YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
SERBEST ŞEMSİYE FON' A BAĞLI

YAPrKREDİPORTFÖYBANKACILlKSEKTÖRÜ
HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 'UN

KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN İZABNAME
Yapı

Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasa.sı Kanunu'nun 52. ve
54. maddelerine dayanılarak, 09/06/2015 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu'na
470218 sicil numarası altında kaydedilerek 15.06.2015 tarih ve 8841 sayılı Türkiye Ticaret
Sicili Gazctesi'nde ilan cdilc.n Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon içtüzüğü
ve bu izahname hükümler.ine göre yönetilmek üzere oluşturnlacak Yapı Kredi Portföy
Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un katılma paylarının
08/03/2022
ihracına ilişkin bu izahname Sermaye Piyasası Kurıdu tarafından ......................
tarihinde
onaylanmıştır.

İzabnamenin onaylanması, izah namede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü
anlııııııoa gelmeyeceği

gibi, izahnameye ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.

İhraç edilecek katılma paylarına i~kin yatırım kararları izalıoameoin bir bütün olarak
değerlendirilmesi

sonucu verilnıelidi.r.

Bu izabname, Kurucu Yapı Kredi Portföy YöoctimJ A.Ş.'nio adresli resmi interoet sitesi
(www.yapikrediportfoy.com.tr)
ile Kamuyu
Aydınlatma
Platformu (KAP)'oda
(www.kap.org.lr) yayımlanmıştır. izalıoameoin nerede yayıml.andığı hususunun tescili ve
TTSG'de ilan tarihine ilişkin bilgiler yatırımcı bilgi formunda yer almaktadır.
Ayrıca bu izalıoame katılma paylarının alım satımının yapıldığı
içtü:ıüğü ve yatırımcı bilgi formu ile birlikte, talep edilmesi
yatırımcılara

ortamlarda, şemsiye fon
halinde ücretsiz olarak

verilir.
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Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon
(Hisse Senedi Yoin.ın Fon)
Yapı Kredi Portfüy Yönetimi A.S. SerbestSemsive Fon
6362 savılı Sermave Pivasası Kanwıu
Kamuvu Aydınlatma Platformu
Yaoı Kredi Portfüv Yönetimi A.S.
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YaPJ ve Kredi Bankası A.S.
IIT-55. 1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin
FaaliveUerine Iliskin Esaslar Teblioi
Yatının Fonlarına İlişkin Rehber
IIJ-56. l sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette
Bulwıacak. Kuru.luslara ilişkin Esaslar Tebliei
İstanbul Takas ve Saklama Bankası AJ:.
lll -52. J sayılı Yatırım Fonlarına İliskin Esaslar Tebliı!i
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tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe
Standartlıırı/fürkiye Finansal Raporlama Standartlan ile bunlara
ilişkin ek ve yorumlar
Yaoı Kredi Portfüv Yönetimi A.S.
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l . FON RAKKINDA GENEL BİLGİLER

Fon, Kamın bükümleri uyarınca tasamıfsahiplerinden fon katılına payı karşılığında toplanan
nakitle, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslan na göre işbu izabnamenin il. bölümünde
belirlenen vatlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan, katılma payları Şemsiye
Fon' a bağlı olarak ihraç edilen ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdtr.
ı.ı. Fona İlişkin Genel Bilgiler
Foıı'uıı
Unvanı:
Adı:
Bağlı Olduğu Şemsiye

Fonun Unvanı :

Ba~lı OlduııuSemsive Fonun Türü:

Süresi:

Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektöril Hisse Senedi
Serbest Fon (Hisse Senedi Yoi!uo Fon)
Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse
Senedi Yol!un Fon)
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye
Fon
Serbest Semsive Fon
Süresizdir

1.2. Kurucu, Yönetici ve Portföy Saklayıcısı Hakkında Genel Bilgiler
ı.2.1. CJovao ve Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler

Kurucu ve

Yöııetici'ııiıı

Unvaru:
Yetki Belgesi/leci ı :

Yanı

Kredi Portföv Yönetimi A.S.
13.05.2015 tarih ve PYŞ/PY. l 7-YD.9/391 nolu
faalivct vetki bcl11esi. rı ı

Porffliv Sak/avıcısı'ııın
Unvanı:

Portföy Saklama Faaliyet İznine Ilişkio
Kurul Karar Tarihi ve Numarası

Yam ve Kredi Bankası A.S.
Tarih: 03.022015 tarih
No: 3/ 101

1.2.2. t letisiı:n Bilırileri
Kıırııcıı ve l'öııeıici Yapı Kredi Portföy Yöııetinıi A.Ş. 'ııiıı

Merkez adresi ve İnternet sitesi:

Yapı

Telefon numarası:

www.vanik.redi""rtfov .com.tr
02 12 385 48 48

Kredi Plaza A Blok Kat:13 Levent 34330
lstaobul / Türkiye

Porffliu Sak/ıroıcısı Yanı ,,e Kredi Baııkası A.S. 'niıı

M•rkez adresi ve intemet sitesi:
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Yapı

Kredi D Blok Plaza Büyük.dere Cad. Levent

34330 Beşiktaş-İstanbul

- -

f
1

www.yapik.redi.com.rr
O2 12 339 70 00

Telefon numarası:

l.3. Ku rucu Yöneticile ri
Fon' u temsil ve ilzama Kurucunun yönetim kurulu üyeleri yetkili olup, yönetim kurulu
üyelerine ve kurucunun diğer yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağ1da yer almaktadır:
Adı Soyadı

Görevi

Bahar Seda

Yönetim

iKİZLER

Başkanı

Kurulu
(İç

Kontrolden
Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyesi)

Nursczil

KÜÇÜK
KOÇAK

Yönetim
Kurulu
Vekili

Başkan

S on S Yıld a Yaptığı İşler (Yıl-Şirket T ecrübesi
Görevl
/yıl)
2014-Devanı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 27Yı1
Finansal Raporlama ve Muhasebe Grup
Direktörü
2012-2014 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Finansal
Raporlama ve Muhasebe
Direktörü
20 10-2012 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Piyasa Riski Yönetimi Direktörü
2020-Devaın Yapı Kredi Bankası, Grup 22Yıl
Direktörü, Kurumsal ve Ticari Kredi
Tahsis
2020/0 1-2020/07 Yapı .Kredi Bankası,
Direktör, Kurumsal/Proje Finansman ve
iştirak Kredi Tahsis

Müge PEKER

Mehmet Güçlü

ÇOLAK
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2014-2020 Yapı Kredi Bankası, Direktör,
Ticari Kredi Tahsis 12014-20201
Yönetim
Kurulu 2020-Devam
Yapı
Kredi
Portfüy 28 Yıl
Üyesi/Genel
Yönetimi A.Ş. Genel Müdür
Müdür
2014-2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi
A.Ş. Yaunm Fonlan ve Özel Portföy
Yönetimi Genel Müdilr Yarilimcısı
2006-2014 Yapı Kredi Portföy Yönetimi
A.Ş. Sabi ı Getirili Menkul Kıymetler Grup
Müdürü
Emeklilik Fonları
2020-Devanı
Yapı
Kredi
Portföy 23 Yıl
Genel
Müdür Yönetimi A.Ş. / Emeklilik Fonları Genel
Yardımcısı
Müdür Yardım cısı
2019-2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi
A.Ş. Emeklilik Fonlan Hisse Senedi
Fonlan Grup Müdürü
2015-2019 Yapı Kredi Portföy Yönetimi
A.Ş. Özel Portföy Yönetimi Grup Müdürü
2014-2015 Yapı Kredi Portföy Yönetimi
A.Ş. Özel Portföy Yönetimi Bölüm

Yatının

~~~~evaın Yapı

Portföy 26 Y ıJ
Fonlan ve
Kredi
v~ "f•ı-V
Özel
Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Fonlan ve Özel
\\'\"·~-ı:-,,· ~ "·ı-ı r.",., i'
Yönetım
· ·,
-""
Yöoetımı
· ·
GeneJ
Poıuöy
Müdür
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Müdür 2018-2020 Yapı Kredi Portf'öy Yönetimi
A.Ş. Yaımm Fonları Özel Portfüy
Yönetimi Hisse Senedi Fonlan Grup
Müdürü
2014-2017 Yapı Kredi Portflly Yönetimi
A. Ş . Emekl ilik Fonları Hisse Senedi
Fonları Grup Müdürü
Sanş, Pazarlama ve 2020· Devam
Yapı
Kredi Portf'öy 20Y ıl
Yatırım
Yönetimi A.Ş. Sauş, Pazarlama ve Yatmnı
Danışmanlığı
Danışmanlığı Genel Müdür Yardımcısı
Genel
Müdür 2019-2020 Yapı Kredi Portfüy Yönelimi
Yardımcısı
A.Ş. Özel Portföy Yönetimi ve Serbest
Fonlar Grup M0dürü
2015-2019 Yapı Kredi Portfüy Yönetimi
A.Ş. Yaurun
Fonları Özel Portfüy
Yönetimi Sabit Getirili Menkul Kıymetler
Grup Müdürü
Genel

Yardımcısı

Üm it
ERSAMUT

1.4. Fon Hizmet Birimi
Fon hizmet birimi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş . nezdinde oluşturulmuş olup, hizmet biriminde
görevli fon müdUıilne ilişkin bilg iler aşağıdaki gibidir.
Ad1 Sovadı

İsmi DURMUŞ

Son 5 Yılda Yanhirı İsler (Y.ıJ.:Sirket•Görev\ T ecrübesi
2010-Devanı/Yapı ve Kredi Bankası A.Ş./Fon 24 Yıl
H izmet Müdürü

Görevi
Müdür

J .5. P ortföy Yöneticileri
Fon malvarlığının, fonwı yatırım stratejisi doğrultusunda, fonun yanrun yapabileceği
varlıklar konusunda yeterli bilgi ve sermaye piyasası alanında e n az beş yıllık tecrübeye sahip
portföy yöneticileri tarafından, yatırımcı lehine ve yatırımcı çıkarını gözetecek şekilde PYŞ Tebliği

düzenlemeleri, portföy yönetim sözleşmesi ve ilgili fon bilgilendirme dökümanlan çerçevesinde
yönetilmesi zorunludur.
Fon portf'öyünün yönetimi için görevlendirilen portf'öy yöneticilerine ilişkin bilgilere KAP'ta
yer alan sürekli bilgilendirme formundan (ıvww.kap.ore.ır) ulaşılması mümkündür.
J.6. K orocu Bünyesinde Oluşturulan veya Dışarıdan Temin Edilen S iste mler, Birimler
ve Görevli Pe rsonel ile Fonun Bağımsız Denetimi.oi Yapan Kuruluş
Birim

Birimin/Sistemin Oluşturulduğu Kurum

Fon hizmet birimi

Yapı

ve Kredi Bankası A.Ş.

iç kontro l Sistemi

Yapı

Kredi Portf'öy Yönetimi A.Ş.

Risk Yönetim siste mi

Yapı

Kredi Portföy Yönelimi A.Ş.

Yapı

Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.

Yapı

Kredi Portf'öy Yönetimi A.Ş.
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Fon'un finansal raporlarının bağımsız denetimi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş . tarafından yapılmaktadır.
il. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON
PORTFÖYS lNmLAMALARI

2.J. Kurucu, fonun katılına payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi,
yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak
yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varl ıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına
mevzuat ve içtilzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan baklan kullanmaya
yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütillmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak
üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğtınu ortadan kaldırmaz.
2.2. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde be lirtilen ilkeler ve
fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklaı:a ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar
çerçevesinde yönetilir.
2.3. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak bankacılık sektöıünde faaliyet gösteren
şirketlerin ortaklık paylanna ve bu ortaklık paylarını takip eden endeksleri 27/11/2013 tarihli ve
28834 sayılı Resıru Gazete'de yayımlanan Borsa Yatınnı Fonlarına tlişkin Esaslar Tebliği (Ill52.2)'nin 5 ine.i maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan
borsa yabnm fonları katılma paylarına yatının yapacaktır. Bu hedefe erişebilmek için yöneticinin
izleyeceği temel yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan, bankacılık sektörü
özelinde yürütülecek yönlü (market directional) stratejilerdir. Belirli dönemlerde Fon' un
perfom1ansı, piyasaoın genel performansından ayrışabilir.
Fon portföy değerin.in en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yaunm ortaklıkları paylan
hariç olınak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı paylarından oluşan fonlar "Hisse Senedi Yoğun Fon"
olarak kabul edilir. msse senecli yoğun fonlann portföylerinde yer alan ihraççı paylaona ve pay
endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit tem.inatları, ihraççı paylanna
ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerin.in primleri, borsada işlem gören ihraççı paylanna
ve pay endeksle.rine dayalı aracı kuruluş varantlan ve ihraççı paylanndao oluşan endeksleri
27/11/2013 tarihli ve 28834 sayın Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yaunm Fonlaruıa İlişkin
Esaslar Tebliği (Jll-52.2)'ni:o 5 inci maddesinin dördüncü fikrdSımn (a) bendi kapsamında tak.ip
etmek üzere kurulan borsa yatının fonlao katılma paylan %80'lik oranın hesaplanmasına dahil
edilir. Tebliğin 24 'üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir fonun, b.isse
senecli yoğtın fon olarak SIDlflandın labilmesi için günlük olarak gerekli olan şartlan sağlamaması
halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, fonun, yatınmcllann ve/veya yatının fonu kahlma payı al1D1
sahmını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilınesinden de kurucu ve
portföy saklayıcısı müteselsilen sorumludur.
Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlanna da yatının yapabiHr. Fon portföyüne dahil
edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları
fon toplam değerinin %20 si ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne clahil edilen yabancı para ve
,<'.::--;::-~Ctl!l.aye piyasası araçları fon toplam değerinin %20 's.i ve fazlası olamaz.

/,<t:

ı:- t -;;_;,? P( oy yöneticileri, makro analizlerinde öncelikli olarak global ekonomik durum ve Türkiye
:: frf ~~OJi . hakkındaki görüşleri doğrultusunda genel bir pjyasa gö~0 oluştururlar. Daha sonra başta
t ~~üi-l(ıy.e' · eki bankacılık sektöıü hakkında araştırmalar yapıp bir sektör öngörüsü oluştururlar. Bu
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On yüksek hassasiyete sahip olduğu makro ekonomik verilere odaklanırlar. Makro-mikro
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direkt seanaye

girişleri,

döviz

piyasası gehşmeleri,

vb. ekonomik göstergeler dikkate

alınarak

yatırım yapılacak varlık dağılımını belirlerler. Mikrodan makroya geçen analizler ise herhangi bir
varlıkta oluşan fiyat anomalisi üZerine başlar. Fon bu esaslar dahilinde madde 3.2. 'de yer alan
sınırlar dahilinde

esnek yönetimi esas alacaktır.

Fon için yaunm yapılan tüm kıymetlerden bağımsız olarak, fon aynca Vadch İşlem ve
Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören bütün kıymetlerde uzun ve/veya kısa pozisyon alabilir ve
tüın bu kıymetlerde kaldıraç da yapabilir. Söz konusu tüm VIOB işlemleri için de yine yukanda
belirtilen analizlerden faydalanılacaknr.

bu

Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sennaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve
bel.irtiJen esaslara uygun olarak seçilir ve mevzuata uygun olarak yönetilir.

iıahnamede

Fon portföyü, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Bu
kapsamda Fon Türkiye'de muki m şirketler tarafından ihraç edilmiş özel sektör menkul kıymetleri
(ortaklık paylan ve borçlanma araçları) ve kamu borçlanma araçlan (DİBS), repo, ters repo, Takas
Bank Para piyasası, kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, varlığa dayalı
menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, yurtdışı ihraççılann çıkarmış olduğu TI cinsi
menkul kıymetler, varanılar, sertifikalar, yurtiçi ve yurtdışında kurulmuş olan borsa yatının fonlan,
gayrimenkul yatının fonlan, girişim semıayesi yatının fonlan dahil olmak. üzere yatının fonlan
katılma paylan ve her t!lrlil yatının ortaklığı payları alabilir. Fon süreklilik arz etmeyecek şekilde
mevduata yatının yapabilir.
Fon piyasa şartlan uygun olduğunda çeşitli swap sözleşmeleri yapabilir, varlığa dayalı menkul
kıymetlere (asseı-backed securities), kredi temerrütüne bağlı tahvillere (Credit Link Notes-CLN),
ipoteğe dayalı menkul kıymetlere (mortgage-backed securities) ve yapılandınlıruş yatının
araçlarında uzun veya kısa pozisyon alarak yatının yapabilir. Fon aynca Krediye Dayalı Swap
Sözleşmesi (CDS) sözleşmelerinde uzun veya kısa pozisyon alabilir.
Bunun yanında Fon döviz cinsi varlıklara da yatının yapabilir: gel işmiş ve gelişmekte olan
ülkelerin borsalarında kote olmuş yabancı şirketlerin ortaklık paylarına. Amerikan Depo Sertifikası
(American Depositary Receipt - ADR) ve Global Depo Sertifikası (Global Depositary Receipl GDR) dahil, kamu ve özel sel...-t.ö r borçlanma araçlanna (eurobond, hazine bonosu ve tahvili, ve
benze.r yapıdaki borçlarıma araçlanna), yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Yurıiçi ve yurtdışında
kurulmuş olan döviz cinsi borsa yatının foolan, gayrimenkul yatırım fonlan, girişim sermayesi
yatının fonları dahil olmak !lzere yatu:ını fonlan katılma paylan ve her türlü yatırım ortaklığı paylan
alınabilir. Kamu tarafından yurtdışında ihraç edilen Eurobond' lara, sukuk ihraçlarına, Türkiye'de
ihraç edilen döviz cinsinden/dövize endeksli borçlanma araçlarına, Türk şirketlerinin yurtiçi ve
yurtdışında ihraç ettiği Eurobond' lar ve sukuk dahil döviz cinsi borçlanma scocılerine yatının
yapılabilir. Fon alım, diğer kıymetli madenler ve emtia ile bu madenler ve emtialara dayalı türev
ürünlere ve sermaye piyasası araçlanna yatının yapabilir. Aynca, fon sözü geçen rtlın varlıklara
ve/veya bu varlıklara dayalı varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere yönelik organize ve/veya
tezgah!lstü türev araçlara yatının yapabilir.

e

Fon, döviz ve emtiaya dayalı sermaye piyasası araçlan da dahil olmak !lzere Tebl iğ'in 4.
maddesinde yer alan varlıklara ve /veya işlemlere dayalı forward işlem yapabilir, vadeli işlem
;::- li~ikışpıesi, opsiyon ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon ahp satabilir, aynca ViOP'ta işlem gören
,;. i- •'t\lli.<l'eli~ onıratlar, opsiyon sözleşmeleri ve/veya borsa dışı tilrev ilrünler/işlemler ile swap
., ~.·fı~_şm i/işlemlerini de portföyüne dahil edebilir.
...,) ",.:
=:., (ı.r
, r ",.
tı
~
•~Fb, uygulayacağı stratejilerde, yatının amaçlı olarak ve/veya riskten korunma sağlamak
~ :,·,:'."llmachyl kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Aynca yatının amaçJı ıılıırak velv~~'a,sisk-ıen

~t--;;~.

~

' 5=

,-. "___
ıı --,:;
ı ., _#

'

7

tı4

oıı"I K~EOll'ORTFOY YONl:TıMI A;ı
ı,

anaııe.ıcom~•
330

Beşikla~

~ _...-,.,,.,,.,..yap lkıediportfo

ersis No '0-5700-1 780•

ır
ı

korunmak amacıyla yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylanrun dahll
borsa yatının fonlarına ve türev araçlara yatırım yapabilir.

olduğu

endekslere

dayalı

Fon ödünç mcnku.l kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlem i ve açığa satış
gerçekleştirebilir. Fon portföyünde bul unan yerli ve yabancı borçlanma araçlarını yerli ve yabancı
bankalara kredi işlemleri için teminat olarak verebilir, kredi karşılığı alman ve teminat olarak verilen

menkul kıymetleri kredi kullanılan ve yurtdışı saklama yetkisine haiz olan kurum nezdinde
saklayabilir. Fon portföyünde bulunan tüm ortaklık paylan ödünç işlemine konu edilebilecektir. Fon
serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menku.l işlemlerine dair Tebliğ'in 22. maddesindeki
sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esas lar ise Yatının Fonlarına İlişkin
Rehber' in 4.2.5. maddesinde belirtilmiştir.
Fon, iaraf olunan ters repo sözleşmelerine konu sermaye piyasası araçlarını, fon portföyündeki
sermaye piyasası araçlarının ödünç verilmesi kapsamında teminat olarak alınan varlıkları ve repo
işlemleri çerçevesinde fon portfüyiliıe dahli edilen nakdi ilave kaldıraç yaratmak üzere yeniden
yatırıma yönlendirebilir. Bu kapsamda Fon yerli ve yabancı borsalara kote menkul kıymetler, borsa
yatırım fonları, borçlanma araçtan ve borsa içi ve dışı türev araçlara .kaldıraçlı yatının yapabilir.
2.4. Yönetici tarafından, Fon portloyünde yer alabilecek varlık ve işlemlere
sınırlama getirilmemiş olup, Tebliğ' in 4.maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tüm
yatıam

dair azami bir
enstrümanlara

yapabilecektir.
2.5. Fonun

karşılaştırma

ölçütü %90 BlST Banka Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo

(Briit) Endeksi'dir.

2.6. Fon portföyüne riskten koruma ve/veya yabam amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören
döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler ve göstergeler, sermaye piyasası
araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varanı
ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon ileri valörl0 borçlanma araçtan işlemleri, ileri valörlü kira
sertifikası ve ileri valörlü altın ve gümüş işlemlerine taraf olabilir. Türev işlemler hem tezgahüstü
piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir.
Fon portfüyüne riskten korunma ve/ veya

yatırım amaçlı

borsa

dışından

faize

dayalı

swap

sözleşmeleri, faiz swaplaana dayalı alım ve satım yönünde dayanağı faiz swap'ı olan opsiyon

(swaption) sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir.
Portföye alınan türev

araçların

Fon' un

yatırım

stratejisine uygun olması zorunludur.

Repoffers Repo pazarındaki işlemlerin yanı sıra menkul kıymet tercihli ve/veya pay senedi repo/ters
repo işlemleri yapılabilecektir.
Kaldıraç kullanımı;

•

Vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi belirli bir teminat, prim ya da ödeme karşılığı nispi işlem
.Y.~pılabilmesine imkan tanıyan kaldıraçlı işlemlere yatının yapılarak,

"'7i '

~ -~

P:ızan_

\~ymel Tercihli Repo
ile Pay Senedi Repo Pazan ve Repoffers Repo
~{azarı'n~ repo yoluyla fon temın edı lerek,

1 ;';/\
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~
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F.,.' anılarak kredili menkul kıymet all.lDl ve açığa satış gibi diğer borçlarıma

'(~ ·· :1:.ıo/~·~
nteJyl~riyle gerçekleştirilebilir.
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Kaldıraç yaratan işlemle(!! ilişkin pozisyon hesaplaması yapılırken dayanak varlığın piyasa fiyatı
olarak, Finansal Raforlama Tebliği'nde yer alan esaslar çerçevesinde belirlenen fiyat esas alınır.

Fon sadece yapılan 'işlemlerle ilgili olması kaydıyla yatının yapuğ1 para ve sermaye piyasası ya da
diğer finansal varlıklm temiruıt olarak gösterebilir.
2.7. Portfoye borsa dışından türev araç (vadelj işlem ve opsiyon sözleşmeleri) ve swap
repo-ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatının
stratej isine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı tııra.flannın yatırım
yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde
objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe
uygun değeri Uzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç ve
swap sözleşmeleri, repo-ters repo sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi :finansal
bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve fonun fiyat açık.lama dönemlerinde "güvenilir" ve
"doğrulanabilir" bir yöntem ile değerlenmesi z-0runludur.
sözleşmeleri,

2.8. Fon besabıruı kredi alınması mümkündür.
2.9. Portfüye dahil edilen yabancı yatırım araçlarının seçiminde Yatının Fonlarına llişkin
Rehber'in 4.l .6'ncı ve 4. l .2.2'nci maddelerinde yer alan aşağıdaki esaslara uyulur.
ihraç edilen borçlanma araçlannın ve kira sertifıkalannın, tabi olduğu otorite
tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanmas.ı, fiyatının veri dağılım kanallan
vasıtasıyla ilan edilmesi ve fonun fıyaı açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği
düzenlemeleri çe.rçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilecek nitelikte
likidasyona sahip olması şartlarıyla, yurt dışında borsa dışından yatırım araçlarının/borçlanma
araçlannın fon portföyüne dahil edilmesi mümkündür.
Yurt

dışında

Foo portföyüne sadece

derecclendimıeye

tabi

tutulmuş yurtdışında

ihraç edilen borçlanma

araçlarının ve kira sertifıkalan alınabilir. İlgili aracın derecesini belirleyen belgeler yönetici nezdinde

bulundurulur.

2.10. Fon portfüyüne aşağıda belirtilen gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilmiş
foalann katılma paylan dahil edilebilir:

yabancı

ABD, 1ngilıere (Birleşik Krallık), Fransa, Almanya, Japonya, Belçika, Avusturya, Kanada,
Avustralya, İsviçre, Malta, Lüksemburg, Norveç, İspanya, Hollanda, İtalya, Finlandiya, Danimarka,
Hong Kong, Portekiz, Yunanistan, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvator, Mısır, Şili, Endonezya,
İsrail, Güney Kore, İsveç, Singapur, Yeni Zelanda, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Meksika, Nijerya,
Peru, Filipinler, Polonya, Romanya, Rusya, Güney Afrika, Ukrayna, Uruguay, Venezüella, Vietnam
ülkelerine ait olanlar alınabiliı:.
2.11. Fon portföyüne yapılandınlmış yatırım araçlan dahil edilebilecek olup, yapılandtnlnıış
araçlarının; Fon'uo yatının stratejisine ve risk yapısına uygun olması, ilıraççısının ve/veya
~ .~
a tının aracının, Fon Tebliği' nin 32. maddesinde belirtilen yatırım yapılabilir seviyeye denk
~ ~· .ıı_elı;p d1;~celendione notuna sahip olması, derecelendirme notunu içeren belgelerin Kurucu
;/ 1f
r11ez&ııde bulundurulması ve tabi olduğu otorite tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş
~ \\~.!)~i11df siklanm~sı gereklidir. Yurt ~şıoda ihraç edilmiş o~ası dwı.ım~d~ borsada işlem görmesi
\ " ~ ~artı_, ~. Türkiye'de ihraç edilmiş olması durumunda, ihraç belgesının Kurulca onaylanmış
" J olföiısı,:.!)'yatmın veri dağıtım kanalları vasıtasıyla ilan edilmesi, fonun fiyat açıklama dönemlerinde
Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde
~ aönUştürillebilir nitelikte likiditeye sahip olması zonınludur. YaP.P·tRR!fNllolfu!ı'NYollH/ıfıJl.ll&.nnın
~
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özel sektör ve kaıııu borçlanma araçları, ortaklık paylan, fitiz, döviz, altın, diğer
kıymetli madenler ve finansal endekslerden oluşabilmekte olup, söz konusu dayanak varlıkların
getirisi ile birl ikte bir türev aracın kombinasyonundan oluşan yaptlandınlmış yatının araçlan da
portföye dahil edilebilecektir.

dayanak

varlıkları,

m. TEMEL YATIRIM RİSKLERİ VE RİSKLERİN ÖLÇÜMÜ
Yatırımcılar

Fon'a yatırım yapmadan önce Fon'la ilgili temel yatının risklerini
Fon' un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler
sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak. yatınmlamun değerinin başlanglç
değerinin altına düşebileceğini yatırımcılar göz önilnde bulundurmalıdır.
değerlendimıelidirler.

3.1. Fonun maruz kalabileceği riskler

şunlardır:

1) Piyasa Riskl: Piyasa riski ile borçlanmayı teııısil eden finansal araçların, ortaklık
menkul kıymetlerin, döviz ve dövize endeksli finansal araçlara dayalı türev
sözleşmelere ilişkin taşınan pozisyonlann değerinde, faiz oranlan, ortaklık payı fiyatlan ve döviz
kurlanndak.i dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Söz
konusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir:
paylarının, diğer

a- Faiz Oranı Riski: Fon portftiyüne faize dayalı varlık.lann (borçlanma aracı, ters repo vb)
dahil edilmesi halinde, söz konuş varhk.lann değerinde piyasalarda yaşanabilecek faiz
oranlan değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder.
b- Kur Riski: Fon porıfüyüne yabancı para cinsinden varlıkların dahil edilmesi halinde,
döviz kurlannda meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon 'un maruz kalacağı zarar
olasılığını ifade etmektedir.

c- Ortaklık Payı Fiyat Riski: Fon portfüyüııe ortaklık payı dahil edilmesi halinde, Fon
porıfüyüııde bulunan ortaklık paylarının fıyatlannda meydana gelebilecek değişiklikler
nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olastlığını ifade etmektedir.
d- Kar Payı Oranı Riski: Fon portföyüne kira sertifikası ve katılma hesabı dahil edilmesi
halinde söz konusu ürünlerin sağlayacağı kira/kar payı oranJannda yaşanabilecek
dalgalanmalar nedeniyle oluşan riski ifade eder.
2) Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlOJUklerini yerine
getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar
sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir.
3) Likidite Riski: Fon portfüyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa
fiyatından nakde dönilşt!lrülememesi halinde ortaya çık.an zarar olasılığıdır.
"""'=,ı=~, 4) Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon

/\.-~leş~Jeri), saklı

\

türev araç, swap

sözleşmesi,

varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü
bir yöntemle
;J f(( l,al~aç,yhatan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatınını ile başlangıç yatırunının
~\:J;_~ı;iiıd~
. _-ı zisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatınmından daha yüksek zarar kaydedebilme
•' ', ,·:·q1~iliğı,- aldıraç riskini ifade eder.
:·

,:::;-:.ıal!~il,fb<>ho, kira sertifikası ve altın ve gümüş alım işlemlerinde ve diğer herhangi

>, ... . )';\
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'-':., ~ S) Operasyoocl Risk: Operasyonel risk, fonun operasyon el süreçlerindeki aksamalar
sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaYt1ak.lan ıırasında kullarulan
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sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi
etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşullan, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler
de olabilir.
6) Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatının yapı iması sonucu
fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır.
7) Kor elasyon Riski: Farklı finansal varhklann piyasa koşulları alunda belirli bir zaman
dilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı
finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönl!l il işkil eri nedeniyle doğabilecek zarar
ihtimalini ifade eder.

8) Yasal Risk: Fonun katılma paylarıııın satıldığı dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici
otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişiklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.
9) Yapılan dırılmış

Yatırım Aracı

Riski:

Yapılandırılmış yatının araçlarına yapılan yatınmınbeklenrnedik

ve olağandışı

gelişmelerin

yaşanması durumlarında vade içinde veya vade sonunda tamamının kaybedilmesi mümkündür.
Yapılandırılmış yatmm araçlarının dayanak varlıklan üzerine oluştunılan stratej ilerin getirisinin

ilgili dönemde negatif olması halinde, yatırımcı vade sonunda hiçbir gelir elde edemeyeceği gibi
vade sonunda yatırınılarm değeri başlangıç değerinin altına düşebilir. Yapılandırılmış yatının
araçlarına yatırım yapılması halinde karşı taraf riski de mevcuttur. Yatırımcı, yapılandırılmış yatının
araçlarına ilişkin olarak şirketin kredi riskine maruz kalmakta ve bu risk ölçüsünde bir getiri
beklemektedir. Yapılandınlmış yatırım araçlarında yaunmcılar ihraççının ödeme riskini de
almaktadır. Ödeme riski ile ihraççı kurumun yapı.landınlnıış yatırım araçlarından kaynaklanan
yükümlülüklerini yerine getirememe riski ifade edilmektedir. Karşı taraf riskini minimum seviyede
tutabilmek adına ihraççının ve/veya varsa yatırım aracının yalının yapılabilir seviyeye denk gelen
derecelendirme notıına sahip olması koşulu aranmaktadır. Olağandışı korelasyon değişiklikleri ve
olıımsuz piyasa koşullarında ortaya çıkabilecek likidite sorunları yapı landırılnuş yatının araçlan için
önemli riskler oluşturmaktadır. Piyasa yapıcılığı olmadığı durumlarda yapı landırılmış yatının
araçlanrun likidite riski üst seviyededir.
10) İbr.ıççı Riski: Fon portfüyüne alınan varlıklann ihraççı.slDlD yükümlülüklerini kısmen
veya tamamen zamawnda yerine getirememesi nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.

Madeolcr ve Emtia Riski: Altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara ve
sermaye piyasası araçlarının fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler
nedeniyle portföyün değer kaybetme olasılığını ifade etmektedir.
11)

.Kıymetli

diğer emtialara dayalı

12) Açığa Satış Riski: Fon poıtfoyü adına açığa satışı yapılan finansal araçların piyasa
likiditesinin daralması sebebiyle geri alımı yapılarak iade imkanlarının azalması durumunu ifade
eder.
13) Baz Riski: Fonun içinde yer alan vadeli işleme konu olan dayanak varlığın vadeli işlem
ile spot fiyatı arasındaki fiyat farklılığı değişimini ifade etmektedir. Vadeli işlem
~~eşınesinde ilgili vade sonunda vadeli işlem fiyatı ile spot fiyat birbirine eşit olmaktadır. Ancak
ff .Q ~ . işlem sözleşmelerinde işlem yapılan tarih ile vade sonu arasında geçen zaman içerisinde
-~... _ vajeli"~at ile spot fiyat teorik fiyatlamadan farklı olabilmektedir. Dolayısı ile burada Baz Değer'in
~
~.zf~şm~. vadesi boyunca göstereceği değişim riskini ifade etmektedir.
fiyatı
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değerinin

beklenen türev pozisyoo değerini karşılayamaması veya doğrudan, teminat
ilgili olwnsuzluklann buluoması olasılığının ortaya çıkması durumudur.

niteliğiyle

15) Opsiyon Duyarlılık Riski: Fonun içinde yer alan opsiyon sözleşmelerinin değerini
etkileyen temel faktörler (fiyat oynaklığı, spot fiyat, kullanım fiyau, vadeye kalan süre, risksiz faiz
oranı , kar payı .) bulunmaktadır. Opsiyon sözleşmesinin fiyatı ile fiyata etki eden faktörler arasındaki
ilişkinin ölçüsünde, sözleşme vadesi boyunca göstereceği değişim riskini ifade etmektedir. Delta,
finansal kıymetin fiyatında meydana gelen bir birimlik değişim karşısında opsiyon fiyatının kaç
birim değişeceğini göstermektedir. Gamına, finansal kıymetin fiyatındaki bir birim değişmeye bağlı
olarak deltada meydana gelen değişmeyi ölçmelı."tedir. Theta, opsiyonun vadeye kalan gün
sayısındaki bir günlük değişim karşısında opsiyonun değerinde meydana gelen değişimi
ölçmektedir. Vega, opsiyonun altında yer alan finansal kıymetin volatilitesinde meydana gelen bir
birimlik değişimin, opsiyonun fiyatında meydana getireceği değişimi ölçmektedir. Rho, faiz
oranındaki bir birimlik değişim karşısında opsiyonun fiyatında meydana gelecek değişimi
ölçmektedir.
3.2. Fonun maruz kalabileceği risklerin ölçümünde kullanılan yöntemler

şunfardır:

Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir
risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.

Piyasa Riski:
Şirket türev araçlardan kaynaklanan riskleri de içerecek şekilde, fon portföyünün içerdiği

tüm piyasa risklerini kapsayan "Riske Maruz Değer" yöntemini risk ölçüm mekanizması olarak
seçmiş ve risk yönetim sistemini de bu ölçüm modelini esas alarak oluşturmuştur. R.MD, belirli
güven aralığında ve ölçüm süresi içinde bir fon portföyünün kaybedebileceği maksimwn değeri ifade
etmektedir. R.MD, piyasa fiyatlanndaki hareketler nedeniyle edilecek zaraı: limitini değil, belirli
varsayımlar altmdaki muhtemel zarar limitini göstermektedir. Riske Maruz Değer, günlük olarak,
tek taraflı %99 güven aralığında, tarihsel gözlem yöntemi, 20 iş günü elde tutma süresi ve 2 yıllık
(500 iş günü) gözlem süresi kullanılarak hesaplanır.

Karşı

Taraf Riski:

Portföye dahil edilen borsa dışı türev araç ve swap sözleşmeleri karşı taraf riskine yol açar.
taraf riski Rehber'de belirlenen piyasaya göre ayarlama (mark to market yöntemine göre)
yöntemi ile hesaplanır. Karşı taraf riski, fon toplam değerinin% l00'ünü aşamaz.
Karşı

Likidite Riski:
Likidite riski hesaplamalarında portföyün içinde yer alan sermaye piyasası araçlannın
tarihsel işlem hacim ortalamaları değerlendirilir. Değerlenclinne sürecinde, her bir ortaklık payı için
son 500 iş gününde oluşan günlük işlem hacimlerinin ortalaması ile o ortaklık payının fon
portföyündeki miktarı karşılaşunlır; her bir borçlanma aracı için son 250 iş gününde, 125 iş gününde
_ _ e 20 iş gününde oluşan günlük işlem hacimlerinin ortalamasının yüksek o.lanı ile o borçlanma
~
~n fon portföyündeki miktarı karşılaştınlır.
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3.3. Kaldıraç Yara tan İşlemler
Fon portföyüne

kaldıraç

yaratan

işlemlerden;

TUrev Araç (vadeli

işlem

ve opsiyon

sözleşmeleri), Saklı Türev Araç, Swap Sözleşmesi, Varan!, Sertifika, tleri Valörlü Tahvil Bono Alım
işlemleri, İleri ValörlU Kira Sertifikası Alım İşlemleri, İleri VaJörlO Alun ve Gümüş Alını İşlemleri,
Yaptlandınlmış Yatının Araçları,

ödünç alma ve açığa

satış işl emleri

dahil edilecektir.

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatının amaçlı, fonun strateji ve risk profiline
uygun olarak kaldıraçlı işlem lerle uzun/kısa pozisyon alınır. Fonun başlangıç yatınını ile başlangıç
yatınmının [!zerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar
kayd.edebilir. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayn ayn hesaplanan
pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması suretiyle ulaşılan toplam pozisyon smırlandınlıT.
Kaldıraç yaratan işlemlerin içerdiği riskler ile bu işlemlerin fonun risk profiline olası etkileri Risk
Yönetimi Birimi tarafindan dtizenli olarak izlenmektedir.
3.4.Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber' de belirlenen esaslar
çerçevesinde Göreli RMD Yöntemi kullanılacaktır. Serbest fon olması sebebiyle fonun RMD limiti
bulunmamaktadır.

3.5. Ka ldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayn ayn hesaplanan poz.isyanların
mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam
değerine oranına "kaldıraç" denir. Fonun kaldıraç limiti fon toplam değerinin %150' sidir.
3.6. Fon portföyüne alınan yapı landırılmış yatının araçlarının saklı türev araç niteliği taşıyıp
Kurucu ıarafindan değerlendirilerek söz konusu değerleodioneyi tevsi.k edici belgeler
Kurucu nezdinde muhafaza edilir. Yapılandınlmış yatırım aracının saklı türev araç niteliğinde
olması halinde, risk ölçClmüne ilişkin olarak Rehber'de yer alan esaslar uygulanır.
taşımadığı

IV. FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIĞININ AYRILIĞI
4.1. Foo portfüyüode yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy
saklama hizmetine ilişkin dilZenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.
4.2. Portfoy SakJayıeısı'nın, fon portfüyünde yer alan ve Takasbank'ın saklama hizmeti
para ve sermaye piyasası araçlan, kıymetli madenler ile diğer varlıklan Takasbank nezdinde
ilgili fon adına açılan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bıınlann dışında kalan varlıklar ve
bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank' a aktarılır veya söz konusu bilgilere
Takasban.k 'ın erişimine imkan sağlanır. Bu durumda dahi Portföy Sakl ayıcısı 'nın yükümlülük ve
sorumluluğıı devam eder.
verdiği

4.3. Fon'un malvarlığı Kurucu' nuo ve Portföy Saklayıcı sı'nın malvarhğından ayndır.
Fon' un ınalvaı:lığı, fon hesabına olması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya fon adına
taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilcmez.
Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yöneliminin veya denetimini.o kamu
kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının ıahsili
LJ,a.nıtacrr--da. dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihıiyati ıedbir konulamaz ve iflas masasına dahil
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a) Yatınru fonları hesabına katılına paylanrun ihraç ve itfa edilmesi işlemlerinin mevzuat ve
fon içtüzOğü hükümlerine uygunluğunu,
b) Yatının fonu birim katılma payı veya birim pay değerinin mevzuat ile fon içtüzüğil,
izahname hükümleri çerçevesinde belirlenen değerleme esaslanna göre hesaplanmasını,
c) Mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname hükOmlerine aykın olmamak şanıyla,
Kurucu/Yönetici 'nin talimatlannın yerine getirilmesini,
ç) Fon 'un varlıklarıyla ilgili işlemlerinden doğan edimlerine ilişkin bedelin uygun sürede
aktarılmasını,

d Fon' un gelirlerinin mevzuat ile fon

içtüzüğü, iıahname

hOkilmlerine uygun olarak

kullanılmasını,

e) Foo' un varlık alım satunlarırun, portföy
izahname hükümlerine uygutıluğuou
sağlamakla y(ikümlüdür.
4.5. Portföy sakl3)%JSı;
a) Fona ait varlık.lann

ayrı ayrı,

yapısının, işlemlerinin

fona aidiyeti

açıkça

mevzuat, fon

belli olacak,

kayıp

içtüzüğü,

ve hasara

uğramayacak şekilde saklanmasını sağlar.

b) Belge ve kayıt dilzeoiode, fona ait varlıkları, haklan ve bunların hareketlerini fon bazında
düzenli olarak tak.ip eder.
c) Fona ait varlıkları uhdesinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplannda tutamaz ve kendi
aktifleriyle ilişkilendiremez.
4.6.a) Portföy saklama hizmetini y(iıilten kuruluş, yükünılOlüklerini yerine getirmemesi
nedeniyle Kurucu ve katılma payı sahiplerine verdiği zararlardan sorumludur. Kurucu, Portföy
Saklayıcısmdan; Portföy Saklayıcısı da Kurucu'dan, Kanun ve Saklama Tebliği hilkümlerinin ihlali
nedeniyle doğan zararların giderilmesini talep eırnekle yükümlüdür. Katılma payı sahiplerinin
Kurucu veya Portföy Saklayıcısına dava açma hakkı saklıdu.
b) Portföy saklayıcısı, portföy saklama hizmeti verdiği portföylerin yönetim inden veya
piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.
c) Portföy Saklaytcısı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun ve ilgili diğer mevzuattan
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getinncmesi nedeniyle katılma payı sahiplerine karşı
sorumludur.
4. 7. Portföy saklayıcısı, saklama hizmetinin fonksiyonel ve hiyerarşik olarak diğer
lıizmeılerdeo ayrıştınlmast,

potansiyel çıkar çatışmalarının düzgün bir şekilde belirlennıes~
önlenmesi, önlenemiyorsa yönetilmesi, gözetimi ve bu durumun fon yatınmcılanna açıklanması
kaydıyla fona portföy değerleme, operasyon ve muhasebe hizmetle.ri, katılma payı alım satlOlına
aracılık hizmeti ve Kunılca uygun görülecek diğer hizmetleri verebilir.
saklayıcısı ber gün itibari ile saklamaya konu varlıkların mutabakatıru, bu
merkezi saklama hi7.meti veren kurumlar ve Kurucu veya yatının ortaklığı ile yapar.

4.8. Portföy
varlıklara

portföy saklama hizmetini y(irütürken karşılaşabileceği çıkar
önlenmesini, yönetimini, gözetimini ve açıklanmasını sağlayacak
~ ı g_ere1Yı'.oolitikalan oluştumıak ve bunları uygulamakla y(ikümlüdür.
-" 2- :--.,. r ı4.9. Portföy

saklayıcısı

~malannın tarumlaoınasını,
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-----4. 11. Portföy saklama lıi7.metini yürüten kuruluş, yükUmlülüklerini yerine getirmemesi
nedeniyle Kurucu ve katılma payı sahiplerine verdiği zararlardan sorumludur.
4.12. Kurucu, Portfüy Saklayıcısından; Portfüy Saklayıcısı da Kurucu'dan, Kanım ve
Sak.lama Tebliği hükümlerinin ihlaH nedeniyle doğan zararların giderilmesini talep etmekle
yükümlüdür. Kanlına payı sahiplerininKurucu veya Portfüy Saklayıcısına dava açma hakkı saklıdtr.
4.13. Portföy saklayıcısı, portfüy saklama hizmeti verdiği portföylerin yönetiminden veya
piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.

4.14. Portföy Saklayıcısı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun ve ilgili diğer mevzuattan
kaynaklanan yüküınlillüklerini yerine getirmemesi nedeniyle katılma payı sahiplerine karşı
sorumludur.
4.15. Ponfüy saklama sözleşmesinde portföy saklayıcısının Kamın ve Saklama TebHği
hükümleri ile belirlenmiş olan sorumluluklarının kapsamım daraltıcı hükümlere yer verilemez.
V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON
PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI
5.1. "Fon Portfüy Değeri", portfüydeki varlıklann Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen
ilkeler çerçevesinde hesaplanan değerlerinin toplamıdır. " Fon Toplam Değeri" ise, Fon Portfoy
Değerine varsa diğer varlıkların eklenmesi ve borçların düşillmesi suretiyle hesaplanır.

5.2. Fon' un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölilnmesi
suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü sonu itibariyle Finarısal Raporlama Tebliği ' nde belirlenen
ilkeler çerçevesinde .hesaplantr ve katılına paylarının alım-satını yerlerinde ilan edilir.
Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki
ilgiH olduğu pazarın, piyasanın, platformun kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana
gelebilecek arı zalar, şirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilgini n ortaya çıkması gibi
olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslannın tespiti .hususunda
Kurucu'nun yönetim kunılu karar alabilir. Aynca söz konusu olaylarla ilgili olarak K.AP'ta açıklama

5.3.

varlıldann

yapılır.

5.4. 5.3. numaralı maddede beHrtilen durum larda, Kurulca uygun görülmesi halinde, katılma
birim pay değerleri hesaplaonıayabilir ve katılma paylarının alım satımı durdurulabilir.

paylarının

5.5. Portföydeki varlıkların değerleme esaslarına ilişkin olarak, Finansal Raporlama Tebliği
uyarınca TMSrrFRS dikkate alınarak
esasları aşağıdaki gibidir:

Kurucu yönetim kurulu karan ile belirlenen

değerleme

İleri Valörlü Altın ve Gümüş Alım İşlem !eri
~ " " " · tıeri valörlü altın ve gümüş alım işlemlerinde BlST KıymetH Madenler Piyasası günlük
/ fi',,' .l@'\!~,ninQ,~ bu işlemi değerlemek üzere bulunan fiyat ile, fiyat bulunmadığı takdirde, Takasbank
f' .; •• uygu~amas!Da paralel olarak, (T+ l) gününde değerleme işlem yapılan günkü işlem fiyatı ile yapılır.
7
j' ~)f~__def on portföyüne birde~ fazla fiyattan
~urumunda,
n ; ~D)l~an -~ı ortalama fiyatı ile yapıltr. T+2 ve daha ılen valorlu ışlem yapılması halinde, ışlem
7
"
"'>.~..
;ndenI nraki günlerde BISTKıyınedi Madenler Piyasası günlük bülteninde yer alan değerleme
<''
" t, (
,ı- -'!fiyatı: iıe ulunmuyorsa değerleme valör tarihinden işlem tarihine doğru gidilerek BIST Kıymetli
r Piyasası günlük bülteninde bulunacak ilk fiyatla yapılır. tADI KREDi PORTFÖY YON TıMI AŞ
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İleri Vaförlü Kira Sertifikaları

!Jeri valörlü alınan Kira Sertifikaları valör tarihine kadar diğer Kira Sertifikalarının arasına
dahil edilmez. lıeri valörlü satılan Kira Sertifikaları ise valör tarihine kadar portfüy tablosunda
kalmaya ve değerlenmeye devam eder. İleri valörlü Kira Sertifikaları alım ve satını işlemleri ayn bir
vadeli işlem sözleşmesi olarak değerlenir. işlem tutarlan ise valör tarihine kadar takastan alacak
veya takasa borç olarak takip edilir.
ileri valörlü sözleşmenin değeri alış ve satış işlemlerinde aynı yöntemle hesaplanırken işlem
ise (+) pozitif, satış ise(-) bir değer olarak portfüy tablosuna yansır. Aynı valörde ve aynı
nominal değerde hem alış hem de satış yapılmış ise portföy tablosunda her iki işlem aynı değerde
fakat alış işlemi (+) satış işlemi ise negatif(-) olarak gözükecektir. Bu şekilde açtığı pozisyonu ters
işlemle kapatmış olan fonlarda bu işlemler portföy değeri üzerinde bir etki yaratınayacakttr.
alış

İleri valörlü işlemlerin değerlemesi ise aşağıdaki formüle göre yapılacal"tır:
işlemin Değeri= Vade sonu Değeri/(! +Kar Payı Oranı/lOO)

Vade Sonu Değer : Alım

satım yapılan

(vkg/365)

Kira Sertifikası nominal değeri

Bileşik Kar Payı Oranı : Varsa değerleme gününde BİST'te valör tarihi işlemin valör tarihi
ile aynı olan işlemlerin ağırlıklı ortalama kar payı oranı, yoksa değerleme gününde BİST'te aynı gün
vaJörlü ger9ek:leşen işlemlerin ağırlıklı ortalama kar payı oranı, yoksa en son aynı gün va.lörlü olarak
işlem gördüğü gündeki aynı gün valörlü işlemlerin ağırlıklı ortalama kar payı oranı, bu da yoksa
ihraı: tarihindeki bi leşik kar payı oranıdır.

İleri Valörlü Tahvil/Bono İşlemlerinin Değerleme Esasları

tleri valörlü alınan Devlet lç Borçlanma Senetleri (DIBS) valör tarihine kadar diğer
DİBS 'lerin arasına dahil edilmez. 1leri valörlü satılan DİBS'ler ise valör tarihine kadar portfüy
değeri tablosunda kalmaya ve değerlenmeye devam eder. !leci valörl!l DİBS alım ve satını işlemleri
ayn bir vadeli işlem sözleşmesi olarak değerlenir. İşlem tutarlan ise valör tarihine kadar takastan
alacak veya takasa borç olarak takip edilir.

!Jeri valörlü sözleşmenin değeri alış ve satış işlemlerinde aynı yöntemle hesaplanırken işlem
ise pozitif ( +), satış ise negatif(-) bir değer olarak portföy değeri tablosuna yansır. Aynı valörde
ve aynı nominal değerde hem alış hem de satış yapılmış ise portfüy değeri tablosunda her iki işlem
aynı değerde fakat alış işlemi pozitif(+) satış işlemi ise negatif(-) olarak görünece.ktir. Bu şekilde
açtığı pozisyonu te.rs işlemle kapatmış olan fonlarda bu işlemler portföy değeri üzerinde bir etki
alış

yaratmayacaktır.

!Jeri valörlü işlemlerin değerlemesi ise aşağıdaki formüle göre yapıJacaktrr:
İşlemin Değeri = Vade sonu Değeri /(1 +Bileşik Faizli 00) (vkgl3 6Sl
Vade Sonu Değer: Altın sanın yapLlan DİBS'in nominal değeri
Bileşik Faiz:

Varsa değerleme gününde BIST'te valör tarihi

işlemin valör

tarihi ile aynı olan

işlemlerin ağırlıklı ortalama faiz oranı, yoksa değerleme gününde BIST'te aynı gün valötlü

•.~rçekleşeo işlemlerin ağırlıklı ortalama faiz oranı, yoksa en son aynı gün valörlü olarak işlem
~1"-::'~f-g(f~~ gündeki aynı gün valörlü işlemlerin ağırlıklı ortalama faiz oran.ı , bu da yoksa ihraç
,f'
':ı, • ·tarihindeki bileşik faiz oranıdır.
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ii. Değerleme gününde valör tarihi için bir fiyat bulunmuyorsa ulaşılabilen en güncel fiyaun
valör gününe kadar iç verim ile ilerleti ldiği fiyat kullanılır.
Yabancı Ortaklık Payları

ve Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Paylan

Yabancı ortak! ık paylarının ve yabancı borsa yatının fonu katılma paylarının değerlemesinde
veri alınacak öncelikli veri dağıbm kanalı Reuters'dır. Reuters'dan veri alınamaması durumunda
B loomberg'den veri a.lınır. Değerleme anında payların ilgili borsada ilgili değerleme gününe ilişkin
kapanış fiyatı oluşmuşsa kapanış fiyatı, işlemler devam ediyorsa, Türkiye saati ile 17:00- J&:00 saat
aralığında Reuters'dan, Reuters'dan veri alınamaması durumunda Bloomberg'den alınacak olan o
günkü tüm işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı kullanılır.
Değerleme gününde ilgili borsada işlem geçmemesi halinde son işlem tarihindeki kapanış
fiyatı kullanılır.

Eurobond, Yabancı Borçlanma Ara çları, Yabancı Kira Sertifikası
Borsa dışında yapılan dış borçlanma araçları, yabancı borçlanma araçları ve yabancı kira
sertifikalanrun değerlemesinde veri alınacak öncelikli veri dağ1tını kanalı Bloomberg'dir.
Bloomberg'den veri alınamaması durumunda Reuters' dan veri alınır. Türkiye saati ile 16:30
itibariyle temiz fiyat olarak ilgil i kıymetin alış/satış fiyatının ortalaması alınır. Değerlemede
kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın üzerine değerleme tarihine kadarki birikmiş kupon faizinin
eklenmesi yoluyla bulunur. Değerleme gününde alış/satış fiyatı oluşmamış kıymetlerin değerleme
fiyau ise, bir önceki değerleme fiyatının son değerleme tarihindeki iç verim oranı (işlemiş faizin
eklenmesi yoluyla) ile ilecleti!mesi yoluyla bulunur.
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
Yapılandınlrnış yatırını araçları değerlemesinde

borsada ilan edilen

kapamş fiyatının

kullanılması esastır.

Kapanış fiyatının olmaması durumunda Türk.iye saati ile 17:00 - 17:30 saat aralığında
Bloom berg'den, Bloomberg'de :fiyat bulunamaması durumunda Reuters'dan alı nacak olan o günkü
tüm işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyau lnıllanılır.
Ağırlıklı ortalama fiyata ulaşılamaması durumunda öncelikli olarak Bloomberg'de,
Bloomberg'den veri alınamaması durumunda Reuters' da ilan edilen güncel fiyat (dayanak
varlıkların güncel fiyatları kullanılarak hesaplanan) kullanılır.
Değecleme gününde her iki veri dağıtım kanalında da güncel fiyat
ihraççı tarafından sağlanan alış ve satış kotasyonlarırun ortalaması al.ınarak

Fon Hizmet Birimine iletilerek değerleme

ilan edilmemesi halinde
hesaplanan güncel fiyat,

yapılır.

Türkiye'de ihraç edilip borsada işlem görmeyenler için (iliraç belgesi Kurulca onaylanan)
öncelikli olarak Bloomberg'de, Bloomberg' den veri alınamaması durumunda Reuters'da ilan edilen
güncel fiyat kullanılır. Değerleme gününde her iki veri dağıtım kanalında da güncel fiyat ilan
edilmemesi halinde ihraççı tarafından sağlanan alış ve satış kotasyonlannın ortalaması alınarak
~
aa~,anan güncel fiyat, Fon Hizmet Birimine iletilerek değerleme yapılır.
t'ı. ~ ·t "'~ .
• > :::'.: "<' ,-,_ukarıdaki yöntemlerle değerleme.fiyatı elde edilememesi durumunda bir önceki değerleme
.,. ,:;,,. güııwıde IQ.ıllarulan değerleme fiyatı kullanılır.
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orsa dışı forward işlemler dayanak varlığın spot fiyatı baz alınarak hesaplanan teorik fiyat
erlenmektedir. Dayanak varlığın spot fiyal1 olarak; forward sözleşmenin konusunun döviz
olınası durumunda değeri.eme günündeki T.C. Merkez Ban.kası alış ve satış kuru prtalaması,
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için ise, değerleme günü itibariyle en güncel güıılük ağulıklı ortalama fiyatı
kullamlacaktır. Bulunan spot değerler, değerleme günü ile forward işlemin vade tarihi arasındaki
gün sayısına tekabül eden uygun TL ve döviz piyasa faizleri ile (dayanak varlığın döviz alınası
durumunda ise öncelikli olarak Bloomberg, Bloomberg'den veri alınamaması durumunda
Reuters'dan alınacak olan "swap point" kadar) ilerletilecek ve teorik fiyata ulaşılacaktır. Farklı
dayanak varlıklanmn kullamlması durumunda ise piyasa fiyatını en iyi yansıtacak yöntemler
borçlanma

araçları

kullanılır.

Swap Sözleşmeleri
Borsa dışında taraf olunan swap sözleşmelerinin değerlemesinde öncelikli olarak Bloomberg
tenninalleri, Bloomberg terminallerine erişilememesi durumunda Reuters terminalleri kullanılır.
Değerleme gününde swap sözleşmesinin değeri vadedeki para birimlerinin ilgili faiz oranlan
kullanılarak değerleme günilne indirgenmiş nakit akışlarının Türk Lirası cinsi karşılığıdır. Türk
Lirası cinsi karştltk hesaplamrken, indirgenmiş nakit akışının Fon'un varlığı (alacağı) olması
durumunda TCMB alış kuru, Fon'un yükümlülüğü (borcu) olması durumunda, TCMB salLŞ kuru
kullanılır.

Futures Sözleşmeleri
Yabane.ı futures sözleşmelerinin değerlemesinde,
sözleşmenin Reuters'da yayınlanan o gün için açıklanan

ilgili borsamn İnternet sayfasından veya
en son uzlaşma fiyatı, uzlaşma fiyatının
gerçekleşmemesi durumunda son alış .fiyatı,

bulunmaması durumunda son işlem fiyatı, işlem
borsamn kapalı olması durumunda ise bir önceki değerleme fiyatı kullanılır.

Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmeleri
Borsa dışında taraf olunan opsiyon sözleşmelerinin değerlemesi opsiyon sağlayıcısı
tarafından verilen fiyat ile yapılır. Değerleme gününde opsiyon sağlayıcısının fiyat verememesi
halinde (resmi talil, v.b.) bir önceki değerleme fiyatı kullanılır.
Borsa Dışı Repo ve Ters-Repo Sözleşmeleri:
Borsa

dışı

repo-ters repo

sözleşmeleri,

vade sonuna kadar

işleme

ait iç verim

oranı

ile

değerlenir.

Yahnm Fonu
Yatınm

Katılma

Paylan

Fonu katılma paylarının değerlemesinde ilan edilen son fiyat kullanılır.

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

;:/!.

Kurucu nezdindcki Risk Yönetimi Birimi tarafından borsa dışı türev aı:aç sö.zleşmelerinin
"adil bir fiyat" içerip içennediği; opsiyonlar için "Black&Scholes yöntemi veya bu yöntem yeterli
gÖ!lUIDezse genel kabul gören bir opsiyon fiyatlama yöntemi kullarularak; Forward sözleşmeler için
.(JJ.ıııns11! Raporlama Tebliği 'nde yer alan esaslara göre bulunan dayanak varlık spot değerleri,
~eğı;;teıii't. günO ile forward işlemin vade tarihi arasındaki gün sayısı ve ilgili para birimlerinin piyasa
iİ ı; l.. faü ci"ran1\i;; veya öncelikli olarak Bloomberg'den, Bloomberg'den veri alınamaması durumunda
1\ ; -~~ Tuters'dan alınan "swap point'' kullanılmak suretiyle, Swap sözleşmeleri için ise "bugünkü değer
\\ ""., '\, -.J.'.1iltıııııam9 yöntemleri" kullanılarak hesaplanan teorik fiyat ile değerlemede kullanılacak fiyat
;~-~
,., -"t•, iif.lsınctaikarşılaştırrna yapılarak kontrol edilir.
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Adil fiyat doğrulamasında opsiyon sözleşmesinin fon portföyüne dahi l edilmesi öncesinde
ve değerlemesinde opsiyon sağlayıcısı carafından veri len fiyat kullanılır. Bu fiyat, Kurucu
nezdindeki bağımsız Risk Yönetimi birimi tarafından hesaplanan teorik fiyatla karş.ı laştm lır.
Karşılaşurmanın fonun lehine sonuçlanmaması halinde, karşılaştırmaya konu farkın kabul edilebilir
seviyesi olarak hesaplanan teorik fiyatın %20' si kul !anılır. Opsiyonun içsel değerinin hesaplanan
teorik fiyatın %1 0'unun altında kaldığı durumlarda farkın kabul edilebilir seviyesi toplam değer
üzerinden hesaplanır. Bu durwnda, farkın toplam değerinin fon toplam değerine oram olarak binde
bir seviyesi kullanılır. Farkın seviyenin üzerinde olı:nası durumunda, opsiyon sağlayıcısı tarafından
verilen fiyat Yönetim Kurulu'nungerekçeli kararı ile kullanılır.
Borsa dışı repo -ters repo sözleşmelerinin herhangi bir ilişkiden etki lenmeyecek şekilde objektif
koşullarda yapılması ve adi l bir fiyat içermesi zorunludur. Adil fiyat kontrolü aşağıdaki şekilde yapılır:
Borsa Dışı Repo-Ters Repo Sözleşmeleri için adil fiyat, BIST Borçlanma Araçları Piyasası Repo-Ters
Repo Pazarı'nda aynı giln ilgili vadede gerçekleşen ortalama faiz oran ıdır. Söz konusu sözleşmelerin
portföye dahil edilmesi aşamasında, ilgili vadede BIST'de işlem geçmemiş olması ya da o andaki piyasa
koşullarının ortalama faiz oranı ile işlem yapmak için uygun olmaması durumunda portföy yöneticisi
tarafından en az iki mali kuruluştan fiyat teklifleri alınır. Adil fiyat alınan fiyatların ortalamasıdır. Bu
hususa ilişkin yöntem ve süreçler Kurucu 'nun sorumluluğundadır.

VI. KATILMA PA YLARINJN ALfM SATIM ESASLARI
Fon satış başlangıç ıarihinde bir adet payın nominal
eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin
elde edilir.

fiyatı (birim pay değeri) 1 TL 'dir. Takip
katılma paylarının sayısına bölünmesiyle

Fon, kaulma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere
"Serbest Yatırım Fonu (Redge Funds)" niteliği taşımaktadır.

kurulmuş

olan fonlar olarak

ad landınlan

Kunıcu 'nun

kendi adına yapacağ.ı işlemler de dahil alınan tOnı katılma payı alım saıım
talimatlarına alım ve satım talimatları için ayn ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve
işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.
Fonun
6.1.

satış başlangıç

01/04/2022
tarihi ...........................
_.. .'dir.

Katılına Payı Alım Esasları

Fon'a sadece "Nitelikli Yatırımcı"lar yatırım yapabilir.
BIST Pay Piyasası'nm açık olduğu günlerde, saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar
verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak
pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

81ST Pay Piyasası 'nm açık olduğu günlerde saat 13.JO'dan (yarım günlerde 10.30) sonra
iletilen talimatlar ise, ilk pay fi yau hesaplamasından sonra veıilmiş olarak kabul edilir ve izleyen
hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

- = "'--.,,_ BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde alınan talimaUar, izleyen ilk işgünü verilmiş

bul edilir ve ilk işgünü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden

·'11:
' o@f

.. -~~~-~~J~ştı1ir.
ıı(:! (t._,,,~··. \ 0rkiye'de resmi tatil olan günlerde katılma payı alım-satım talimatı iletilmez. Ödeme günü
\ _. -:,.',:riirl(iJ~'dep:smi tatil olması halinde, katılmayı payı bedelleri tatil gününü ta.kip eden ilk iş günü
1
\ ._ ,:,
~

'')la'lirimcılıifaödenir.
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6.2. Alım Bedellerin in Tahsil Esasları
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen kalllma payı bedelinin Kurucu tarafından
tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatm
pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi
nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil
edebilir. Ayrıca, kaulma payı bedellerini işlem günil tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj
uygularımak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.

TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, foolar için alım talimatları pay sayısı ya da
tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine
uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen
sanş fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Aynca katılma payı bedellerini işlem gilaü
tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyaıa marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet
teminat olarak kabul edebilir.
Talimatın tatar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından
%20 marj düşillerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen karılma payı sayısı
TEFAS 'ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil
edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.

Kurucu

tahsil edilen tutar, alım eınrının
gerçekleşeceği güne kadar yatınmcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda
nemalandırılmak suretiyle bu izabnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılına payı alımında
kullanılır. Kurucu'nun knrnıuş olduğu yatının fonJan tarafından verilen alım emirleri tutarları, alım
emrinin gerçekleştiği gün Fon' a aktarılmaktadır. Diğer fon dağıtım kuruluşları nezdinde ise söz
konusu kurumların belirleyeceği esaslar dahilinde nemalandırılır.
tarafından

6.3. Katılma

alım

talimatının

karşılığında

Payı Satım Esasları

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat l 3.30'a (yarım günlerde
10.30) kadar verdikleri katllına payı satım talimatları talimann verilmesini takip eden ilk
hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yanın günlerde 10.30) sonra
iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplartmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen
hesaplamada bulunan pay fiyatl Ozerinden yerine getirilir.
BIST Pay Piyasası'nın
olarak kabul edilir ve ilk

kapalı olduğu güolerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü verilmiş
işgünü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden

gerçekleştirilir.

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esaslan
Kanlma payı bedelleri; bozum talimatının, BIST Pay Piyasası ' nın açık olduğu günlerde saat

= 1;3,{.Q.'.a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem

zt.~ üiid~{.iade talimatının BlST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat l3.30'dao (yanın
_.,afu\!erde\'1. 0.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip edea üçüncü işlem gününde
/f;("~yalınincıf'.Y8 ödenir.
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6.5. Pay Gruplan
1

Katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikl gruba aynim ıştır.

'
A grubu katı lma paylan tüm yatırımcılara, B grubu katılma payları ise sadece Yapı Kredi Portföy
Yönetimi A.Ş. tarafından yöneti len emeklilik yatının fonları ve yatının fonlarına satılabilir.
6.6. Alım Satıma

Aracılık

Ed en

Kuruluşlar

ve Ab m Satım Yerleri:

katılma payl arının alım

ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS 'a üye olan fon dağıtım
kuruluşları aracılığıyla da yap1Jır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.

A Grubu

b ttps ://www.takas ban k.com. tr/tr/Say fala rff EF AS- Uyeler .aspx
katılına

B Grubu

paylan TEFAS 'ta

işlem

görmeyecek olup

alını

ve

satımı yalnızca

Kurucu

aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

6. 7. Kuru cu ile aktif pazarlama ve dağının
unvanı ve ilef4im bilgileri aşağıda yer almaktadır.
A Grubu

sözleşmesi imzalamış

olan

kurumların

katılma paylarının alım

Sözleşmesi imzalamış

ve satım ı için Kurucu ile Aktif Pazarlama ve
kurumlar aşağıda yer almaktadır:

Unvan

İletişim

Bilgileri

Odea Bank A.Ş.

Adres
Yapı ve Kreru Bankası A.Ş. Genel
Müdürlük Yapı Kredi Plaza D
Blok 34330 K: 18 Levent/İstanbul
Büyükdere Cad. Yapı Kreru Plaza
A Blok Kat:ll 34330 Levent
Besiktaş lstanbul
Büyükdere Caddesi No: 163
Zincirli.kovu Sisli 34394 lstanbul
Levent 199, Büyükdere Caddesi
No: 199 Kat:33-39 34394 Şişli /

Turkislı

Esentepe Malı. Ali Kaya Sok. Polat www.turklshbank.com.ır
Plaza A Blok IA/52 34394 Şişli - 0212 373 63 73

Yapı

Kredi

Bankası

Kredi

Yatının

A.Ş.
Yapı

Menkul

Değerler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankas.ı
A.Ş.

Dağıtım

www.yarıikredi .coııı. tr

0212 339 70 00
www.ykvatirim.com.tr
0212 3 19 80 00
www.alctilbank.com .ır

0212 340 80 00
ww.odeabank.com.tr
0212 304 84 44

İstanbul

Bank A.Ş.

İstanbul
Yatının

Osmanlı

Menkul

Değerler A.Ş .

• Menk

Değerler A.Ş.

-;ı

,ı

Ayaz.ağa Mah. Cendere Cad. No: www.altematifbank.com.ır

Değerler A.Ş.

:; ~-~

.

j' .( ,'1Jt~tif
~

Sarıyer / İstanbul

Esentepe Mahallesi Ali Kaya wv-.•w.turkishyati rim.com.tr
Sokak No: IA/52 Polat Plaza A 0212 315 10 00
Blok Kat: 4 Sisli/ tstanbul
Ayazağa Malı. Cendere Cad. No: www.alıerna!ifyatiriın.com . tr
109M
2D
Blok
34485 0212 315 58 00
Sarıyer/İstanbul

Turkisb Yatının Menkul

~

Maslak Mah. Büyükdere Cad. www.osmanlimenkul.com.tr
No:257/69 Nurol Plaza 34398 0212 366 88 00

..

,

Yatının

ı JırerJia,fBank A.Ş.

" ,-,. il. ,,;- ~ · 'ı

109M 2D Blok 34485

Sarıyer/lstanbul
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TEB Portföy Yönetimi Gayrenepe Mah. Yener Sok. No:l www.tebııortfov.com.tr
A.Ş .
Kat:9 Beşiktas İstanbul
0212 376 63 00
Maslak Mahallesi Eski Bilyilkdere W\vW. burgan.com .tr
Caddesi No: 13 PK:34485 Sarıyer/ 0212 371 3737
Burgan Bank A.Ş.
İstanbul

Barbaros Mahallesi Mor Sümbül
Sok. WBC İş Merkezi No:9 iç
Değerler A.Ş.
Kaoı No:21 Ataşehirılstanbul
Eseotepe Mahallesi Büyükdere
QNB Finans Portfüy
Caddeleri Kristal Kule Binası
Yönetimi A.Ş.
No:215 Kat 6 Sisli/İstanbul
Ata Portföy Yönetimi Emirhan Cad. No:109 K:12
A.Ş.
Atalmle, Besiktas 34349 İstanbul
Tacirler
Portfüy Nispetiye Cad. Akmerkez B3 B lok
Yönetimi A.S.
Kat:9 34337 Etiler / İstanbul
Tacirler
Nispetiye Cad. B3 Blok Kat 9
Yatırım
Menkul
Akme.rkez Etiler/ 1STANBUL
DcğcrJer A.S.
Halk Yatmm Menkul

www.halkvatirim.com.tr
0216 285 09 00
www.gnbfıı.com

0212 336 71 71
www.ataıınrtfov.com.tr

0212 3 10 63 60
WW\V.tacirlemortfov.com.tr
0212 942 15 15
www.tacirler.com.tr
0212 355 46 46

B grubu katılma payları ise TEFAS'ta işlem görmeyecek olup,
yalnızca kurucu aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
Katılma payı satın alınması

payların alım

ve

satımı

veya Foo'a iadesinde, Kurucunun merkezi ile izahnamenin bu

maddesinde belirtilen katılma payı alım satımının yapılabileceği dağıtıcı kurumların aşağ1daki işlem
kanalları aracılığı ile alım satım talimatı verilir.
Merkez
ve
Subeler

İnternet

Çağrı

Bankacılığı

Merkezleri

Mobil
Kanallar

X

X

X

X

www.vaııikredi.com .tr

X

-

-

-

w,, \1 . vkvalirim.com.tr

X

X

X

X

ww,,

Odea Bank A.Ş.

X

X

X

X

WW\\ .Odeabarık.com.ır

Turkish Bank A.Ş.

X

-

-

-

WW\\ .ıurkishbankırrouı:ı.coıu

X

X

-

-

wwı.~.turkish\'atirinı.com

Sadece
Merkez

-

-

-

www.ıcl:ııınrıfov.coııı.lr

X

X

X

X

www.altemaıilincnkul.com.ır

X

X

X

X

ww,, .alterııaı i fbank .com. tr

X

X

X

X

W\-\'\\ .burn.an.com.tr

Kurumlar
Yapı

ve Kredi

Bankası

A.Ş.
Yapı Kredi
Yatırını
Menkul Değerler A.Ş.

Aktif

Yatırım Bankası

A.Ş.

Turkish

Yatırını

Menkul Değerler A.Ş.
ı:EB Portföy Yönetimi
A .Ş.

-,:,, -~s~tif

1'.

Yatırım

Me.nkıilı.l)eğerlerA.Ş .

.- 'AJ\~qıati , 3ank A.Ş.
'
-

'

.'

...... i ~
r... ' ~ . l:::ı

~-·
,
y
~-

n"A.S.

İnternet Adresi

.aktifuank.conı.lr

" ·ı l\ttEDI MRTFÖYYDNtlıM!A Ş
~•eoı Ma~alıesı ı::ome,11f>ka.,
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QNB

Finans Portföy

A.Ş.

Halk Yatmm Menkul
Dei!.erler A.S
OsmanJ1 Menkul
Del!erler A.Ş.
Ata Port:füy Yönelinıi
A.S.
Tacirler
Yatmm Men.kul
Deil.erler A.S.
Tacirler Portföy
Yönetimi A. Ş.

Sadece
Merkez

-

.

-

X

X

X

X

X

X

-

-

Sadece
Merkez

-

-

-

X

X

X

X

WW\\ .halhatirim.com.ır

www.osmanlimenkul.com.lr
www.alanortfov.com.tr

www.tacirler.com.tr

X

www.tacirlemortfov.com.tr

VIl. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK
KURUCU'NUN KARŞILADIĞ I GİDERLER:
7.1. Fonun

v.ww.gnbf:ıı.conı

Malvarlığından Karşılanan

HARCAMALAR

VE

Harcamalar

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar ~ağıda yer almaktadır.
1) Saklama hizmetleri için ödenen her tilrlü ücretler,
2) Vartıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
3) Alınan kredilerin faizi,
4) Portföye alımlarda ve portföyden satınılarda ödenen aracılık kom.isyonlan,, (yabancı para
cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden 11.,'ye çevrilerek kaydolunur.),
5) Portföy yönetim ücreti,
6) Fonun mükellefi olduğu vergi,
7) Bağımsız denetim kuruluşlanna ödenen denetim ücreti,
8) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,
9) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden
hesaplanacak Kuru l ücreti,
1O) Karşılaştınna ölçütü giderleri,
11) KAP giderleri,
12} Tüzel kişi kimlik kodu gideri,
13) E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamalan nedeni ile
ödenen hizmet bedeli,
14) E-beyanoame sistemi üzerinden beyannamelerin yetkili meslek mensubu tarafından verilmesi
nedeni ile ödenen ücret,
15) Mevzuat kapsamında tutulması zorunlu defterlere ilişkin noter onayı giderleri,
16) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.
7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı : Fon toplam değerinin aşağıda belirtilen pay grubu

. =,._

/f,-ı, ôiruıJ_an dahilinde bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu Ocret her ay sonunu izleyen bir hafta
~ _; __ --ı(~indturucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına
(
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cuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

i

" ı, ağıucı ile kurucu arasında bir sö7Jeşme olmaması durumunda Kurul tarafıııdan. ~elirlenen
komisyon oranı" uygulanır
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Pay
Grubu
A Grubu
B Grubu

~---■-

Portföy
Yönetim Pazarlama Satış Dağıtım
Ücreti
Ücreti
Günlük yüz binde
Günlük yüz binde 6,03
2,19
Günlük yüz biııde
2,19
-

Toplam Yönetim Ücreti
Günlük yliz binde 8,22
/vıllı.k yaklasık %3)
Günlük yüz biııde 2, 19
(yıllık yakJasık %0,8)

A Grubu katılma payı sahipleri için lıer gün "portfoy yönetim ücreti" ve "pazarlama satış
ücreti" olmak üzere fon toplam değerinin yüz binde 8,22 sinden [yıllık yaklaşık %3,00 {üç)]
oluşan yönetim ücreti tahakkuk eıtiri !erek Fon birim pay fiyatı hesaplanır ve açıklanır. B grubu
katılma payı sahipleriııe, tahakkuk ettirilen toplam yönetim ücreti tutan üzerinden "pazarlama satış
dağıtım ücreti" iadesi günlük olarak hesaplamp, yatınmcı hesaplanna her ay sonunu izleyen bir hafta
içinde iade edilir.
dağıtım

B Grubu katılma payı sahiplerinin ay içerisinde katılma payı iadesi yapmaları halinde, iadeye

konu olan paylar için, pay iadesiııiıı gerçekleştirileceği tarihe kadar hesaplanan toplam pazarlama
satış dağıtım ücreti iade tutan her ay sonwıu izleyen bir hafta içinde yatınmcıların hesaplarına iade
edilir.
7.1.2. Fon Portföyilndeki

Varlıkların Alım Satımına Aracılık

Eden

Kuruluşlar

ve

Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların ahm satımına Yapı Kxedi Yatınnı Menkul Değerler A.Ş.
ve Kredi Bankası A.Ş. (BPP, Borçlanma Araçları, Repoffers Repo, Döviz alım satım
için) aracılık etmektedir. Fon portföyüne yapılan pay all!D satım işlemlerine ise aynca Oyak
Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEB Yatının Menkul Değerler A.Ş. , ING Menkul Değerler A.Ş.,
Deniz Yatının Menkul Kıymetler A.Ş., Gedik Yatının Menkul Değerler A.Ş., BGC Partners Menkul
Değerler A.Ş., Tacirler Yatının Menkul Değerler A.Ş .. Meksa Yabnm Menkul Değerler A.Ş. Ziraat
Yatının Menkul Değerler A.Ş., Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve ICBC l\ırkey Yalının
Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Fon portföyüne yapılan borçlanma araçları alım satım
i.şlemlerine ise aynca, ING Bank N.V., Citibank London Brauch, GFI Securities Limited,
Continental Capiıal Markeıs SA, BGC Brokers LP, Barclays Bank PLC, Merrill Lynch Intematioual,
Morgan Sıaııley&CO INTL PLC, Banca Promos SPA, Adamanı Capital Partners AD, lş Yatırl!D
Menkul Değerler A.Ş., Goldman Sacbs lntemaıional aracılık etmektedir. Fon portfüyüne yapılan
yabancı menim! kıymet alım sattm işlemlerine ise Yapı Kredi Yattnm Menkul Değerler A.Ş.
aracılık etmektedir.
Yapı
işlemleri

ve

Söz konusu aracılık

işlemleri

için uygulanan komisyon oranlan aşağıda yer almal.'tadır:

I. Yun içi Pay Senedi Piyasası ve Varaot İşlemleri Komisyonu:
a) Pay Senedi ve Varanı Alım Saıun İşlemleri: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre
BSMV hariç 0,00009 ve 0,0005 aralığında değişkenlik göstennektedir.
2. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin
:;:-;, , ......,. _Alım Satım Pazarında gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerlidir.
}"i>-•' ,:-: a) ' l\{'ahvil-Bono Piyasası lşlem Komisyonu: 0,000015 + BSMV
, ..;:--.:-·-._::\ı) 1\twil-Bono Piyasası lştem Komisyonu (14:00-17:30 arası işlemler): 0,00002 + BSMV
;;' :'·. ..
• _c ). ~e · valörlü Tahvil-Bono Piyasası işlem Komisyonu: 0,00001 + BSMV
':, • · -:•,:: •..• d) ,lf · e ihalesi Işleın Komisyonu: O
\"'

,

, •• , __. _., , • - ' B
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ı,:' t• .3 · . · epo-Ters Repo P•-•n
İşlem Komisyonu:
"- ' ~ H t
·
~O/N Repo-Ters Repo: 0,0000075 + BSMV
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b) 0/N Repo-Ters Repo (14:00- 17:30 arası işlemler): 0,00001 + BSMV
c) Vadeli Repo-Ters Repo: 0,0000075*Gün Sayısı + BSMV
d) Vadel i Repo-Ters Repo (14:00- 17:30 arası işlemler): 0,00001 *Gün Sayısı

+

BSMV

4. Takasbank Para Piyasası işlem (TPP) Komisyonu:
a) Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): 0,00000276*Gün Sayısı+ BSMV
b) Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli): 0,00002208 + BSMV
5. Yabancı menkul kıymet işlem komisyonu: İlgili lnırurnun komisyon tarifesine göre 0,0001
ile 0,0014 aralığında değişkenlik göstermektedir.
6. V İOP komisyonu: 0,0001905 + BSMV
7.

Uluslararası

Tahvi l Pazarı

işlemleri

komisyonu: 0,00001 + BSMV

8. Ödünç menkul kıymeı işlem komisyonu: İşlemin vadesine göre BSMV bariç 0,0000375
(yüzbinde 3,75) ile 0,0048 (onbinde 48) aralığında değişir.
9. Kıymelli Madenler Piyasası İşlem Komisyonu: BlST Kıymetli Madenler Piyasa~ı'ada
gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerlidir.
a) Alna: 0,000 l O+ BSMV
b) Güm~: 0,00015 + BSMV
7. 1.3. Kurul Ücreti: Tal..-vim 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 portfoyünden karşılanır.
7.1.4. Fon'un Bağlı Olduğu Şemsiye Fona Ait Giderler: Şemsiye f'on'un kuruluş giderleri
ile fonların katılma payı ihraç giderleri hariç olmak üzere, Şemsiye Fon için yapılması gereken tüm
giderler Şemsiye Fona bağlı fonların toplam değerleri dikkate alınarak oransal olarak ilgili fonlann
portfoylerinden karşılanır.
7.1.5.

Karşılık Ayrılacak Diğer

Giderler \le Tahmini Tutarları

Fon malvarlığından karşılanan saklama ücreti ve
bilgi formundan ulaşılabilir.

diğer

ilişkin

güncel bilgilere

kalılma paylarının satışına ilişkin

giderler kurucu

giderlere

yatırımcı

7.2. Ku.ru cu Tarafından Karşılanan Giderler
Aşağıda tahm ini tutarları
tarafından karşılanacaktır.

Gid er Tü rü
Tescil ve İlan Giderleri
Di •er Giderler'"
PbAl\1

gösterilen

Tutarı

TL

2000
7000

9000

Yasal defler masrafı + ISIN kodu masrafı + MK.K ihraç bedeli + Kaşe

ıs

masrafı

.. ,

•

w

vın. FON{)N VERGİLENDİRİLMESİ:
ı
.
8.1. F,on Portföy lşletmcciliği Kazançlarının Vergilendirilmesi

s) Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Açısından: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu'nun 5'inci maddesinin I numaralı bendinin (d) alt bendi uyarınca, menkul
kıymet yannm fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar
vergisinden istisnadır.
b) Gelir Vergisi Düzenlemesi Açısından: Fonların portföy işletmeciliği kazançları,
Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca, %0 1
oranında gelir vergisi ıevfikabna tabidir.
8.2. Kahlma

Payı

Sahn

Alanların

Vergilendirilmesi

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi uyarınca Sennaye Piyasası Kanwııına göre
kurulan menkul kıymetler yatırını fonlarından hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonların
katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesinde %0 oranında gelir vergisi tevfikan uygulanır.
Tebliğin
24
uncu
maddesinin
beşinci
fıkrası
hükilınleı:i
saklı
kalmak kaydıyla, bir fonun, hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandınlabilınesi için günlük olarak
gerekli olan şartlan sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, fonun, yabnıncıların ve/veya
yatının fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine
getirilmesinden de kurucu ve portföy saklayıcısı müteselsi len sorumludur KVK'nın ikinci
maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer
sermaye piyasası aracı getirileı:i ile değer artışı kaı.aııçlan elde etmek ve bunlara bağlı haklan
kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden Seanaye Piyasası Kanununa göre kurulan
yatının fonları ve yatınm ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığınca
belirlenenler için bu oran %0 olarak uygulanır.3
Gelir Vergisi Kanunu'nıın geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca fon katılma
paylarının fona iadesinden elde edilen gelirler için yıllık beySMarne verilmez. Diğer gelirler
nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeı.. Ticari işleuneye
dahi l olan bu ııitefil.-teki gelirler, bu fıkra kapsamı dışındadır.
Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici Madde I uyarınca dar müke!lefkurumlann Türkiye'deki iş
yerlerine atfedilmeyen veya daimi temsilcilerinin aracılığı olmaksızın elde edilen ve Gelir Vergisi
Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında kesinti yapılmış kazançları ile bu kurumJarm tam
mükellef kurumlara ait olup BlST'te işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tululan ortaklık
paylarının elden çıkan imasından sağlarıan ve geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrasının altıncı
paragrafı .kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmayan kazançları ve bu kurumların daimi
temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri tamamı geçici 67 nci madde kapsamında vergi kesintisine tabi
tutulmuş kazançları için yıllık veya özel beyanname verilmez.
~j;--IK. FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARI İLE FONLA İLGİLİ BİLGİLERE VE
•: R>N'·PO~FÖYÜNDE YER ALAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇDO..AMALAR

ili-~\~, -~
;. :-,r;_,,
~:. ~!t,.F..n'un hesap dönemi takvinı yılıdır. An:ak i!k hesap dönemi Fon'un kuruluş tarihinden

c: ·,•, ,Bş;ş}ayarak ·o/ ılın Aralık ayının
<.

-+
\

sonuna kadar olan

süredır.

~,h,-~.~ '; ,_
'-···

',

' t.- '

-.: " ı ,J_;2. Finansal tabloların bağlDlSJZ denetiminde Kurulun bağımsız denetimle ilgili
~ ezeiiifmelerine uyulur. Finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu ilgili hesap
döneminin son günü itibarıyla hazırlanan portföy raporları da finansal tablolarla birlikte bağımsız
denetimden geçirilir.
, ,·I Kl<ı:01 P0RTfÖYY0NETıMI AŞ
26

Levenı ManalJ&ıl come
330 Beşi<la

Wı~
,

.yapilcrediponfoy.
..... No:0.5700-1780·
cı...ıı

.,,,. A7n?10

~

•"'~M

a

N

--..._

.tr

ı.-

,.

-·-·
9.3. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla öıel bağımsız denetime tabidir. Kurucu, Fon 'un yıllık
finansal tablolarını, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde KAP' ta ilan eder.
Finansal tabloların son bildirim gününiln Iesrni tatil gününe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü
takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir.

9.4. Şemsiye fon içtüzüğüne, bu izaltnameye, yaunmcı bilgi formuna, bağımsız denetim
raporuyla birlikte finansal raporlara (Finansal tablolar, sorunıluluk beyanları, portföy dağılım
raporlan), fon giderlerine ilişkin bilgilere, fonun risk değerine, uygulanan komisyonlara, varsa
perfoanans ücretlendirmesine ilişkin bilgilere ve fon ıarafından açıklanması gereken diğer bilgilere
fonun KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (wvr,v.kap.org.tt) ulaşılması miimkündUr.
Aynca, fonun geçmiş performansına, fonun portföy dağılımına, fonun risk değerine ve
fondan tahsil edilen ve yannmcılardan belirli şartlar altında tahsil edilecek ücret ve komisyon
bilgilerine yatırımcı bilgi formundan da ulaşılması mümkündUr.

9.5. Portföy dağılım raporlan aylık olarak hazırlanır ve ilgili
KAP'ta ilan edilir.

ayı

takip eden allı işgilııü içinde

9.6. Finansal raporlar. bağımsız denetim raporuyla birlikte, bağımsız denetim kuruluşunu
temsil ve ilzama yetkili kişinin imzasını taşıyan bir yazı ekinde kurucuya ulaşmasından sonra,
kurucu tarafından finansal raporların kamuya açıklanmasına ili~k.in yönetim kurulu karanna
bağlandığı tarihi izleyen altıncı iş günü mesai saati bitimine kadar KAP'ta açıklanır. Finansal
tablolar aynca söz konusu açıklamayı müteakip 1O iş günü içerisinde katılma payı sahiplerine en
uygun haberleşme vasıtasıyla gönderilir.
_finansal raporlar kamuya açtklandıktan soma, Kurucu' nun
resmi İnternet sitesinde yayımlanır. Bu bilgiler, ilgili İnternet sitesinde en a:ı; beş yıl süreyle kamuya
açık tutulur. Söz konusu finansal raporlar aynı zamanda k"'llrucunun merkezinde ve katılma payı satışı
yapılan yerlerde, yatırımcı lann incelemesi için hazır bulundurulur.

9. 7. Portföy

raporları dışrndakj

9.8. Yatırımcıların yatının yapma karannı etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını
gerektirecek nitelikte olan izabnamenin 1. 1. 1., l. 1.2. !., a, nı.,V.5.5., V.5.6., VI. (6.6. maddesi hariç),
Vll.7.1. (aracılık komisyonlanna ilişk in alt madde hariç) nolu bölllmlerindeki değişiklikler Kurul
tarafından incelenerek onaylanır ve Kurucu tarafından KAP'ta ve Kurucu' nun resmi internet
sitesinde yayımlanır, aynca ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan edilmez. İzalınamenin diğer
bölümlerinde yapılacak değişikler ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak
KAP'ta ve Kurucu' nun resmi intemeı sitesinde ilan edilir ve yapılan degişiklikler her tak'Viın yılı
sonunu izleyen alil iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir.
olarak yapılacak tanıtım ve reklamlarda, Kurul düzenlemelerinde yer alan
nitelikli yatırımcı ıanımıoa ve sauşın yalııızca gerekli koşullan sağlayan nitelikli yatırımcılara
yapılacağı hususlarına yer verilmesi zorunludur.

9.9. Fona

ilişkin

~:--~~

~ _{;. ' 9.lÔ.

ortföye

yapılandınlınış yalının aracı

dahli edilmesi halinde söz konusu

yatının

iat~r ~~~ge~~I · zclliklerine ilişkin bilgiler ve içerdiği mulıtemel riskleI aynca KAP'ta açıklanır.
,.,, (~{

·.

.ı .\

1

~-~ -/ .9.li: B
dışı repo-ters repo işlemlerinin fon portföyüne dahli edilmesi halinde en geç
"-;tıp~e~~l. takip eden iş günü içinde sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı ve karşı tarafın

-~
~ - ;ı. ,eı:ele!endı
~ -, "
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·e notu KAP'ta açıklanır.
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9.12. Fon iarafından. uygulanan kalruraç seviyesine ve belirlenen risk limitlerine uyuma ilişin
bilgi, aylık dönemler itibarıyla fonlll\KAP'ta (www.kap.org.tr) yer alan sayfası aracılığıyla katılına
payı sahiplerine bildirilir.

'

X. FON'UN SONA ERMESİ VE FON VARLI ĞININ TASFrYESİ
JO.l . Fon;
- B ilgilendimıe dokümanlanoda bir süre öngörülmüş ise bu sürenin sona ermesi,
- Fon süresiz ise kurucunun Kurulun uygun görüşilnü aldıktan sonra altı ay sonrası için feshi
ihbar etmesi,
- Kurucunun faaliyet şartlanru kaybetmesi,
- Kunıcunun mali dunımunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflas etmesi
veya tasfı ye edilmesi,
- Fonun kendi mali yilkümlillilklerini karşı layamaz durum.da olması ve benzer nedenlerle
fonun devaınırun yatınmcıların yararına olmayacağının Kurulca tespit edilmiş olması
hallerinde sona erer. Fonun sona ermesi halinde fon portföyünde yer alan varlıklardan
borsada işlem görenler borsada, borsada işlem göaneyenler ise borsa dışında nakde dönüştürülür.
10.2. Fon mal varlığı, içtüzük ve izahnamede yer alan ilkelere göre tasfiye edilir ve tasfiye
bakiyesi katüma payı sahiplerine paylan oranında dağıtılır. Tasfiye durumunda yalnızca katılma
payı salıiplerine ödeme yapılabilir.
10.3. Tasfiye işlemlerine

il işkin

olarak, Kurucu'nun Kurul' un uygun görllşünil aldıktan sonra

6 ay sonrası için fesih ihbar etmesi durumunda söz konusu süre sonunda hala Fon'a iade edilmemiş
katılma paylarının bulunması halinde, katılma payı sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay
satışları yapılarak elde edilen tutarlar Kurucu ve katılma payı alım satımı yapan kuruluş nezdinde
açılacak hesaplarda yatırımcılar adına ters repoda veya Kurul tarafından uygun görülen diğer
sermaye piyasası araçlarında nemalandınlır. Fesih ihbarından sonra yeni katılma payı ihraç
edilemez. Tasfiye anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç edilemez ve geri alınamaz..

10.4. Kurucunun iflası veya ıasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun göreceği başka bir portföy
yönetim şirketine tasfiye amacıyla devreder. Portföy Saklayıcısının mali durumunun taahlıütlerioi
karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflas.ı veya tasfiyesi halinde ise, kurucu fon varlığını Kurul
tarafından uygun görillecek başka bir portföy saklayıcısına devreder.
10.5. Tasfiyenin sona ermesi iiZerine, Fon adının Ticaret Sicilinden silinmesi için keyfiyet,
kurucu tarafından Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettiri lir, bu durum Kurul' a bildirilir.

XJ. KATILMA PAYI SAHİPLERİNİN HAKLARI
11.1. Kurucu ile katılma payı salıipleri arasındaki ilişki lerde Kanun, ilgili mevzuat ve
içtüzük; bunlarda hükııın bulunmayan hallerde 11/ 1/20 I J tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanununun 502 ili! 514 üncü maddeleri hül'ilmlcri kıyasen uygulanır.
~"le::.

,(' _ı, ', ~- ıt~Fon'da oluşan kar, Fon' un bilgilendirme dok ilmanlannda belirtilen esaslara göre tespit
'f- l!dileiı jı:at
a payının birim pay değerine yansır. Katılına payı salıipleri, paylarını Fon' a geri
• , ; ,faiiikıaruıda, llerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi
1
,: ~ -.
ayrıc;f temettü dağıtımı söz konusu değildir
1

\s.0ll~1~

'\;' ;· , ;. ·· !h.~/Katılma paylan müşteri bazında MKK nezdinde izlenmekte olup, tasarruf sahipleri
'...~~ u~
fn veya alını satıma aracılık eden yatının kuruluşlardan hesap durumları hakkında her
zaman bilgi talep edebilirler.
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FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE KATILMA PAYLARll\'IN

SAT[Şl

12.1.
tak iben

Katılma

izalıname

ve
yatırımcılara sunu Iur.

paylan fon izahnanıesiııin ve yatırımcı bilgi formunun KAP'ta yayımını
yatırımcı bi lgi formunda l:ıe l inilen usu l ve esaslar çerçevesinde nitelikli

12.2. Katı lma payları karşılığı yatırımcılardan toplanan para. takip eden iş günil izahnamedc

belirlenen varlıklara ve

işlemlere yatırılır.

[zahııamede yer alan bilgilerin dognıluğuııu kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde
03/03/2022

onaylarız.

Mehmet Güçlü ÇOLAK

Okan UZUNOĞLU

Genel Müdür Yardımcısı

Gene l Müdür Yardımcısı
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