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Fun p<)rtfı'>yiin..: ~ab~ıncı ~.:rınayc p iyasa s ı at;.ıcı dahil ..:di lıııı:-)~t:t"ktir.
Fon portföyOne ;.1lınacak borsad:ı iş l cn1 göm1cyen \•arlık v.;; iş l eıulcrin
ve porıf(iyc dahil edilmesine i li şkin ol:l r.ık a ş~ığıd~k i esaslar

ıl İl('l iğin e

uygulan ır:

1-Jo ı'Sada işlenl

ve işlc11 1 l cr Ytinı.:ı iıu Kun ı lu karı:trı n ıt
dahil edilebilir. Ror~~ıd n i şlcı ı 1 g6m1cycn
l"ıı ıon iın şirl..etlcrin pay senetlerine ve bor:-:.tl(.kı i~ lcn1 giir111eyen ve fonun
ya ı ınn1 sırah.ji s i U}'at ın c::ı. fon 1>0rıfOyiinc <.kıh i l edilebilecek ol•ın dif'cr
görn1cycn

\'Jrlı k

hağlannlak surı:-t i)·l c porıfOyc

y~ıl 1 rı n1 ~lr::ı Çlill'Ull"I

fhn portti>y değerinin Cll fhLla % 10'U or.tnınd<t yatırı n ı

yopabilir.

Fon portfOyiiıu.:. riskıen korunnıa. nakil ihli~ tıcının karşılıınması Yc~a
fünun tllı•l1nc ve yatırı n1 sı ı.ııcjis in c uygun o l~ıc :-tk

yaurım (111 1<.ıı.:ıy l a.
~ekildc

('Sashır ççrçe,•csindt: ''e l)anı.şn1a
verdig.i. fııi7. içcrıtlC) c..· n. lC/.g~lhüSl ii {oı ·c.~) piya.s~la.rd ;:ı
ı::ayı nn lı cıkk ın ı i~·('ı'eo taahhti ı (vaad) iş l cıulcri d~ıhi l

ve Kurulca belirlenecek

Ku ı ulu·oun rın~ı y

en az bir t~ır;1fın

edilebilir.
Sözlcşn 1clc ri n ka rş ı ıara ı1 arın ıı'

dcrccclendin11c)c

ı:l b i t ııı ul n ıu~ <ı hna.; ı.

hl!l'lı angi bir il işkiden cık i l..:.·ıın,cyecck şekilde objektif koşull:.ı rd:ı
yapılınası ve adil bir Iİ) ttl i Ç('n~ lcs i ve lbnun fiyat açıklama
d<inerrı l<!tİnde gerçeğe uygun degcri Uzeri11dell nakde dlinüştiiriil..:bilir
<ı lrnusı 1.orunludur. ı\yrı cn. bors~ı d ıı-ınd!ı cıı a:;: hir 1a t.ıfıı1 C:l) n1a h akk ını
i ~crcn ta::ı.hhll t (vaad) işlcıulcrindc k$ı~ı ı:ırafın . de11eıin 1e \•e gözctiınc
Hıbi ti nn ıı .ıial bir kun.1111 (ba nk~ı. araçı kun ını vb.) ol nıas ı \'C fonun Iİ)at
aç ıkhun~ı d.:>11en11erind<.· ·•gii\'cnilir" ve · ·doğrul:ııı rıbi 1ir· ' bir yön1('1U ile
dı:-tcı'l('11111csi zorunlıı dur. S<i1.lc.~1ucn i11 karşı tarafı n ııı. yönctin1 k<.,ntroli.i
k~ul\u kurun1 ve; kııru l ıı.~ lan ıı a :ıiı olan bir b~Lnka ol n1as ı ve

dcrccclcndirn1c
h(ı l i ndc noıun

yup ı l:-ıb il nı~~i İçİ ı \

gerekli olan ş::ırtkırı n sağ l:tn:ın1<111 1a:; ı
k:ıdar geçen ::.ür..:dc anı l an b~ınka için

ilk Jcfiı ;.1lınn1asına
denk ge l ı.:n dcn:tclenditn1e şanı arann1az.

ya ı ırını )'<ıpı l abil i r scviycyc

Fon'uıl o r>era.s}oncl işlc n1lcri

nedeniyle olu şab ilecek Iİkidiıc ihtiyacın ın

k::ırş ı lann ı:ıs ı an1 :ıc ı yhı n uk iı c ıııu l abilir.
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1 l·on'un l( isk ' '(jnetin1 SisLcnlİ
l lı1l..l..ırhf:) l!ilgilcr (( İ fl) riı nt'n kul
,.~ıllrııııl:ırı
\'c
PorılOyüıl
Scn1ııı) ..:
Pi) as:ısı Araç ve
İ~lcnılerinden Oluşan 1Jl\llin1ü

Kurucunun bünyesinde. J 1orıföy '{linelİnl Ş irkc th:rin..:

1aalı)ı:tlcrin~

İ liş:l.; in Esasl~ır l"chl i~i'o in

\C

Uu Şirl..('tlc riıı

nı:ıddtsinde

12.

belirtil...· 11
ri:.ki
\'C likidite riski ile digcr n1u hıcın cl risklerin )Öncıin1 in i de içeren bir risk
hO"-Oıu lcı'i ı ı yan ı s ıra g:ı) rimcnkul )at11·11n h1 ı·ıoa i l i şkin fiıı ansın :ın
)'Ö1 11.:ıi111 ~İ ~h.:ıu i nhı şı un ıh ın ı '$t ıır.

İ <;iu Ku nıı;unun \,.öncı in1 Kurulu
K ar~11·1o:ı

U:ıi:;l:ınn ı ı ş

Risk

Risk

yii11cı in1 ~İ:\tcnıi . y~inccilt"ıı

portl(J)•iln

ına tu z

kalabil..xegi

te ıncl

dU1cnli ola r~k gözden
\'C ön\"ı n li gcl işn1 clcl'c p!tl'~1 l cl olarak giincctlcnırıcsını ve
n1nı·u z k;ı h nnn risklerin 1 uuırlı t:ıir şek il de dcgcrlcndiriln1c"ini. ıc~piıin i .
ölçlin1ünü ve konlrl>liinli içeren bir risk iilç iiın nıek an i 1.ınaı.11u11

1 in1itlcrinc i li şk in f{i l,gilcr)

ri:-;kJcrin

ı nnıınla11ınn s ını. l'i~k ıan1111 l aınat:ı1'11un

g.ı.>çiril111~sini

ol u şı uru hu ası n ı içcrnıcktt."<I ir.

l~i .. ı. )'('ınıo:ı iu\ sisteın i . >·öucıilco pottfö)Un y:ı11rı n1 sırntcjisi ile )'JUrım

.

yap ı kın v:ır lıkJarın ynpısı n a
Kul'ucu· nuıı

iç konlrt'I

.ı-\yrıc.a gayri nıcnku l

ve ri~k düzeyine uyguıı ufarak oluşıurularnk
ile biitiinlük :ırL eı nı ekteJi r.

sistcn ı i

ya11nn1l:ır1n;'

tal'afındn n ınnı nı l ;,ınını~

olup.

ili şk in liinı

pnıanı.;İ }· el ri ı:.klcr

risk türleri Kurucu
heJil'lcncrek. riskleri

önlcyi<.:i ıcdbirlc-r koııusundn ç:ı lışn1alar y:ıpı ln tışıır. Ga) rinıcnkul
yaı ırın ı lıırın a 11/.c l olnrak linansn1an riski. likidite riski ve diğı.:r 111a n ıl'
kahn :ıbi l ccek risklerin ü l çüınOnc ve t3kibinc yönelik yö nı cın ter ile fi.111
porı fiJylinc u ygulaııac~ık sı r~s lcstlcri ve senaryo anul i1.lt.·ri CUçii111 l~ri11 i11
sonuçlıın <l oğru lt u sunda a lınnbi lcçck önlcn1ler kurucunun llisl-.
Yöncıinıi ı>ro:-ıcdiiril ıı dt bclirlcnn1işıir.
Sayıl an ı:-ıv.l i :-ıct l cri g('tçckleş:t irecck

yetki ve

fl isk

se>rum l u ltıll nrı cl:ı

Yöıu::t i m i

kurucu

R isk \'önclin1i

hi riı u in in gl~rev.

)' ö11eıin1 K. uru hı k anırına ha~laıı an

Prosedlira·ndç yer 3ln1 :ıkıad ır.

l~i :;k

iilç.iln1 ve

ra porhln1 ;-tlıırı uyl ık sı l-. l ı k i<ı yap ı h1 c.nkt ır.

FQn·un Olası Riskleri
13ilgjh:r

llnkk ında

f<.lll ' tın yatırııll ~lt<.ltejisİ
karşılaşabileceği

\'C risk profili d ikk01C alınal'ak belirlenen. ronon
ıı.:ıııel
risklere ili şk in bilgilere a~:ığı da yer

vcriln1cktcdir:
l)iyn~a llisl.:i: Gayrin1c11kul p iyuı:;ıl')ı. para \'e s.crnı ayc piy~ı~tl:ırı gc ı iri
haJlerindc-. ynşnn:ın dtılg~ılan111alı)r, kur. hisse senedi ve tıcn:teri
ı>iyns~ln rd:ı
mcyd:uı:.ı
g,clı.~bi lceek
gc li şnl cfcr
::.unucund,, Fc>r1
porıniyündc yer ~ıh1n \'<\l'lıkl;.1r111 piy~s:.ı degcrinin <lii şın esi v<:/\'ey·;_1
Fon·un ytıkU111IUlfık lcrin in piyasa dcğcrin iıı artu1ası sonucundrı fon<l:ı J
1.nrar oluşnıası ola sılığ ıd ır. Sö:t. kunusu risl.lerin det;.1yl~nn:ı aş~ıgı dH yer
\ eciln1eklcdir:
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n- c.~ırriıucukul Ol':;,c:r inc i'ii~kin l~i .. kh~r: ı=on ponfi-)yOndc ~.,;ı' .i\l:)n
ga) rinlcnkull.:rin lfCfi_crlcrinde \ C) .ı kira gcı iri lcrlntlc n rtay:ı ç ık:ı hi lcı:...-:ı..
dUşOş riskklir.

l

h - ı..: a r llrıy ı ()r~ı ıı ı it i.ski: F t)I\ JX)ı'ıl~yiloc kard:ıu p:ı.y ahnaya lhl)al ı

\'b. ıncnı...u ı J.. ı)ıı ı..:-ıl eri ıı ve i~ l t:ın h:riıı
kl,nu:.u varlıJ... l arı ıı değeri nde piya:-.a l ard.ı
yaşnn :ıh i lccı.: k getiri or.ınlıırı dcg,i~inıi nt.'tlcniylc ul ıı .ş:ın riski i fiıt!t: .:.'t! ı.:r.

kira

~..-rı i fi ktl:-.ı . ka lı lı n~ı he~alıı

d<ı lı il ı.:d i lınc::ıi lı ::ılindı:. $ Ö/.

c;- l( ı.ı r lli. . ki:
1'' 011 portll>yündc yer :ılı-ın ga)rİı ncnkutlı.:ri n ,
g::ı)'rİ nı 1.~nko lc d 1'y::ıh diğer sc rn 1~ı) c piy~ı ...ısı anı çlıır1nın d eğe rlerinin.
dl\vi1 kurkırında nıcyd::ın:l gclct'ıilcçck ch;,gi şik li k l cr nı,:dcn iy l c Jcğ i ->ı ncs i
riskini i fı.ıdc cln1cktcd ir.
\'- Ort ak lık l':ı y ı F i y: ı ı l~ i..;ki: Ftın puıı ll~yli n e <u ıaklıJ.. p;·ı ) ı dahil
<..'<lih11csi halinde, Fun pot1ll>yündc bulunan urı:ıJ..lıJ.. pa) laruuıı

ii~~u larıntl:ı ı nc}tl an~ı gc lı.:h il.:<-ı.:k Jı.:gi şill iJ...l er n1.·deni) le porıf(i) iiıı
ın ııru z. k ıı laı.:ag.t

/.arar hİ~ı$ ı lıgı ıı ı i lh<le clnlekt.:<lir.

ı:-i n~~ ns nı:tn

ili.ski:
Finansn1an riski f(ln'un :;aı ın al!u.:ağı h1..·rhnogi bil' ga)·riu1enkul bedelini

ödt"n1c kabiliyclini ve
duy:ıc,ığı

nakit

y3urım ) ;ıp ıh1n g.ııyrinıı.: ıı kuli'ıı ı s<ııı rud::ı ıı i ht i y::ıç

ihti yacın ın

Fon

lar:ı fı nd ıın k H~ıhın ııhi lı nc kııbi l i) ı.:li ni

Ci l çınekı~tlir.

Likidire- l{iski:
N~k lı akışı nd ıık i

dcngcsi1:1ik sonucunda n;.tkil

ıa n1 ;.lru n da k a~ı lııyacn J..

düLO:)"de ve

çıkı ş l :•r111 1

tan1 o l ar::ık \;;

n iıel i kıc n:ık i ı g iri şine

vcy}1 h azır

dcğ~r~ S!ıhir Lıuhın n1nn1 ası. hnzır lfcgcr1erinin 'l.tını rın ıııJa n~ık<ll'
tlönü~lfırii lcınen1esi ncdcniyl(! Fon ıur::ırı nd~ln ;.-.arara uğran1:ı ih1in1alidir.
F<.' ıl \'artıklarının lik iı olm:ın1;:Lsı n ı:dcıı iylt, rnakul bir slirede p iyas:ı
de ğerinden
nakde ~c' ri lını: LOl'lu~u. özellikle gnyriı ncnkul
yaıırıın l.ırın ın oı:ı k dı.: tlünOŞl O ı'i.ilı1lesini ıı 1.anıun ::ıl nıası

ve

dı.:gcrc i l işkin

belirsizlikler ri~k dcgcrioi ::ıttırnı aktad ır.
K:.ır~ı ·r nr~lf

ltiski:

Fon·un işlen \ ~ apugı karşı ı:-ıra rııı söı.l eşnıe g.('"reklcrinc uynl~ıyarıık
)'ii!..ii ırı l ll lO~ün li

kısmen
ya da t::ıı11an1(·n
gctin11eo1csindcn dol~)'I z:·ır:\ıtı uğranı:ı. ihtinıal idir.
O ı •«ra~~'ou el

l{is kler:

Yetersiz. veya

iş1cn 1cycn

iç sül'\.-~ l er.

. ..

cıkenlcr n<.."<lcnivlc
ort<l\<t .-. ık:ıbil~cck
,
\'o~ ı,ı n l:ı şına

7..an1 an ınd:1

ins::ın k:ıyn~ı :ıı.

sislC111lt r

~ crın ı:

yı~

dn

dı~

k;.1\1111
riskidir.
~

Riski:

Ft>nun tek bir gayri n ıcnkulc )'a d~1 .:ıkl i f ıop l u 111 11u11 deva.nılı o l ar::ık en ::ı z
% 75'i ic:ızet belges ine bıığ1anı nı~ yuniçi gayr iı11cnku l y~uırııukır ınd~ın
ol uş::ın :ıno11in1 l>rı:ık lıkl:ırın payları, gayriı nenk.ul scrt i li~ıl~ırı \ C digcr
ga)'ri ınc nku l

y:ıu rı n1

fon l:ın n ııı J..aı ı hn a pay l arına y~ 111·1 n1 y~ıpm:ı~ı

halinde ıbn ponföyündcki :;i.>:t. konusu ' .ır lı ~111 de~cri ndc y:• d~ı ödcn1c
kabiliyetinde oruıy;:ı çıkııc:ttk ri~ki i l'°;l de cu ne.ı.acd ir.
7
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1 >,•ı1ı.:rl'-·nıl' Ki~ l i:

, . ;,ılırıın }apıl:tn \:lrlıkl.:1rın ~-:ııının 'ü~,j ~'~11114'."J t.fcf~rh.>rinin nı.ıL.u t
\~ tf~\1;n ı

hir ~l ildc ll"'piı t..'<.Iİl1:ıncıııı.:"i!-fc il~ili ri:-J.l'(..--ri kap::ı:.lr.

l\n hlı r:ı\' ''nrtı lıın İşlt·ııı l{i.. ~i:
l·l,ll. >•ıt 11·11u s ırat l.'.:j i si ı ıc ıı yt;uıı ı ) l ,1 1.:tı f.. }Ck il Jı.: \ c Ku ru l t~) bc l ir ll'ıtl·.,:cl.
c~a...l.ır \' C r\'C V\.'S in dı: . fa i ı içcn n{·yı.:n , < ı rgııo i ıc v~/,•e} a

t <> l l ')

i ~le ı 11 l1.:r i ( V,LaJ }Önlcn1i;
l;ı r.ıl'ın

ll' 1.y:ıhU..,tO

l lİ)as.ılarda v~1~11 I ~li ı lı.') n1 c,inc \ t.:) .ı ' .ıu<l ) ~h1ıe ın İnı.! d a) a l ı

\ l' ı Ji ~i söz ile

c.-Jilın...-,i.

\ 'adcli ~ıl ıı n f,, 11 1111 İ~ l cn ı lcrini ıı ı n:tf.. !.İ Ol unl 1l'I..
ha[•la) ı l' ı ıcrı.: ihi i ı ~ ~ .Jl'u l nlas ı dJr. ı dJhi l

ı c k 1 J r:\fı

ileri \ J.lörlü kim

~rtiliJ..a,, ·\uJ..uk

'e

diğer h-e-ıtıangı bır

~''4'ııcınlt L..Jldıraç ~.ıraıan fx--nıC1'İ İ}Jcınlcnlc hulunuJmtb.ı haliı~&.
b.'l)bn~ı\'. }otlınmı
....:~bi

ile ba:,l:uıpt\ ).Jtırınıının iiıı.·rin<lc pol'i:.~Qn :alııınıa'ı

ile fclfıun b~laııgıç );Jtırın1ınJan JOlfı.ı )üS..scl 1ar.ır lrt}Jı:JcPilınc
if.1Je i.'tlcr.

cıf;ı,ılıi;.ı J...ıld ı ruç ri ~Lin i

t\:11111111 Fiıı :ı n~ İl kl'l l'r int• t ~ unı l( i,ki: l·vn'un ıüb i ol Juı.'.!u \\.'

l)aıu~uıa Kurulu Li.1ralindan konı;('ıı edilen liıi ı,iı fin~ıns ilJ..elerınc ~.,_ ~un
<'lnraJ.. 1un r< ıı'ıll)yUo..:- dahil edilen u:ı) riıııı.:o J..ul )at ır ınlını n }':t da bir
li n nn,:ıl v,ıd ıf ın. daha S<ln r~ı <;;(\ı f..onu...u f..at ı lı n \ fın.ın s i lkelerine
O)!_'t1111upunu ) itirnlcsi
K un ıı u·nl..'.J bclır l cnccc k

\ :ı ,:ı ı

dun ı n1uııtl.ı ron pol1f0)lindcn 0..ın ı '>nııl
bir 'lir..: içeri...indc çıl:ırıı lınas ı riski(lir.

lt ı,k :

l 1w1· un katıfm3 p:t)l:lrının ... ıııln\J~.l b3~landı~ı dönc:nıJı.·n
'ICHııa '"~' ıua1ta 'c dül'~nli!~ ici l)torııck."fin düıı..-nlf'nk!'fttinde ml'} JJn;ı
gl'lı..'bill\:l'k degi~illill~rtJen. \l"r~i \(' l?l)rinu:nkul ıtle\zuatında onn).t
---------f-l-'·~L.ubil'-'C.:Cl.. dcği;ziklil...h.'nf~n Ohlll\'!.U7 CtJ..ifcnftıC\i ri~J..idir.
frı11" 11u

ren ıı.: l

~lrı ru ı

K~ l .1b il ccc~ i

l(1-;klcr1n (>l çiinıü

K uruc u ' ının

}Onctinl kurulu ı... :,r:ı rı ile 1-.tı bul edilen ··Ri....ı... \'önctını
risl..lc:r tnnunl ıııu ııı~ \ ı..' hu ri'il.. lcrin ölçOnlO O ~ i l i şl..i n

l)C\l,ı.;..ll1rl1 "11Jc..

kriter \ e

Hnı hl cr lıcl irlenıniı;tir .

Fn ıl ':t i li ~k in
lll' Iİ)' ot l :1r

ile

ri...k

l iın itle d

ve

buıı l. ırın U '.) ılıı> aş ı lmad ı gııuıı

gi>ıden ~cçi ri l cccgi J\ 11111çu'nu 11

yönctin1 kurulu

111111µ.i

J.. ar::ı rı ilı,:

\erilir

l{i.J. ~C\tıcıim hirımınin göre:\ , }Clli , .... ~vumluhıklan )Önetiın lunılu
lar.ın

ile J..abul ı."ditcn ··Ri'L. ''önt."tiıni l~!,ıul:ınıa L~,ıırı
- - -- -- ---~EP"-tı)~Jürü fkk \ er almatt:ldır:.
Oı')Jfh.l.uı
\lınoın ..li-ımctlen!
ron'un tinJ11:ı..ıl 1ablolannın h.ığınl\I/ dcnctiminJc blguılSrZ denetim
tlk~ctl c 111c.
l lukul..i
K urulu ~hı rın dan \~ Fon varl ıkl arın ın ....ıl..lnnnı:bı konusund.ı. ~al l a> ıc ı
IJaıı ı;ın an lık ,b.) i lişk i n Bilgi
l\.unıl u ~ıtın hi ı11l ct a lı n ı r.
00

ficlıl lfcğcr-lcı n~ ve n ıuh~ıscbc k:ı ) ıtlıır ııun luı uln1 a1:tı na i li ~k io olan.ı k fl,n
hiı ıııı.: ı bil'iın i lı İllllClİ OVAK 'ı'ntırıın (\.1 cnk ııl l)ef!erlcr A.~ . t~ırafıı ıJıın
'eı i lın cl..tcdi r.

1' ıı ru cu. t;•ı yri ın en ku l ) a ı ı n o1 l ar ı ('t:l'Çc\ c:...ioJ~:

a) 1t•n p:1nfl•)ün~ uygun y:l tın m l :-ınn ııl ınnıa~ı. dahil cdi lnı(.!'o.: i.
b) 1tW'I por110}Un0n gcliŞ1irilmı.-...i.

L

---- -

-~~

.

cı ı •tırt l U\&ki \ arhkl:ınn '"1tılnı3,ı. Liralouırna,ı, \ÜClCt ioıi

.
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1

li) F<ııı purıfi)yünt: ::ıpı l ııc:ık yaııru n l ;ır.ı i t i~ k iıı of;:ı rak huf...uki. \Cl'g_İ~l' I

ve !inansal dunı n1

tı:spiı i iş l (.•ınlcr i

ili şk in h<Cn:tı:ri g~rck l i i~lcn1 lc r

il.;.· bcralx-r gayrin1cnı..ul )~ııır11nlnrı11: 1
için

dışa rıd <ın d an ı şınarllık h i.1 1 ııt>I İ

al:ıhi l ir.
F(ı n pc:ırtfllyündcki \':1rlıkl ~1rı n dı:gerl cnmcsinc ili ~J.: in c)l ar.ık
dcğcrlcn1c

}'Ctld lcndirilcn

.:11 11 1:-ıç ;ık va rlı k l ar ı n

kuru lu ~ la r111d~ın

h iın1 ct

\'C h :ık kırın r:ıyiç d cğı:rlı:ri ile

d t•ğcr ıc.:;p iıin i n gayr i nıcnJ..ul degcrlı:ıııc

Kuru rca

a lı n ır.

rııy i ç k inı

kuru lu.ş l n rıı ıa

PonfVyc
h.:dcllcrinin
)Uplırı ln ı usı

P(ırı IOych: yer aln11 \ ::ırlık l atın ~ ı lsoııu J..:g\!'r ı\,~ri ni n ıc s ı>il iıı i11
Lorunludur. Kurucunun her y ıl s<.lntı nu t3kip eden bir :lY
içeı·isi ndc-. fon portföyünde dcğcrl cn1c y::1pı ırı ln1 nsı gereken her bir
\ ar lıl, için dcğerlen1e hizn1cti ~ı lın 3c:ık bir d cğ-.: rlc111c ku n ıl u~u nu \ C
f>Oı'ı i(;yOoe o yıl içcrisindt' alı nab i l<.'Cc k ve dcğcr lcınc g.crcktircc:ck
\• ttr lı kla r i çi ıı d eğcl'l eın e hizn1cti ahnacak en ra zhı iki adet dcgcrlcnıc
kuru luşunu yVnı:ı i111 kurulu korarı ile bcl irl cnıesi \'e belirlenen
değcrlcıuc kun.ı lu ş l a rın ı p(ırtJl>) ....:ık l;ı)' tC1:-.111a bi kl irılh!'sİ ve ayr ıca
K.1\ ı rta İli'ln eın1cs i gcrckn1çkh:dir. Rc lir leııc ıl dcğet l cıne ı..uı·u luşu
aı,cak değişt i (İlnıc g,erekçesinin K uru kı gClnd cri ln 1ı:si ni n1ii1ı:ak ip Kurul
<.lııay ı ile dcği şı iri lebil ir.

1.orunludur.

yapı lıı1ası

Kurucu. lı ai'ıı'kuıan g,ayrin1cnkul cl cğcrlı.:111..: r:ıporlnn ile foıl ı)()rl I~) li n ı.h:

alan diğer v;;ırhk l ar:.1 ilişk in dcgcrlen1e raporların ı ekleri: le birlikte.
kendilerine 1cslin1ini ı ~ıkir '-'<.len 1O iş gOoli içinde $;1kl~un ::ı Tebliği

)' Ct

ka ps::ınıınd~• d cğc rlt: n( li rrn cl\.·rde

bu hınu lmak liv.:rc porlfi))

..;al.l ::ıyı..:.ı sına

l)cgt.0rlcınl! raporl:ırının hircr ünıc.gi kurucu nh:l'k('zinde
yaıı rınıc ıltı nn iıı celentesi için h::ı zır bulundurulur. ırı lep cı ın eleri hnlindc
masraılar1 y.n ırııncıl::ıtca karşı l:ınnı:ık Uzcrc }'atır un cıh)ta d:ı. gönderilir.

gönderir.

Fon'un

l~ı~ıl iy cl

ve y::ı 11rıı ı1 l ar ını n

i l i şkin a lınan i ı.: :, 1.eı b~lge.s i
ı•on L~irinı

Pa)

f i yi'ıl 1\ı,: ıkl ~ın1::ı

Oôn\,·ıı\İ n e i lişkin E.i>:ı~lar

kat ı l ıı n l inıın~

KAP'ta ve

ilkelerine tı}'gtın luğun a
rcsn1i in ı emcl

Ku ruc u ' ıııın

sitesinde y~ı yııulan acakıır.
, Fon ' :-ı il i~J..in ol:ırak giinlük tiyuı açıkl anır nncak söz konosu riy:\t
Uzer indcıı
Fon·a ilişki n kaıı lıu u payı a lın1/satı111 i şlcn ı i
gcrçcl.l c şıi ril cınez. 13u ihr.ıc; hc lges iııdc bel iııilcn ~ıu ş h:ışl:ıngıç
ıarllıiııdc n ilk gayri ıucnk ıı l >·aıırın11 ~ap ı lana k ad~ır o l:-ın dö nt.•f!)\.~ ilişk in
katı lın a pay ı a lı nı ı ::ı l in1 :1ı l arı ı.ak lıd ır.

F.;,1n·un p~i)' ~ıhnı ı..1t ıı n lat ına esas birim pay değeri y ıld~ı 2 kere olmak
üzcrt.'.:. her ;:ıh ı :ı ylı k döneıu sonu itib::ıriyte ve llöJ\~lll sonunu ıakip eden
10 i ş glinfı içeri:;inde hcsap lan~ıc~ık \C o itclildi ynıırın1çıl ;ır~1
bildiri f<..-cckıir. ;-\lı n ı s.atııll işlcınlcrinin gcrçcklc şe-ce~i fıy'1t son tarihli
fiyat l'aporund~~ yer alan fl)il •oplaın dci;:crinı.: göre 1e~pi1 edilecektir.

J\)'r lC:t.. ar.l dü n cm l crdt.~ )'!tlll'llllCllann f\'ln katı lı na rayı alı nll annın

l·on

yara rın('! of<ı c:-ığı duruın l atda. Ktınıçu'nı ın Yönc ı iı n Ku ı·u lu 'nun al::ı c::ığı

k:ırar ile lı er yılın l lazir::ı n
fiın fi~atı hes.ap lan1~1sı

(\ r:ı lık uylılrıı nn $()1\ iş giinlcri dışında d ıı
y:ıpı hırnk foo kaulnı a pa yı :;aı ış ının

ve

~---- - - - - - - - - - ' - ' J:;_t.'!i<.kl~ş.1iriln1csi n1iin1ki'ıntliir. - - - - -- - - - - - -- 9
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J Foıl

t>. lııl\':ırlıgınd~ın

\' apı f:ıbi l eı.:t:k
İ lişkin 1-:s:aslaı·

J lıın::ını:-ıl:ır;.1

Fonn ili-şf... in J..uı·ulu.ıı ına:.ran arı d;ı d:lhil lünı gidç<l'J~r Ji.ı11 ı n.ılv:ırlığınd311
k:.11-şıl:lnır. 1 vnı.hul l\ar~ıl anan. pl)rtllty yönl:ı inı o..·rı.:ti dahil tünı
ı.:,idcrlc ri n tQı,kıı nın ı n lbn ıopkın1 J.,;-µ,(·ı iııı.· güre ü~t -. ıı n rı ~-06°d ır,
F()11' 1111 tophıı n gider <'nın ı içinde k~ı lnı ak k;l)dıyla. J\)n h)plun1 de~crin in
siiııliik

<}00. 003..J2'i'ıncl cn

t_yli;rl1in dı;;ü ~:virgiilkırk ık i)

% l ,25(yü/d cbir\ irgülyirnıib4'Ş) J olu5(1n bir

Bo ücret h-.:r ~•)

~onun u İi'1cycn

5 i şgii nli

l)• ıllık

)<lklaşık

yöntti nı ncrtı i

ödenc.,;.('k1ir.
içerisinde l·on·dan ı ahst l edilir.

Fon n1 a) \•ar lı ğtndan fon ponföyünfı n ;önttinli ile ilgil i
öd t•nccck yönC'tiın ii crcı i ve ~ışağıda belirtilenler dışında

ı..uru.:u ;a
h arcaın a

y:ıpılanı az.
:ı} Fon kuı·u luşunu n1lhc~\kip n lC\' ı.u:u gereğ i yap ı ln1 ası 1.oı·unlu ıcsc.i 1 \'e

il~ın

giderleri.

b) Portil'ı)dcki v~ırlıkla rıı ı vcy~ı
nakle bağ lı sigorıa üc:retlcri,

b unhırı ı cn1sil

eden belgelerin nakil veya

I.'.) Porıft~ydck i v~ırl ıkl arın sakltuın ı ası h İ /.Ju cllcri için fKI Cncıı ücreller.

\') V~rlı k hın n n~ıkd c çcvri ln1 ~!>İ ve ı rıı n sfCrindc i)dcııcıl li creı l~r.
d) Fon :ıdı n~ı yap ı hı n ı:ıpu ıc scil i şlcnı lcrine i li ~kin ıünl ı nasr:ı fl:ır.

c) Finansrnan giderleri. k«ın 1 i sy<..1 n , n 1aşr~ rvc kur

liırk lrırı .

ı) ı •orı f(i;~ al ım l<l rd a VI.'. po rıföydı.:n <>~ıı 111 1 l ard!t i>dc ncıı

korni:-.yonlar
{yabancı ı)ata cinsinden y~pt l an giderler ·rcrv1t1 d i}viı s;)ıış kuru
ii zı.:ri ndcn ·rı .'ye ı:;evl'ilcrek kaydolunur).
ı;J Fonun nıfıkeUc li <ı l duğu vel'gi. 1-esi111 ve harç ödcnıcl cri.
ğ) Bağın1sı1. dcncıi111 kunıl uşl:ırııın ödenen dcnelinl licrcı i,

csns alınarak üçer ay lık döncııılcr iıı son i ş gününde fon
toplam degcl'inin )'ÜZ binde beşi oron t ndıı kun ı cu LUr: ı fuıdaıı hesa ı)faıı ao
ve porıfOy saklayı cıs ı tar::ınn<l::ın onay l an:ır:·ıı.. Kurula öd'"oen Kurul

h)

r:ıkvi ııı yılı

ücre ıi .
ı) K:ııı ln1a payları il..: ilgili l ıa ı\:aın alaı'.
i) t>.·IKK ve lst.ınhu l ·r:ıı..as ve S:ıkh)ıl l<l U ankası t\ .Ş.' yc

ödenen

üc.: rc:ı,

kon1isyon ve nı: ı~raU ur.

j) Üa) rinıcnkıı l

yuıırı nıtaruıa ili şkin d eğcrlcnıc. noter vb. üc.:reı l..:r.

k) 17l) t\'un faaliycıJcri ile ilgili <}l :ıtak hukuki. n1ali. vergi~..:I vh.
d a111ş111anlı k h iznıcti li ç r..:ılcri,

1) Gny riıtıenku l yaıırınıl:ırına ilişkin al ını/s:ı.11111, kir;.ı lan1 a işlcn llcrind c
ücr..::t ve konıi syonl ıırı,
111) Snhibi t>luna.11 gayrin1l!nkullcrin. s:ıU nle,l;ınik i r::ıhın)adan ô11cc \'eyn

oruı yu ı; ı knc.ak arac.ılık

sonrası nd a gerçeklc.ştirllc(':ck her türlii h:ıkı nı. t)ıttl rııll. t:ıd il at \ 'C
vcn i len ıc:

;1)

"idc:rlefi.

S:ıhibi ~lunan g~ıyriıucnkullcrin her tOrlli aidat. bin~ı orı~ık gideri ve

ten1el hizn1cl g iderleri,
o) İşlctmcçi linnal:)r.l ödc11en hizn1~1 bcJcllcri ,
ö) fon pcırı r<l y iind ek i varl ıkların 11az.-..r hı n nı ;-tı.ı ve

~atışı

ve d ağı t ı n1 gid erleri,
p) Fo11un yasal defterlerine ili;;.kin gid erler <l:lhil
ü<:rctlcri.

için

katl::ınılan

p:ı;rarl ::tnl;l. saı ış

r) Portfl:>ydcki

v:ırlık l ıırın

s Endeks ku l kını n1

~~~~~~~-'--'-"''-"-

10

sigorta lic~l h:ri .

ıı.i d~:rlcri .

o lı uak

lizcrc noter
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., ,, 1>-:1\cr ıa.'-"il... ıaıura basın•ı. ... ı.ııur-.ı, t:"'\lcfl"r ~ibi hclı.!c \c L.ı\ıl
\lllı\.'ni i k il~ili h;ırt.-:tınjfar.
..
..
.
t) lı..:.ı.-ct t'Clgc'i içio öJ~n~n üı.:l'\:tl.:r.
ıı • l..orlli.ı~dt.:"-.ı µu~ rirncnktıllcrin ,j~ıırtoı. O \'it\. t,,.,Jeıncl\!rı 'c tıcn.-.:ri
~idı.·ılı.:ı.

n) J..11111lc.:1 il)J;_Utl giirüfcıı Jif-1.'ı' h:U'(tllll:ll:tr

1Clll ( irlir (filler r.ırk ıı ıtn Kauhıı:l
ı•ayı '-1.ılıirlcrlııe ı\kl~ırı l nı~ı s ııı :ı

lıi~l..in 1 'j'lar

fuıı.ı
f\.Jtılına
ı\}nlnııı).ı lli~l..i n

\c

r: ..a:,l~ıt

Fondan

Fu11'dn lılu~oın kar. kaulnıu paylıır1111n ic;Ulıllf...t\! l>ı.:linilcn c~~ısiar.:ı !!nn.:
ı c .. p iı edilen lbn liyauıı:ı }Un,ır. l'cın p\111 1(\yündc bu hın:ın 011:11..lıl
ı):l) l nrının l..ar pa) lan. k::ır p::ı> ı da~ ıııın 1;ırilı inin h;işl::ıngıç glı nüıuJ.c
ı.ıh .. il ı:dıl111c.,i n e bakılnt::ıı..~11111 nıuh.ıı,,,ch1."lc)tirilir. Katılnl:l pa) ı
...ıhiplcıi. p.ı~brını ihraç bı:l~('.,,indC' l')Clınilt.•11 \ürelı!'rle Fttn'.ı !!ı."l'İ
...111ıllarında. ışkmc csa:; fi~;!lın içı..-rdi~ı J on'd;sı t:'lu~n l~rd;ın p;ı~l.ır nı
:ıfn11'> <•furLar.
Clı.:n...:11 "'hır:

1('fl

ıut.ırıru ıeınsı l

eden kntı hn.ı p;ı)lnrı 1cbliğ'in ihr:;1ı;n ili,l..in
sadece nih:lil..li )tı tıru ncc l am s~ ulır.

hOl..Oınl cri ~c1','.c,ı.-sindc

K;ıı ılın .ı p,ı~ı s~tt ı n ~ı hn nııı:-.ı \C) :ı l bılJ

iadco;indc,

l{u n ıcu11un ihı.ıç

hcl ~c:-.ind~ ı l :ın '-"<l eccği l..aı ı lına pa~ı nlııı' ':ı hnıın ııı )~ı pılacagı )Crlc-rı.·

h:ı~\unılnr;.ıl.. a1 ınl ,nlnn l"Jli ınatı
1'.uru~u·nun

J..cnJi

\erilir

:.ıdın::t yaı>.leağı i~lc:n,lcr Jı.•

dahil alınan tüm

l..:ııılın.,ı

f'J~ı Jlıın \.atım ı:dim:ııl:ırııl:t 311111 'c ...111111 t.;ıliınatları için ;1~rı a)rt
ıtlrn.ıl liıt.·ı~ mütc-;c:hil ,.,r.ı num3ıl':.ı'ı 't'filır '~ iş.lrntkr lıu ün4.'.<liL

'ır:ı-ınJ ~o<e ~l\"ekk1ıirilır.
!-ıa\nş. '-tot,al afetler. ekonomi!.. lri1-. İl\!ıı,irn ,j._,ıernlerinio çöt..mc'i
ponf~)th:ki 'arhk1arın ilgili (1hlu~u p.ı.-arı n. pi)'aSaJ1111. p laıforı nun
1-.ııp:ıonııı:,ı. bilgisayar si :..ıcınlcı iıldC rnc) dan ;ı g~l~bilccck ~11·17nlıır. t<ın
ıopl,11 11 dc~c fini ctkilcychile('t.'I.. Uncn,li hir hilginin orlay::ı c;ıkmııı.ı gihi
ulu~.uıU,lO duruml:-ırıu n\eydanfl ~ı.:lı nc:,i halinde. Kuruh.:<ı u~guo
t;llılllıuc'i

halinde, fon bifin'

p:ı~ ..tc~ı.:ri hc,aı lkınıtl.ıyııh i l i r

ve

l\ atılnın

l':ı ) lurının tıhın ...a.ııın ı durdunılnbilir.
J...aıılı11a p;ı)ı ~lı~ı.

nakden \C~J
~l)rimı.-nl.ulk."f 'e ga}TİnlCnl.ulc J.l) ;ıh h.;ıl.ların ıapu sicilinde fı'IO .Jırıa
ıe~il cııirilıoc..,i surt'Iİ)lc \C}J leblı, 'in I~ inci nıaddcoin üçünLil
fon birin1

l"l) ık~crinin laıı' olar.ık

hlra}ınJ.ı bclirıilcn g:ı~rimcnl..ul pklJclcrı L:ıp....an\111d::ı~i b3ğım..,ıı
i,.:_, ıuııılcrın t{ıpu siciline fon adınn ıı..-..cil ccııriln1c">İ ) :.ı <la bu bôliln1l\!rİn
:-.atın .ıl111n1a,ına ili~ki11 ~ö.-leşnıclcrin tCıun dc"rcdilnıc-,i 11uretiyle tı}llİ
ulnr.ıl.. l'k.lcnıncsi; k:ıı ıl n1:ı f)tl)' ının

ll1n,1

iudc~i. y~uırırn<:tlıır-111

pa) larının

ihr:ıc; hclgeı.indc bcl irlcncıı cs.a-.l:ırn ~nrc h)na iade cdi lınck :..urctİ) l ı.:
unt.J~ \'cvril111c-"i 'C) o p:ıy lar ını• ı..arı;.ılık t!Clcn gayriı nt.•ıı"-u llL·r ve
~:l)ı i n1c11k ulc tla)::ı lı ha\...l arın )Ulll lllltıhı ra llcvn:dilnlı:-:.i surcıi~lc
~l' l\cl l c~ı iri lir.

L

1'untı.:u tarafın,lau l..aıılmJ 1\3} lannın lluı aJıııa alın1 salu111 ("-.;ı,tır
Kunk:u. ihrnç bcl;e.Mod\: \Cf alan hOLünıl"·r !il.allı kaln1ak ı...ı,Jı~ 13. lon
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T

ı...11ılrna

-

ra) l.uınııt

Jt.lna

ı;ıJt.•

ı.-Jilnıc.indı:-

ft.'fl."l..li

-

liliJit""'1tirı

-

'1.Ç:bnını-.anJJn "''ruınluJıu . ll\.'ı"·lı..lı lil..ıJiıı."nin ~ı!l:smnuJı::>uu

\c

Jl'W1.fü~Jeli '.:ırlıL.t.ırın :uııluun ~aı1Nnı1. uun .1..a.r.ırınl ola.:3.f!ııun ~urucu
ıar.ıfuıd•tn ı~ ..piıi h~ılinJ"-. f..:UNl.:U l..ı.UılnıJ

.

t.7t~k,chilir.

Ru Jurunili

pJ) !.arı.tun geri

-

:ı.lınıını

Jcrh.ı l fı,.uruı· j bılL! 'eıilit. Ertt.>~ıt'k.'

tıir ~ılı ıt."'.nıtıı.

-.ütt..ı

Kurucu. fi-.nu n l.. rıtıl nııı p.ı.)ı ':ı~ı ..uuıı 0 o50'!'tıni n.:;-ına);.lCal.. :,el..llJı.' h'ıl
ka11Jm;.1 p::ı)hınnı L.cııdi r~'nli))llıı~ :.ıf;ıhili,. Bu ~et..ildl! t..uıucu
portRl) iinı.: :ıl ıı ı:ın 1.. at ı h ııu 11.ı) 1.ırı alı ı n ıu ri lı ınden iı ibaı-çn """ geç it..i ) ı I
içinde fuıı:·ı i:ld(' l.'dillr \ nc.;ıh. 1.. ııru çu 1:ıl"'.ı.lından fona ::ıv;.1ns t::ıh s i'
ı.:d i lm i ı- ise hu ıııı:ıı· 1..at~ı l ı~ ı nd a kucuçu porlfOyiinc alın :ot katı hn:ı
puyl otı fonun kun ıl u~undnn ilih:ırı.:n hir yıl ~Un: ile: bu cı r.11111 1
hc s:ıpl annı:lsında Jikk:uc :ıhnnı:ıı.
rc.nı IU l:llllll U.'lllSİJ cJı.:ıl f..ı1tı lına ll<I) l:ırı

hükiimlcri çcrÇc\t,indc.- -..:~d...'(:c nill.·lil\li

-febJi ğ'in İhr.'.tC:l İI İ~f..11 1

~atırınıcıkıra s::ııılır

Ka11Jn1a pa)larının niıı.:lilli ~.Jlırıını..:ılJ.r a.ıasında devri nlümkündiir
"\itclilli
~aıınmcıl..r
.lf;l,UUJa
J..atılou
ra)t
OC\rİnin
gcrçcL.lq.ti(ilc-bilme-..i i,ın dc,r.ıl.111 li')i \t." \C).t L..urul~btın nnclikli
}':tlınmcı \:hıllarını h~i1 .-.ldujuna ili)L.in bil~i , .... belge-terin Je,ir
işlcmlt!'rini ) firüıcn l..urulu)-ı İklilnh!"İ /llfUrtludur. Ck'\ İr İşlcn1ltrini
)ürüten L..uruluş. si\/' lnrıu'u l'il~ı '~ l"!l~"·lcri temin etmek '" bunLırı
fcın :.Oresince \C ~'i.~lrİ cılur.ıh ~l ) ıl b\_l)Unc::ı nıuh:ıf.:ııu cını;:l
2MJndaı.fır. f\ itt!lilli ~ :ırırııncı lnr 3r._11;111dnli latılma rxt}J tle\ irlcri.
k:nıln1a payl~ın nın lı l}l 'iJhitıi )Jt 1rın1 ;,:ı l:.ır nr.ı:-.ınJ:ı akı:ırtlı11~1:ıı ile
t:ın1::ın1kınır. Kı\tılınn p:l)I dc,,.irlcrirıc i li~t.. in bilgilerin ~'""'ya
ılctilıu c:-.indt"n de\ İl' i')'ll.'n1fcrini )OtOıcu t..u ı ulu~ _.,;orun1ludur. Ou mııJJc
kaps.ıı nı n dn , ku n ıcu v1.· yilncıici ' uhip tı1..lu~u k~1t ıl 11 1~ p~ı yl:l rın ı diğ~ı·
nitelikli y:-ı ıırıolcı lata d cvrı.:d ~bilir.
K:ıııln1a puy1;ırnuıı. ın ..~,, cu ı \C)~ı ~eni

nilclikli y:ıt ı rııncı l ararası

l.. :tl ı hnn

payı devirleri. talin1:ı ıu' ,.,·ril1111,•,iııı ıaıip eden ilk li)al rapcırundali fon
birin1 ı>ay fiyatı liıcrinJcn 'C)°' ıaratlnr ar\ı"ınd.ı h1!-lirlcıh."Cek fon birim
pJ~

fi) aıı üzerinden her ı~ııtl:t.n ) apıl,ıl,ilir

1".itclikli ~:ttınnıcılaı 3f'3'1tnda\.i l..;ıııhna JlJ~l tk\ltleri fon bilgill"nJinn"-'
dokümanl:ınnJa ~ ..ıann:. )er \ı:-rilmi~ olınası halinde kuru.."U \C}:l
~öndicinin 003) ın:ı OO~laoabilir

\JhUl ıanıamcn sınırl;ındınl:ıbilir.

Fon laıtlm3 pa) l<lrının ilır:..:ının '\C) ;ı laıılma p;a) lar1nın fona. i:kfc-<;;İnin
:ı' ni olarak ~r\cl..lt~lirilrnc!,,. i,ıcnııu.-,ı dunın1und.;a. her işl~ın ônccsind\.'

v:ır~ tbnu~ nlC\Cut tütn ı...1tılın.ı pa) ı sahıpfcrinin n1ut:ıbal:ıtl:ırının
bu hu;u,un fl(ırtfll} ,.ı~IJ~l\'.l~ı ıar.ıfınd:ın ıla it:) İt eJ ilntc~i \C
s~)ı. konusu tıclgcl..:ri n tCıu ,or....ı;i ,.._. t.ıkıp cd(.:o 5 ~ı l ho)UllCa Kunıcu
nezdinde rn ıı h:ıliı ı:ı eJi l ııl~'ti ı~ulıııludıır.
:ıhnın:t.ı.
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.

-

l) c."'ğ..:flı.: ınc

GOnlcri:

pay t.lı.'Q.t'r İ h..:r ~ ı lın lfa1.iran \(' ;\r.ıl ı l..
günleri o lı n;..ık iizere iki kc7 hc saılf;,\n ır ve hcs.;ıı' lanıayı
ıı.ı l.. i p cdl'n 1O i ~gil ıı i1 içerisind1.· ilan edilir.

Fon

:111111 -.nıın ıl:ırın:ı c-.!ıı. h i rinı

ay l :ır ının S<ın i ~

Kurucunun l'öneıin t Kurulu. l·on yar~ırJ n <t l)) ıı ı :l.~ ı şarıı it...~ F(ln
porcHiyl1nOn bilyU tO lıncs ın c ol:ın;;ı k ~ıglıımıık aınaı.: ı ) la, al ııc.ağ ı bir
)t'inı.::ıi ın kurulu karar ı ite ara Jönen1dc hcs~ıp1.ııı an !On b iriın p:ı) ıleğc.""ri
lizcrinden ~ at ır ı ıı ıı:: ıl:·ı ra k aıı lın a pa~ ı sat ışı y::ı pı lın~ıs ın a (l ) ;ın:ık
sağ l:ıytıb i lir.
A lı nı · rat iı 11~11 kırı \ 'I.' Alı nı llı.:d cllı!r iıı in

Bu

·r ahsil

ihra~· lıclgc.-" i ndc hclirı i l t>n :-'l.nıış başhın gıç

l~s::ıs l arı :

tnrihindcn ilk g;,ı yrimcnkı ıl

y::ııır11 11 1 ) :ıpı l an~ı k:ııJ ı:ır öltuı

p :ıyı ~ı lını ı :ı l irnnt hın

tal i nl~ıt ın vı;ri lmc:-.ini hı k ip

bu l ıın :ıı.:~ık p~ıy liya11

üzerinden yerine

dönemde; ka ı ı l n1~1
eJ"n ı l k lıcsaplanlada

~et i ri l ir.

ilk gayr inıcnJ..ul )atırııtlı yapıh n::ısı sonra.sıı ı d::ı: 1 Ocak · 30 l l::ı?i ran \' C
1 l'cnım ııı - 3 1 f\r.llık döncn1lcri içcri,..inde \•erilell alınl t::ıl in1::ıı kırı
\'Crildii;i lll;ncn ıin -.oo a~ı o111 tı iıin1 i sonr.ısı 10. iş güı \U içerisinde ilan
t~dilell ı>ay fi~-all (i;rc,:rindcıı. 11. İş günfı ~'erine gcı irilir.
:\ lını ca.l inl~ıtlal'ı

sadece toı:ı r ulnr'.ık \ Cfİ lcb ilir. Alun l fJlimnt ı nd:ı

hl!linileu luıar tahsil edilerek, hu ıutara denk gelen kuııhna pi.l) ı
Fıın Iİ )·at ı aç ıkland ık ta n

sayısı

sonra lıc:-1üplanı r .

ı\h nı ı;:ılinl :ıt ın ın vcri hth.'Sİ s ırasınd~ t:ılcp ı:di lcu katıl nla p~lYI bedelinin
kurucu ıa r.ıfınd:ııı tahsil edil m~~si ı..--sa.-.ıır. ,\lı n1 taliol~Uları s:uh:ı:c ıuıı:ır
okır~ık
Alı nı

vcriltbilir.
lali n ı;:ı un ın

k:ırş ıhgııı d;:ı

t;.lhsil

cdilt!n

ı utar

i şleıu

gc rçck l cşı iri li nceyc k ad:ır y:-ııırıoıc ı adına k~ııı hnı C f;ı:tsh11·1n~1 dnyalı
o l ~tr::ık

kurulan

kısa

vudeli kira

sert i fikas ı

krııı lı nl

ii.)ukır ı nd a

dcğcrl cudiril nıek suretiyle kat ıl nıa payı alıntı nda kullaıı ılır.
Yatırın1 cıların . bıı ihraç belge-sinde hc lirtil ı:-n lô n birin1 ~'Y değeri
hı:sapl;:ın1 a günh;riııi ırık ip eden iş günlcrindc. verdikleri J.:aı ı l n1:-ı payı
ah ın t:ılinıadar ı ıalimatın vcfilnı csini ıaki11 ı..-'(l c11 ilk hcsap l aıu:ıd~ı
b u l un;.ı cak

pny liy:;ııı U zcı·i11den yerine gcı irilir.

S;:ıııın l'~ıl iıuatları ve Satını Bedellerinin ()deoıe l'.:snsları~

1 <)c:ık - 30 Ha7 İran d Hn ı:ın inde :ıhnan S::ı 11n1 t.ll i oıatl arı: J\r::ılık ~ıy ın ın
son glinünc la kihı:n 1O. İş gün ti ikın cd ilcıı p:ıy fiyatı i.izcrindcn, Oc ak
ayın ın

12. iı- gliı;ü yc.ı·i ne getirilir.
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l ı ·cmnıuJ' 31 \r.ılıl dô01.'f11inKk JI 111~1 '-Jlın1 tJlinı3'ları: ıJ'fe~ en~ ılın
llJJ'lf;Jll ·•}10111 ~)il gününe Lıl..ıb":n il>. I~ ~rınrı ilJn "--dilen ra~ Iİ~;11ı
Uı\.'.'rinJ\.'.'n 1cnın1117 :ı} ı nın I.=!. I~ ~UnO }\.'rıu~ t:\.'.'tırilir.
";ıt ı hu;'

P••) l:ırın ın 1 on·ü

"''1111TI ı :ı h:p l ı.:riııı.:
t4111 l<•plan1 Jc ğcri nin °112(J '•dn~lı.:n
fnıla 1lf11Na. K.ıl ıl nlı:t pa~·l:trıı1111 h'lıl ;ı i:ııJc çdil\.'.'hilnıı.:.;İ için gerekl i
l ik idiı c ııi n ı..ağl.ııı::ıın ad ı P,ın ı \ C j)t'r11it)dcki \:ırhk l arııı s.:ıtı }ı ıı ın

knf, ılı l..11clc n ı uı~ır

i~ı d ~ ı.•Jilchl kl i~ ı ddn cnll \.!rdı;

en !'>~)ll

h clK1pl ;u ı:ın

yn ı ırıı n\.'.' 111 111

J'.3r.l11na olaca~ ın ın Lu nı '-=u ı.ı r:ıfııı do.ın ı c:Sp iıi lı a li nJc,
t...uru1..:u l..lHIU)a ilişkin tıi r ' 'ilnctinı h:urulu 1. aro.ı rı J.l..ı.ral :ı.;.an l. ı -.n\J
Jı.:nı.. ;!'-'len 111iltan.kı satım ı.tlchini ı...,T')ıl:unarna haJJ..ına ::-;ahip olurı. bu
JuıunıJa p.a) sahiplerinin ..,111111 ı:ılll'lı..vi ~-}ıİI oranJa karşılanır -\}rtt'a.
ltu JurumJa tkrtıal l\.unıltt hilgi \erilir' c c.'ft\.'.'h:ın-: Mıre.si bir~ ılı a,.1maı
f\.URJıı;U ra~ ~eri alımı karan aım.1-.1 h.ılinJt. l..JC3tlt\J \C' ~eri alınl İ\'.İn
3) rılan "'fl lılın tutarı en geç :ıhı>ar "> lıl. thlncnılcri n ...on günOn<lcn 3
İ )~il n tı .:ıncc :aıırun c ıhır.ı h ı lJ ı rir. P;J)l.ırın ı i :ıdc ı:.·ıınck i ..tc )ı.:U
)J.lu nucı l :ır. en geç tıl ı ı U ) lık d Hıı c n ıın "on g\inünc ı...~ıd:ır ...111111
ı nli ru all arı nı

Kurucu'y:t i lcı ir.

S .ıı ın ı ıa lin1 al l:ı rı ıuıa r

\e) ::ı

kn ıılıl)>t ı>A) ı

.1d1..·di o hır~ık vcrilcbi lir ı·u ı tlr
denk !!t•lcn k ın ı ln ı:ı p:ı) ı ~ıd ed i . ::ıdcı clln ıal..
dununund:ı da denk g,c l t~n 1111.11· I (111 Iİ).Jlı açı k l :ır-ıd ıkı:ı11 S4:ııı rn

ofo r;ıl.. ' ....-rı ln ıc-.. i duru nıu uJ::ı
\t'tilm\.'.'"İ

hc...ap l :ınır.
(it·f\clı.IC)rnc ıarilıinde 53tım bı..'lcli

1 on ı.ırJlındın

~atınmcının )Jlınm

h<'<.thıru il<kııir. Yaıının h""'hınııı hulunJu~u kuruluş d:ı •~nı ı.ırilue
'•111~•1 konu katı lnl:ı pa)' lannı Kuruı.:ıı'} .ı \il\. f\. ne Ldiıxl-c de' re<lçr
ö!ııu ~.ılıın raı iı u::ııkırı 1pınl _E:-.:ı .. 1.ır1~
K ıu ı l nııı 11ay ı :ı lın ı

\'e kauhua ı>ay ı :-.:ı ı ı n 1 1t ı liın at l a r ı t:.1 l inı :tun vçr ilın c,i n i
10 ((ın ) i ş ı:;ü n O içcri.;:indc .ı l ıı n \ t..' ,.ııııtl t:ı l i ın :.u kın n ın ilcı i l tl i~ i
n y nı )f• ntcın ile ilelilen ı:.ıl i m :u l ar:ı i ...ı i11 :ıd c11 ıp ıal edilebilir 10 (011} i~
,onllndcn .....)ıu·a \ i.'Tilen ipt:ı1 ı..ıl iı n nt l:uı nın lı.al:l ıı l edilmesi i ~ J liC'Jk
h. unı~u·nun ) apacağı dr:gcrlcıldi ı 11)..: ..nnocu,
ipul ı:ıl i llla.tının
i ı l..: ~cn

l;JotulUnUn

JOnu

:zarar.1

u~r.;ılnl3~:k.\1~1

J..:11ru"-unun 'önl"lim Kurulu"nun hu

'41'nucuııa

~c111de tıir

larJn

\3.nhm .. ı

\.C

alması ~olu~l.:ı

nlllınlOnd(ır

t..::11111111:1 l'a'ı ı lhr.ıcının \Cj_;l_l·nn:ı i:ı(lc,iııin
<Jı.:r\;-t.:l..h:~liriln1C<iinc i li~ki_n_ücs_crlt•nlC" I· ,.ı .. ı:ırı:

ı\' ni

Olar:;ı"

l<~ll ılın.l p.ı~ı ihracın ın vı;;y:ı ICınıt iııdc,iu ın tı)n İ t'lnrnk gerçek lc ~ ı ir ilnlc~i
d uruınuııd a. l cbl i~' in be, inci hl\lihnOnd ~· bclirlilcn cs..'lı.l:)r çcrç~vc~ indc

L

l. ııı ıl ıu a ra ~ 1 l..: ;1rş1 lı ğ ın tl l) ~ :ilır ın\t• ı l;,ıl'd :tn hl n,ı \ c~ .ı " • ııı.ltlıl y::ıı ırı n1cı lara
Je\ ı \.•dı l ccck g:.ı: riınenb.u ll('.r, 1ch l i~' i n 18 iııci n1addcsinin iiç ilnı.:l ı
fılr.ı .. ınJJ bc l irtil~n g<l~Timcnlu l pnıil' l t:ri l...apsam ınd:1l..:i h.ı~u n ...ıJ'
bt11Uınler \t: payrimcnkuleW):th h:ıllJı ın dı:J:cr ıc-spitine )ö~lil t)J.:ır:ıl..,
--~~-1, cbli~'in :?9 uncu madJc...inin ililll.:ı lıMa"ı lap:..:ımında Jl!'~~k.-·n'h.;
I~
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l..urulu1 ohı ral.. bclifh: nl."n ı.:ayc in lc nku l <lcğcrlcn1c
kurulu şun a bir rapor h~v ırlaı ı llr Yaurnn clhtr,l~ın froııa dcvn:di1cçcklcr
için h az.ırhu1 a1.·:tk d eğcrl cnıc r~ıponın :ı il i<;ıl.. in n1 :1:->r~ın:ır fını p01tfO~ ü ıı dc n
k::ırş ıla11 an1a;14 Kaul nı a ,,ay ı s;-uışı nd a, ilıra cr cdil ...'C'cl.. kaıılnuı pıly ı
hi ·ı.ı ncıi a1ı ıı:ıc ak

::ıd ed ın in hc-sapkınn ıa <.: ın da csa~ :-ı lın~u.:aı.. ılcQcr. lı tll' ır la11 ;:u1 ı.le ~.:rten1\.'

r~)porund3 ul::ışıt::ın değerden lbzkı. lo;~ılıln1;1 p;) l i:ıtlc~inclt.- geri ;hntıc~1ı..
kaıt lı na

pa~· ı

ad<.·d in iıt

h<.•.s.apkınnıas ı nd~ı

c~: ı ->

alın<lc.ı:tl

d ('ğ1;.·r

ise
h,ılırlun::ın Jeg.eı·lenh:- rapcırunda ulaşılan değerden at <ılanıııı. O:tcrindc
İ j')Olc:I.. hu lı ın ııu Vt.' )a gayri ıuenl..ııl Un değe ri ni ctkileyc(;ck 'c/\c~a
devrini ı.. ı -.ııl ayn ct\k n iıel ikte lı erll:ın g.i bir ı ak) i d:ıı hıı h ın :ın
g~ı yri n1cnkullcr "'-" g:t) rin,enl..ulc J;ıyal ı h~ıkJ:u: k:ı tıl nı:ı p:ı) t .satı şı
laırşı tı gırıJ.ı flıı ı~ı d~v<..:<lilcı-nı:z.

Fon

lı;tüıiiğli

l{;ıpo rla rın

ile

Fi n ans~1ı

rçı ni n f1Ji l eh i tcccği

F<1n,

Y~u ırın1 Fıın kırı R rı p<l rlanıa ·rebli~iuc

aylı k (ıra dil ncın tina ıı ı..'ll r<lp<>ı'

uygun o l ar.ı k y ıllık ve ahı
dOzcnlcn1cklc yükün1liidür. Yı l lık

fınans~ıl raporlar bağıı ns ı z den.::t i ınc. :ıhı ayl ık tı r.ı d örıc ıu
raporlar ise inçclcı nc~'c (sınırlı bağıı usız dcncıin1) ı:ı hidir.

Yerler

Fon

lçtiizüğ li

say fa sı nd an

ve fin:)n s:ı l
len1in edilebilir.

r.ıı)t)rl:ıı·ı Kunı cu ·d ((n

ve

fi n:.ınsal

Fı.>n'un

KAP

fon:' i l işkin y ıll ı k lin:ııısal raporlar hcs:.'p düneı nini n hitill)illİ takip eden
60 gün; altı *ı ylıl.. tırıl Jöo.::111 lin~ın s~ıl r:ıporl ar ise ara dönen1io b11in1ini
t~ıkip eden 30 giin için<le K urul~• gönderilir. Siil' kı)nusu raporlar ayr ı c~ı
Kt\P' l:l il:ııı cdi1cref.... K tınıla y~pıhtcuk hildiriın i ınüıcakip it> iş ,gfınil
i~·l!risiııdc kauhna p:ıyı sahi11lcriııc c-ıı uygun habcrlcşıne vasıtaSı)·Ja
i lcıi l ir . Kf\ P.ta ilan edilecek lin~uıs.al tapor1arda. 1(çari ~ır n iıcl itiııdeki
hi lgi l.::ı·i içer\.'.n bölfııu lcr gil'lcncbilir.
koııu:-.u
ı•aporlar
Kunıcu
intcrnel
s ih:sintlı:n
(\\'\V\\'.O}!ıkpurtf()v.cüın.tr) . Kurucunun gc.nel ıncrkczindcn ve :;:.ıı ı~a
ıll"'JCı lık e<lccek olan ()Y ı\K \' aurın1 ~lcnkul l){'ğ.e.r1er ı\ .Ş ' n in genci

Söz

rnerkczinden tcn1in cdilchilir.

1)1{'1' Oagı111sır. Otneıinı v.:: Scrbcsl l\·luhaseb...>ci ~·tal i ~·liişavi rli k ı\ .Ş.

J-'<)nun Dcnctinıi ni \'apaco.k
Kul'ulu ş
\f;:ın;a

K~ır

P;ıyı

O:ıgı ı ı nn

ve

1,crforn1:.111 ı. Ücret 1c nd irı J\('Sine
i l iski ıı r:saslar
Fon T<ıpk1ıı ı G i dı.:r <Jrn ıu
( Dışrırult11 1 ::ı«ı{:hııu111 l li=nıt'llt•r
/)rıhi/ ()/IJJ(lk Ü;cr<' r:onıın liinı
G'itlt:r·Jeri11i11
FtıtJ
101>!<1111

Def:<'rinc> f Jrauıru (far/(· !:,,/er.)

Kaulmu p:'.l)'I S:.lhiplcrinc kar p<ıyı d:ıQ_ıt ılnıa yacaktır.
ı:on 'a ilişt.. iıı pcrforn1,1ns iicrcti tahsil cdi101eyccck ıir.
Fondan kar.şıl:ınaıı. portföy ytiııcıiın ücreti d:ıhil liiın giJeflerin
toplunuııın fon ı opla11 1 dçğ:criııc gfıre Ost sınırı 046'dır.
1-l~r lıc$aı> döncıuin in .son i~ ~üı tü itibariyla, bel irlcıı ı:n y ı llık fon 1oplan1
~idt."ı'İ oran ın ın ilgi li d(lnen\e d\:'nı.: gelen k ısuunırı aşıl ıp •tş ılı11~ıJ ıgı, ilgil i
llöncn1 için hc-.s~ıplııııun gllnlQk onal:ım;ı ron lOplaıtl değeri es::ıs al ı narak
Kuı·ucu ıa ı.ı fınd<ııı kontr<ıl .:xlilir. 't'ap ıhın ki)ııt rol dc belirlenen or:ın l:ırın

--------------'-'-'"~ıldıi!ııı ın tcspili halin<lı:, aşan tutar ilı.;ili dlinı:ı11i11 son iş günü itib:.'lrivla
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"unı~u l.1nıfınd.ın Fcm ·a M~nnıt.•l Uıch: ı.ıhJklul t.11İrilir \C ulir c.l'--n
h\;} I} :iniı iı.:in,fc Ktınh."'.u l:lrı.ıtınJ~ın 1,ın'a ı.ıJc 1:Jilir.
IHJ,lıUl ı gıJcri İçeris1 1\JC l:ıl..,a ı,.lahı bu ıhr.;ı" b..: l gcs ındc b.clirtıfcnlcr
ılı~ındJ l 0 11 ın<ıl\ ,Lrlıgından herh.111,;i hir ıt ıd cr C'k:l ı:mcsi y;ıpı l amnı,

J on

l\.n.:di

~.~~~~--ı

1\l11111 1{1 ıı ı

Uııgörfılliynr~a

l\.oııu) :ı llı~J...iıı IJilgi

l'(Hl ilııi~ .ı,· lıırııu V<.~ya P"n fil~lcı·i İll' il gi lı n t. ı l iyct l crin i k;ı rş ıl:ııu:ı l..
ılıuac ı )l.ı

fon ıop lanl clcg<.·rin iıı :ı ıııı u i 0 o50',i •ır::uuıuJ~ı. k:ı ı ılu n
ha11J....al,111nJan olmak kayd ı~l:ı , f;ıiı .. iı Iİn;__ııı.., n ı::ııl l..ullaoabilir. 1111
ı)r:ııuıı. ı:ıiı~iı finans n1an J.u ll:ınınıının ~t.: ı \'Cl.. lc~tif!i hesap dön~ını 'c
.... ~nr;ı,ırı~taı..i h\:sap döncmll"fİ "\nund.ı 4ı\ı l..loın;ın fi~;ı1 r:lpoıl:1ıınJ;ı
~tlanma'• l<a'CL.lidir. ı·-aiz.,i1 lin~n...man L.ulbnılnıası halinde kulla.nıl;ın
loıiı,ıı fın.ın,nı.ının niıcli~i. ıuıan. linJn,nıan ('f'URI. ödcnc.-n L.omi-.~(•11
\C nı;ı..r.ıt1ar. alındığı ıarih -.c luıulu~ ık: ~-=ri ödcndigi ıarihc İIİ}\.İn
hilgılcr lı-="JP döncnıini tal.ip c.lcn 1(1 ~Un İ\'inJe en U)1?llll habC'tll."~m,.;
\ ,1-.11.r.. ı )loı l..:.ıtıh11a pa~ ı ~::ı hiplcrinc bıhhril ır.

\1üı\J \(-lılc-~ 111c ,i ıı c VC)il \l 3~ı<I

\'{llltcnı i oc

ı\ıll:l\'lı

l).ıy~ıh

l~lcıııl~riıı

K orunı a

\'apılnıası

()ıl~ilrlllli.~or-..:•, ı.;.,)llU)'a ll i şl..in
Ilı il!•

l ·cın , cıl :ıı

hir ıuc.ıfın cay lll:ı h:ıkkını i.;crcn ı,u ıhhiiı l' orıd) işlcnıl~ri 'c~ a
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