları için yıll ık veya özel beyanname verilmez. 

IX. FiNANSAL RAPORLAMA ESASLAR[ İLE FONLA İLGfLİ BiLGİLERE VE 
FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAM.ALAR 

9. 1. Fon'w1 hesap dönemi takvim yılıdır. Aııcak ilk hesap dönemi Pon'uo kuruluş tarihinden 
başlayarak o )'ı lın Aralık ayrmn sonuna kadar olan süredir. 

9.2. Finansal tablol arın bağımsız denetiminde Kurulun bağımsız denetimle ilgi li 
düzeı.ıJeıııelerine uyulur. Finansal tablo hazu'laına yükümlülliğünün bulunduğu ilgil i hesap 
döneminin son günü itibarıyl a haı:ırlanan porrföy raporları da finansal tablolarla birli.ine bağımsız 
denetimden geçirilir. 

9.3. Fonlar tasfiye tarih i itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir. Kurucu, Foıı·uıı yı llık 
finansal tablolarını. ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde KAP'ta ilan eder. 
Finansal tabloların son bildirim gününün resmi iatilgün[lııe deıık gelmesi halinde resmi tatil gününü 
takip eden ilk i ş günü son bildirim tarihidir. 

9.4. Şemsiye fon iç tüzüğüne. bu izahnameye, yatu-ımcı bilgi formuna, bağımsız denetim 
raporuyla birlikte finansal raporlara (Finansal tablolar. sorumluluk beyanları , portföy dağılım 
raporları) fon giderlerine il işkin bilgilere. fonun risk değerine, uygulanan komisyonlara, varsa 
perfomıans ücretlendimıesine ilişkin bilgilere ve fon tarafıııdan açıklanması gereken diğer bilgilere 
fonun KAP'ta yer alan sürekli bi.lgilendimıc fonnwıdan (www.kap.ore.lr) ulaşılması m(lınkündür. 

Ayrıca, fonun geçmiş performansına. fonuıı portföy dağılımına, fonun ri sk değerine ve 
fondan tahsil edilen ve yatıruncı lardan belirli şartlar al tında tahsil edilecek ücret ve komisyon 
bilgilerine yauaınc ı bilgi formundan da ulaşı l ması mümkündür. 

9.5. Portföy dağılım raporları aylık olarak hazı rlaıur ve ilgili ayı takip eden altı iş günü içinde 
K.AP' ta ilan edil ir. 

9.6. Finansal raporlar, bağımsız denetim raporuyla birlikte. bağımsız denetim kuruluşunu 
temsil ve ilzama yetkili kişinin imzaslllJ taşıyan bir yazı ekinde kurucuya ulaşmasından sonra, 
ktu1ıcu tarafından finansal raporları n kamuya açıklanmasına ilişkin yönetim kuru.lu kararına 
bağlaııdığı tarihi i zleyeıı altınc ı iş günü mesai saati bitinı ine kadar KAP'ia aç ıkl amr. 

9.7. Portföy raporları dışmdaki .finansal raporlar kamuya açıklandıktan sonra. Kurucu'uun 
resmi İnternet sitesinde yayımlanır. Bu bilgiler, ilgili İnternet sitesinde en az beş yıJ süreyle kamuya 
aç ık tutu lur. Söz konusu !inansal raporlar aynı zamanda kurucuııun merkezinde ve katılma payı satışı 
yapılan yerlerde, yaurııncıJarm iııcelcınesi için hazır bulundurıılw·. 

9.8. Yatırımcıların yatırım yapına kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi 
ohınıııasını gerek-tirecek nitelikte olan izabnamenin 1.1.1.. 1.1.2.1., il. 111.,V.5.S .. V.5.6 .. Vf. (6.7. 
maddesi hariç). Vll.7.1. (aracı lık komisyonlarına i lişkin alı madde hariç) nolu bölümlerindeki 
değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onayl anır ve izin yazısının Kurucu tarafından tebellüğ 
ed i ldiği tarihi izleyen 10 iş günü içinde KAP'ta ve Kunıcu·nun resmi İnternet sitesinde yayımlanır. 

ayrıca ücareı sici line tescil ve 1TSG'de ilan edilmez. lzahaanıeııiıı d i ğer böllimlerinde yapılacak 
değişikler ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak KAP.ta ve Kunıcu·nun 
resmi iuıerneı sitesinde ilan edilir ve yapı lan değişiklikler henakviııı yı lı sonunu izleyen al tı iş günü 
içinde toplu olarak Kurula bildirilir. 



9.11. Fon portföyüne yapılandırılmış yatırını aracı dahi l edilmesi halinde söz konusu yatırım 
aracının genel özell iklerine ilişkin bilgiler ve içerdiği muhtemel risk ler aynca KAP.ta açıklanır. 

9.12. Borsa dışı repo-ters repo işlemlerinin lon portföyüne dahi l edilmesi halinde en geç 
sözleşme tarihini takip eden iş günü içinde sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı ve karşı tarafın 
derecelendinne notu KAP' ıa açıklanır. 

X. FON'UN SONA ERMESİ VE FON V ARLIĞlNlN TASFİYESİ 

10.1. Fon; 
- Bilgilendirme dokünıa ıılarında bir süre öngörülmüş ise bu sürenin sona ermesi. 
- Fon süresiz ise kurucunun Kurulun uygun görüşünü aldıktan sonra altı ay sonrası için feshi 

ihbar cnıı esi , 

- Kunıcuntın faaliyet şartlarını ka) beuııesi. 
- Kurucuntııı mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayı flaması. iflas etmesi 

veya tasfiye edilmesi. 
- Fonun kendi mali yükümlülüklerini karşılayamaz durumda olması ve benzer nedenlerle 

fonun devamının yaırnıncıların yararına olmayacağının Kurulca tespit edilmiş ol ması 

halleıinde sona erer. 
Fonun sona ermesi halinde fon ponföyüude yer alan varlıklardan borsada işlem görenler 

borsada. borsada işlem görmeyenler ise borsa dışında nakde dönüştürülür. 

10.2. Fon mal varlığı. içtUzük ve izal111amede yer alan ilkelere göre tasfiye edilir ve ıasliye 
bakiyesi katı lma payı sahiplerine payl arı oranında dağıtılır. Tasfiye durumunda ya lnı zca kaıı lına 

payı sah iplerine ödeme yapılabili r. 

10.3. Tasfiye i şleııı leri ae ilişkin olarak, Kurucu'nun Kunır un uygun görüşünü aldıktaıı sonra 
6 ay sonrası için fesih ihbar etmesi dunııııuııda söz konusu süre sonunda hala Fon'a iade ed ilmemiş 
kaıı lına paylarının buluıuııası halinde, katılına payı sahiplerinin satı ş tal imatı bekleıımeden pay 
satışları yapılarak elde edilen rurarlar Kunıcu ve katı lma payı alım satım ı yapan kuruluş nezdinde 
açılacak besaplarda yatırımcılar ad ı na ter~ repoda veya Kurul tarafuıdau uygun görülen diğer 
semıaye piyasası araçlarında nemalandırı lır. Fesih ihbarından sonra yeni katılma payı ihraç 
edilemez. Tasfiye anından itibaren hiçbir kaıı l.ıııa payı ihraç edilemez ve geri alınamaz. 

10.4. Kurucunun iflası veya tasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun göreceği başka bir portföy 
yönetim şirketine tasfiye amacıyla devreder. Ponföy Sal<layıcıslllln mali durumunun ıaalıhütleıini 
karşılayamayacak kadar zayıfl aması , ifl ası veya tasfiyesi halinde ise. kurucu fon varlı ğını Kurul 
ıarafıııdaıı uygıın görülecek başka bir portföy saklayıc ı sına devreder. 

10.S. Tasfiyenin sona ermesi üzerine, Fon adıııın Ticaret Sicili'nden si l i ıınıesi için keyfiyet. 
kurucu tarafından Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan enirilir. bu dunım Kuruı ·a bildirilir. 

XI. KATLLMA PAYI SAl:ÜPLERİNİN BAKLARJ 

11.1. Kurucu ile katı lına payı salıipleri arasındaki il işkilerde Kamın. ilgil i mevzuat ve 
içtüzük; buıılarda hüküm bulunmayan hallerde l 1/1/201 1 tarihli ve 6098 sayı lı Türk Borçlar 
Kanununun 502ila514 ündl maddeleri hükümleri kıyasen uygıılaıur. 



IJ.3. Kaiılına paylan müşteri ba7..rnda MKK ne7..d inde izleııınekie olup. tasarruf sabipleri 
Kurucu'dan veya alım salının aracılık eden yaıınnı kuruluşlardan hesap durum ları bakkıuda her 
zaman bilgi talep edebilirler. 

Xll. FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE HALKA ARZ 

12.1. Katılına payları izalmameııiıı ve yaunnıc ı bilgi formunun KAP'ıa yayınımı ıakibeıı 

fonnda belirtilen satış başlangıç tarilıindcıt itibaren, izahnaıne ve yatırımc ı bilgi formunda belirtilen 
usul ve esaslar çerçevesinde yaunıncılara sunulur. 

12.2. Katılma payları karşı lığı yaıırımcılardan toplanan para. altın takip eden iş günü 
izabııaınede belirlenen varlıklara ve işlem l ere yatı rılır. 

İzahnaınede yer alan bilgilerin doğruluğunu kanuni yetki ve sorumluhıklarıınız çerçevesinde 
onaylarız. 02.02.2022 

Ümit ERSAıv1UT 

Genel Miidür YardU11c1sı 

.fi 

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. 
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