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t, FoN HAKKIND^ GENEL BiLGILER

Fon, Kanun hılkdmleriu)elnco losmf sonipkjnden lon kaıllmaPayj k ş.llglndaıoplaım
Tliıh, ıArLf§ahipkd hesabh.. inınll mülIDel e$Iaana8ö,e işbU !a}nmenin ll ooldmOrde
bclirlc.en vall,ı( ve hakltrdm oluşan ponllJyü işlcıneı maoıyla kuİulan, katılma payld, Şfrsiye
[on'a b.ğll oldak ilüaç edilo ve ıüZl kişitiği bulmmaya. nal varllğ,dtr.
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1.3. Küncu Ytnclicil€ri
Fon'! lemsil v€ ilama Kulucüun ,dıelim kurulu üy€t€ri ycıkili olup, yönetin kuruIu

lyeIerine vğ kurucunundiğğyön€ıiciledne ilişkin bilgiler d§dğ,da yot alnakıadr

l.ı. ron Hl2n.t Bi.ini
n6n hizDet bnimi oy.k Ylİrn Mcnkuı Dcğcrıer A,Ş. nezdind€ oluşfurulmrş oIııp,

hiaet birininde eöevlifon müdürüne ilişkin bil8iler 6şağ,dati gibidir.

son 5 Yndı Y.Dl,ğı i§lcr (Y,l_Şirkeı_

ALTNBAŞ

2022_Devm-At]as Pod8y Yöıeıimi A.Ş,
Yöneıin Kwulu Başkanı
2021_2022 Atlas Ponloy Yönelimi A.Ş,
Yö.e(in Kurulu Başkm vekili
20l7_Devan cr.diiv.sll,.nı Yön.lin

20l7.Ddm crcdiı wcsı lalıorin8

Ll

201 8_Devm: Al(ınbb Kdvmculuk lthllaı
lhracal sh. veTiC A]Ş. Y'.K. Üresi
20l8. Devfu: Ahınbaş P€rake.d€
Mağaacnık l liaeltİi A.§. Y.'n€tin

2018_ Devmj A.6s Kuvlnduluk
PğzrhmaA.Ş. Yöncıi; Ku İu Üy$i
20l8_Devm: Alllnbaş Klymeıli Madenlf
80-6l A Ş Yoneıim Kurulu Ü}esi
l0l8.Devam: Alnls M.nk,l Dc8crler A.Ş

20ıs.Delm: ons; pjfineİi A.ş. Yone|im

20l6.Do!am: Aıls Ponöy Yönelini A.Ş.
Yöncıin (urulu Üyesi GenelMOdür

ll

202]_D€vam: Erciy.s Çelik Boru A.Ş, :0

.t.

sOn 5 Yltd! Ylpnğı işlcr (Yıl_Şirkcı_
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oyat Yalıflm Menrul D€ğeİlel A.Ş.
opeEyon ve Muhdebe MüdülOğü Kıdemli
M dİr
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1,5. Porafdy Yön.li.ll..i
Fon malval]ığınm, fonun yaıınn §lratejisi doğnrltusunda, fonun yallnm yapabilseği

vollthl konusüda yeEli bilei vğ s.rmaye piy.gsı alon,nda ğn az b.ş yıtlık ıecdbeyc s.hip
ponöy yöneticil€ri laraalndan, yoıl.mcı lenine ve ,6tınncı ç,künı sörctccct $ldlde PYŞ Tcblidi
dotnlemeleri, ponfö, yön€tin sözlcşnesi 

"e 
ilgiıi fon bil8ilenülime dotonalan çerçevesinae

Fon ponföyunün yönoıimi i9in göftvlodirilen ponfdy yöneticilğiic ilişki. bilgil€E (^P'!a
yğ alan s0€kli bilgileddimğ fomundan (\ıwjoD.o@,ll) ula§ılmoı mümkundu!.

1,6. Ktrru.U l]ün!.sindc olu§ıurulıı v.rı Iı!a dın'ı'e ıjn !]dilOn sistcİılcr.Birjııluİ
1c ro.uİ llaiD z Iıendimi,ıi YiDi KuıulUş

nirİıİn'tj§lcninoIUrlİ1.1d *uK lU,n
()vık Yl İ m M.n[İ]n.i.r.r 

^ 
s

^ülls 
]r.nlnv]'irİ.l]İ]i 

^ 
s

,\1l|s l'onli'y YöDeı]ıri A Ş

Aıls ronfoyYoner]mi 
^ 

§.

AlN odfo)]!!t \)

Fon'un inansal lcponannın bağ,m§z deictini tHy B!ğnsz Dcnclin v€ Yeminli M.li
Müşıvirıik A.Ş. ıaratndan yap,lmakladtr

ll. FoN PoRTFÖrtNÜN YÖ\ETlvl, YATlRlM sl'RAlEJi§i iıF toN
PoRTFöY §lNıRl,AMAl,ARl

2.1, Kunı.u, fonü. katılma paylghipleiini. baİldını roluyacak şetildc lcmsili, yönetimi,
yöngtimi.io dencıl.nnesi ile faaliyellerinin i90zük ve iahname hokünleİinc uygUn olarak
yüİO!ühesinden sorumludür. Kurucu lona ait va.llklar ilzcrindg kendi adına vc fon hesabına
mcvzuaü ve içıüzilğc üygun olalak ıasa.rufta bulum.ya ve bubdan doğai haklai1 kullmaya
,etkilidir. !'onun leliteılerınin yorütülm€si csm nda ponlğy yöneliciliği himeıi de dahil olnak
0zeEd»aUdm hihet alınnas, Kurocrun sorunluhğuiu onid.i kaldımaz,

2.2, İ06 ponadyü,koleküilponfty ydncticıliğine ilişİin PYŞ Tebliği'nde belinilenili€lerv€
fon ponBytln9 dahil edilebilecek vtrIı* !e hokkB ilişkin Tebliğ'de ,e! alan sınİlanalar

2.3, Fon, il3ili iebliğid nilcıikli yatnmcılaİ5 satıŞına iIişkin nokümtn çcr9evesinde nilelikli
yat(ncıl.E saıllac.k §crb€s1 fo. stotüsündedir.

ioı Porıföyone aın@k finasal va.lıtlar smaye Piyasa§ Kufulu'ou düzenleheıeİinc
!e bu izahnamed e beli nil ğn es6l aE üysun ol oral s.çil ü vc ponöy yğnelıci sj ta6l] ndr nevaıta

--.'.

:(1

lio. poı1lljyünün yöneıininde ve yoılnnı yapllaca!
in 4. m1ddes,nde belinılen tL !...i \s1,1h- vc işlcmler ilt
(en seİbej ŞemJye ron njleli8inc uygu br ponlb o

moddesinde yer alm scrbesı lonlala dair esaslan
yabdğ p@ bidmi .insind€n vdlül

l



budaE dayillfmarc pDcsa$ üoçlannayer gcn'mereceİıi,. A)rlca lon port}) onde yabrcl pfo a
bil.mi on"iıden vallll\w ahln ile dileİ kıymetli n,denlel \e buınan dayah *ımale piyasaı
eaçlanna yönclik ol8ania ve/veya tezaüüslü toĞv troçlom yer veriln.ycccktir,

Fonun lilddit€ veya vade açısınde bhyön tiD t$ılm.$ yokıu. Fon Ponröyü, Tebliğ'in
4. maddesinde belinilen yaba.cı pea cjnsiveIıİle i]e all,n ve kıymerlin deniel hüiç tün va;ı*
vc ışlenhİdcn oluşabilii.

Iron ya!fin önsör0sü doğfultusunda pda,e semaye piyass, ançlaına, Kurulq üyeün
8ör0len diğci yaıınm arçla m, talaf olunacok sözl€şh€l€,e, finmsğl işıemleE !. meikul
klymellef yalİünr y.parak $m.ye tazjncı sağlmak !e ponlby değğini dfumayı

Fonponftjyun sadece TL cinsi van,klo.!e işlcmlcrdabil edilecektn, TL cinsi vrnklü ve
işlenl€r oldaİi senay. Piyasa§ Kurulu ıanfıodon teminal olo,al lobül edilen heİ ıüllü TL ci.si
!arlığ, dayanak oldlk olan Epo ve üc6 repo işl.nleli (Menıul k,ynet ıercihli ve pay senedi
..pol.h İepo işlonleri dahılı. Ta\a\öanl Para Pi}a§aq. }Ul,çl olg ıze.ıelEanOJd pdm n.ra.a!
i)lemlcli. de\'el ., borç]ama *neıleİi. Türl.yc'de mülh şıİLeıleİ ıamllndm ihoi ed.len oa]
seklöİ mehlul kıymeden (orlathk paylan ve bo.9ıanma aiaçla.ü, kamu vcya ğel sektör ıalalından
ilüaç edilen İira serlifikalan, velığa dayall hentul kıym€llcİ ve^eya vaillk teminaılı menlul
kıymeıler, vaİanılal, 9ı.lilikalai ve sğ2 konusu lrİklara veh.va söz konusu vtrtıklaİ {bİindğn
Ull)ıdrulmeteidcİeda)allswapırlemleİisozl.rmelelıdahilO;e\aİoçlaİ.)Jfllfuo llml))dui|m
araçld !eyuni9inde kurulmuş gnişim semayesiyall.m fontaı ileunvontndal'L ibaesi bulumn
)aullm lonlful. bol$ )aunm lonlan te hn,e senedi yogun for. pm pjydası fonu, k§a \adc]i
b!lçlanmaa"dçlal,vc["avodeliliasoı.filalonforurdılİapa)l,nlleherı:lrlüya.monalllgl
patlan alhabilir. Poniğyon piyasa şanlannde taynatland duruml.rdave lon ponft'yünün büy l
bİ*smının nelduana dcğ€n..dnih]esi de söz lonusu oldbikceltil,

Fona geıiİi yaraimk v€/vcro risklcn torunhd s.ğıamk macıyla fon poİtfğy0nde yeİ alan
Tt- cinsi vrİklafda kaıd!6çİ işlcm yapllabili. Bu iş].nler içinde foMd, vadeli i§lem
sözleşmeleri, opsiyon, swp, sajdı türcv ançIan, varanl, senifitğ, ile.i valörlü ıan! ve bono
işlcnneıi, rpo işlemleri, kİğdi kuu0ıml, aç,ğ( sat§ ve diğd kaldmç yamıan b€n4!i işlehlği yet
alabift. Şü kad4 ki,loldmçytrıtan işlefolciinin hiçbi! laİan yaband pm bnidici$iod.n vdllk
ve alü,n ile diğer kıymeıli madenle! ve bunlara dayaL semaye piyasd daçladndan oluşıüİulanaz.

KaldM9 kulla.ünü fonun volatilitesi.i a übiln ansk risk düeyinin bu iahnam.dc yg
ğle s.rlaİ içinde lQlma$na dikka! ediln. Fon yapılm irlenl.lle ilsilioldal velıktannı ı€oinaı
olaİaİ göslcrilebili.. (aldtaç kullafunına neden o]abiıeet hlenler] vadeli işl.ml.r veopsiyonığr
gibi ıeminoı, pİim ya d. öd.me tfu§ılüğü işl.m rapılabilm€sine iınkm sağlayan kaIdloçll ya(lnm
işlemlci. foi ponİöyündğİi loyneıt€İin ıçrinata verilmesi ile yüpllabilecek kaldraçİ işlemlef ve
İtdi kuumılaok kedili nentul klymet allnı v€ açığa saıış gibi diğer borçlmna yönıcnleiiyl€

Fon bona dış1 rcpo^e$ repo işıcnleli ge4ekleşüilebil*ğkliİ.

Foi ydılnm sınıejisini uyguldken; naldi le/veya garri .aldi lcdi alabiiir, İrcdili mentul
klynel işleni yapabilİ, paJa piyasası işl.nle.i !e diğel işlemte. aracnığıyla borçIanna

ıi
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2.4, Yönenci !ı,olınd&.lon ponö)Jnd. reİ alabik*k v h[ ve §lenleİe doi azmi2.3
maddesj çeİçe t es inde olmak kaydDls bns rlİlama geıiilmenh olUp.yabancü Pğ.biİini cinsind.n
vrhk ve slıı. ile diğe! ktymel]i had9nler ve brlda dayaIı s.maye piyasas a6çIaı fon poıtförone

2.5, Fonr.şik d€ğeil BIST_KYD 1AylftMsduıtTL Eıdek iolank h€lnkmişıir

2.6, Ponföye risttc. korunma ve/v.ya yatııh afrlcıyla fo.u ıürüne !e yatli,n sıratğiisi.e
Uygun olacak ş€kilde oilkllk paylm, ötl sekıör ve kimu boıçlma araçlan, faiz ve nnınsal
endekslere dayalı ıü@v aoçlt (vadeli işleh ve opsiyon sözleşfoeleri), swap sözl.şneleri, sallı
lürev aiaçlr, yapılandnlmlş borçlanna ara9lm, va@tlo !c senif]kald dAhil ediliİ. Şu kadd ki,
\dıJ a! )ralm,}]enlennin hiçbl ıadİ Jabr.l pda okımi cinş.nden lanıl ve all,n,l. dieel
lD meüli madenl., ve bunlüa dayall sema) e piya§as aml'Jl l.dm olu§lurulmaz.

2.r. Ponöye bo6a d§oda üaEf oluİm; Epo_te6 Epo sözleşmeleri, türev doç ve swap
söıeşncleri dabil cdilebilit. Borg d,ş, söz]eşnelcr fonun yatınm 5t6ı€jni.e uy8un oldaİ lon
ponİjyilne danil edilir. sözleşn€lerin taişı laiaf]dının yatı.m yapılabiliİ d€recelendime .oıuna
sanip oıİo§, he.hangi bir ilişkiden eıtilcnmeyecek şekiıde objekıifkoşuuddo yapılmos, vc adil bir
İyaı ıçemesi vc fonü fiyaü açıklma döncnlğinde ge4eğe uygun değeli oz€rinden n!İde
dğnoıOrülebilir olmN, arunludur.

Ay ca, bo§adlşı'l0ik lirisı cinsi toev araçlar(vadeli işıcm vc opsiyon),gwap sözlcşhelcri,
İepo vc leİs repo söz]eşm€lednin İa§ı LarAfının dcnctime ve 8öaıime tabi finmsal bir kuM
(bonko, aİacü kurum v.b.) olnar ve fonun fiyEt a9klm döneml9İinde "güvenir" ve
"doğrulmbilıl" biİ yönıem ile değdlemesi zorunludur.

2.8. Fon nesabına kr€di allnnas nofok0ndür.

2.9. Fon poniiyone, ,aıınm staıejni ft uyumlu ve İisk durcyine üy8un o1no9 kaydlyla
yapılmdülfr $ yaıınn araçlan dahi1 edilebilir

Türkiyc'de ihiaç ediıniş yap,landfnmlş yatlİn daçlailna ilişki. oldat borsada işlcm
3öne şanlramaz, Bununla birlikte Tlırkiye'd€ itİaç.dilniş yap,landıf,lo§ yıtınn alaçlaın,n
ihlaç belgesinin Kurulca oİayldnmış olmagj liyaıl.ın veli dağüd kğ.dlla. aracıİğıyıa ilm
edilm6i, fonun ıyaı aç&lda dönemle.inde Fimngl RaDorlma Tebliği düenlcneleri
çerçevcsinde gerçeğe uysun d€ğcri üzeıindco nakdğ dönüşıürülebilirnit likt olns, arunİldur

Aynca, yun içinde ihtaç edilen yapılaDdnlmlş yaıünrİ alaçlüından, Kurul'un boçlama
araçlanna i l iş kin dtı zenl eneleri çe!çev€sinds nilcliğiilibari ile bolçlma or@, olduğ! kabuledilen
semraye piy.sası üaçığından, yaı,nmcı ıadnodr ödenen bedelin khamının goİi öd..*eği
§anhüdüno içeren öEllikteki bo4lama a.açlfl da lon ponöy0ne düil edilebilecekln,

rll. l l]NlljL YATllttNJ RjsxLrjıti \ ı] üıisKı,ERiN tİ.(]i]]ui]

Yalnmcıla. fon'a yallnn yopn.dan öncc
değen.«ıme]idirlct. lbn'un nmz lolobileceği lencl
sonu. u nda Fon b i.im pay fiyanndaJa o lası dü5Ü§ leE baAn

trır dıişcb]lec.ghi ya.ınr.]h. gij, ijıiiüic tr

Fon'la ilgili teoel yaılnn liskle.ini
isklcden kayna]dMabiıecek değişinl€İ
oleak yaı,fl mlğ,nh deĞerini. başllngıç
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3.1, to.uD nıİuz kılıbilc@İl rlsıle. !unlı.ür:
l) Piy$ı Ri§ki| Piyag ıi§ki ile bo.çlanmayı leİüsi] eden finan§al aİaç]ann, onakl*

parldı n, diğe. nolol kyneıleıin, TL İnm,l Mçla6 dayalü tfuev söreşneleİe jlişkin loşınm
pozkyonlaiın değerinds, f.iz oranlü vc orlaırllk payIanndati fiyat dolgdlannolü nod.niyle
ntydam gel.bilecek zffi riski if.de edilneld€dir. söz konu§u risld€lin demylr.a aş5ğüda yer

a_ F.iz or.nl Riski: lon pon'irone laia dayall vollıklrın (bo!çlam, arağ, ıe.s epo vb)
da,lıil edilnesi balinde, sö2 lonuş !&l,klaın değednde piyagldda yaşmabilecek faiz
oİanl.. değjşimle-i nedeniJ le ol!şfu ftli j'ad" edq

b_ oıtıkhk P.yı Fiyoı Rüki| Fon po.lföyüne oİlaklık payı dahiı cdilmesi nalinnğ, Fon
ponnjyünd. bulu@ onaklık paylmnın nyanehda neydana geıebiıecek d€ğişikliklor
nedeniyl€ Portltyün na.uz İalacağı zfu olasığ,nı ılade ctrekledİ,
§ K.ı Pıyı onnt Rhkl: Fon ponaöyüne kiia seitlfilGı, kalülha hesabı gibi kara kallım
olanoğl sağlara. ıatülln İnans 0ronle.inin dahil €dilmesi durumrüla, söz konls!
taüı.mltrln ge|irioranındakidcğ4inle! nedeniyle ndz kalınabilecek a6robsnığıdtr.
2) K.r T.rıf Ri§lri, (arşr ırafln sözleşngdeo koyDk|unan yükumlulüklorini yc.i.c

getirmek htenEncsi vdveya ye.ine 8€tirencmesı veya tokas işlenlerinde onaya çı[m a]§aklıİlor
sonucundaödefienin ydplıamma$ liskiii ifade ğmekıedil-

3) Likldiı. Ri.lüi: Foh podftjyütrde bulunan l]nansal valllklann istenildiği nndn piyasa
İ yat nda n nakde dönoşüOr0l€memesi ho li nde onoyd ç l kon 26r olasl lığıd tr.

4) Kr|dr.ç Yiİıhn lrlem Rİti: Fo. po.ılijyün9 ilerivalöİlij lahvil/bono işlenleli, ti!.ev
araç (vad€li işIem ve oDsiyon sözleşne]€ri) ve diğernğrhangi biı yöntenle koldmç ya.aıan beDz€ri
işlefolerde bulunülmag halinde, başlanaıç yoı,flm, ilo ba§lmgüç yatomln,n oarindc pozisyo.
aınm6 sebebi ile fonün başlanglç yatınnındon data yoİset arr kaydedebilne oh§lığı kaldm9

l) oDorısyoncl Risk oPrasyonel isk, lonun opeİsyoncl süİ€çlgrind€ki aksmalat
sonucund. afuoluşnos, obsnığıilifade edel. oprsron€l liskin kaynaklr ğ.gnda kullanlla.
sisıemle.i. yelğsizliği, ba§d lz yönelim, personelin naıal, ya da hil€li işlenleii sibi kurun içi
eıkeılcİin ymı 9İa d oğal af€tle., rckab.l koşullan. politik tjim değişikliği gibikurum dDl €tkenler

6) yoğu.hlnı fuski: Bclli bir 
"alığa 

ve/v€ya v.d€ye yoğün yaılın yapnna§ $oucu
lonun bu vaiıığln vc vadenin içerdiği nsklerc mtruz kalmd,dr.

7) (orclılyon Ri9kiı Fdkl! İ.msal vdlıklonn piyasa koşullü altmda helilli biı fua.
dilimi içcrisinde aynl a.do dcğoİ tazamas ya da taybetnesine paraıeı oığak. en az iki farkİ
6nans.l vtrllğı. birbnle.i jı. olan pozililveyi nesaıifyönlü ilişkilcri .edeniyle doğabiı@et aİaİ

8) Yasal Risk lonün balka dz edildiği&atılnı pEytrn]n saıIldığı dönemd€n sofua
mevzrlıa ve düzen ley ici otorne G d n d 0@n lenelerind€ meydğ.a gel ebil ğcğ k d€ğ işiklerd en ol unsuz

9) ihİıççı R|Jtüi: ıoİ pontıyone almd lollkldın itİaççflnın yükünlüIükleri.i kısnen
v€ya ımamcn @eında ye,ine ecıircneoesj nedeniyle doğabileek u EI ihlinalini iiad€ ed€r.

l0) 
^çığ! 

sİllş Riski: Açğ] s.ılıı. stiİnİıLxnn likiJiıcsini. dn.ı]oü$ sebebi]-le

;i.C.-
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;"-/



12) YıD İnd!İ|lmı, Y.l|nn A.ıçlan RiJki: YaPnand0lnlş yatı.m aİaçlonm yıP]ıar
yatınn,n bekle iedik ve olağandlşı eelişmeld. ya§aMas durublaflnda vade içinde veya vade
sonunda tamamının kaybeiilmesi milmtündür. Yapılandınln,ş yaı,nm r,çlaınln ,layrai
varlıklan urerine oluşınlan slIaüğjilerin getirisinin il8ili dönemde begaıifolfraİ halinde,yaılflnc1
vade sonü.da tiçbir 8€ln .lde edefoey(eği 8ibi vade sonunda yaılilnn Dı. değcıi başlangıç
d.ğdnin altm diışebilir. Yapllfudrllmış yallnn ara9ld,na yatı.m yapılmal halinde l@ş! ıaiaf
.isİide mclcunuı. Yah.nc,, yapılandnlnış yallnm aİaçlanm ili§kin ola6k şİketin krediriskine
maruz k.loakıave bn rist ölçüsünd€ b' geınibeklemekı.dn. Yap .ndfnm§ loıınm aiaçlğ,nda
yannncllü ihraççl.ün ödene nskini de alnakladtr. Ödğne İiski ilc ihiaçç, İufunun yapıl drnn§

'atnm 
sraçhından kayi9klanan yüldnlülitklerini y€İine gcıircmene riski ifdde edilncİtcdİ.

okğmd§ı koflasyo. deĞişikliklei ve olümsu pitasa koşullaında onaya akabilcccı likidiıe
soluİlan yağla.dnlm§ yannm afrçlaı için ön€nli ftlio oIuıumakladİ. Piyoso yop,cıllğ,
olnadlğldulumlıİdayapıaodtrllmlş yaıünn aİaçl.n.ln likidiüe rGki üsı se!iycdcdn,

13) opsiyon Duyırİlık Risklcri: opsiyon lo föyle nde İnk duyanıkhn da§nda, işıcm€
lonu olan spoı finansal ürün fiyat değişimin,l€ ço[ fdkl, mikada lisk duya.lılıL değişimlcli
ya§anabiİİekıedn. Delıai opsiyonun ,uıldığl ilgili finansal va.lığın fiyaıındaıi bir biiin
değ\nenin opsiyon pdminde oıuşıuduğü değişini söslemektedii. comma; opsiyo. n ilgili
olduğuvdllğlnfryatındakid€ğişiminopsiyo.!ndeIıaJ.dameydanagetndiğid.ğişimiölçfoekıedn,
vcga] op§iyonun daymdlğı vrığn fiyat dalgolanıldığındali biin değ\inin opsiyon piminde
o luşl uld! ğu doğişimdn. Thetaj Risk ölçümloiind. boy0k önem laşlyan amon faİıönllrü iiad. cden
gösE.ge olup, opsiyon t]yahnln vadcyc göre değişininin ölçusüd0r, Rhoi Faiz oİanla.ndaki
yüzde*l dcğişimin opsiyonun nyoİnda olunulduğu dcğişimin dlçOsodOt.

l4) aız Rirkiı vadeli işlem stJzk§melğinin cdi değği ik sözkşmeni. dayonak !anlğ1o]an
fi.anMlenslrünra.ln aldığl değelalas rdakifiyaı farİlıhğl değişiminiiıad.chekıedi.. sözleşm€de
behlencİ lade sonunda vod€li nyat ile gpoı İraı birbirine eşit olmaktadf Ancaİ fon ponlbyü
içerkindc y.! dm ilgi]i vadclj finrsal €nslrilmınldda işl.m yaptlan ıarih ilc vade sonu ıDsında
gcçğ. zaman içcrisinde ladeli fiyai ile spol İyaı tcoril fiyatlmadan faIklı olnrakıadtr. Dolayısl ile
burada B az Değec i n sözl.şme v ades i boy unoa sösıcroceği d€ğ işi n riski i fade cd ilmcklediİ

3,2. Fonun m.ı!z kılıbilcc.ği .il klerin ölçümünde kultıİlt.n y6nr.nkrşunıırd|r:
Fonln tat$m sünıejisi ilc yatlİım yapllan varlıklo.n yıpüsım ve risk düzetinc uygun bi!

risk lönelim sisıeni olUşturulmuşlul

Plyısı Rfuki: Ionun piyasa ihkiölçümünde Riske Mafuz D€ğ.r (RMD) yönı.mi kulIanlltr,
RMD, beli.li güven aranğ,nda vc ölçüm silresi içinde biİ lon ponadyünon kaybedebileceğı
foaksinum değeri ifadc otmeldedi.. RMD piyosa fiyaılanndaki bmteılc! ncdciiyle edilecek a@l
linınini doğil, belirli vasaylmlar alıındali nuhlcncl a!fu linitini gösüemeldedi.. RMD günIük
oIamİ,lek tamflı %9' 8üven aİal,ğında, ıatihset gözlem rönl.mi, 20 iş güİü elde ıuına süİesive en
aZ l y,ll,k (250 iş gono) gğzlcm s0iesi kullmılrakhcsaplantr. Ancaİolağmdlş, piyasa koşulıannln
vail,g1 halinde gözıem süesi kfalıllabilü. t{MD hesoplamala..a fon ponftjyünde yeİ olan lüm
varlık ve iş]eml.r da,hjl edili., Türev araçlardah iaynall&r risklci de b! karsanda ditlüaıe al,ntr,

Liki.litc Ri,ki: lonun likiditeiiski kapsomında, fon poılfdyitndeki Iinansalvanlklailn ıtıro
ve 3eİ iyo dön0k gi rirçı kl ş veri leri h.saba kaİ lamk, nomal !e ol.ğan0slo piyasa ko şu ltanm fonun
yüzde kaçın,n ne kadar sor€de lilide ediıebil*egi deıarlı olarak i.celenn, Bu kapsmda fo.
ponötondcki varİkldın işlen hacni, paylaşın ıüıEl, ihEç tDtan, aİy'saılş nyatı gıbi
ıarameırelerin kulls,ld,ğ, nircliksel yönıemle. ile vdlığın ıürü, daymlü şirİelinin laaliyet

ldiği sektör, vdg loynetin ıendi.e örcl dmla.sektör, vdg k,yndin ıendi.e örcl dumlr] 8ibi nielikgl bil8il9, biİlikle
iril!, / ,/
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hdl\mda )ddidetrcede ralianaliz re ar§lima yaPlld.ltan sonfu fimala. L}8ulmada nke üe
niüe hiıelkld olUşü elkinbi!dtrecflendime§{eminden8eçinlnekGd Boİçlanmadaçlrınl
ihraç ed€cek Iimala. için ni.ellcid.r. fi,na.ünü@lıhğl, borçıuıuk oranl, öz smaye bür0iıuğlı,
s.kıör!İdeki prr payı gibi ölçül.biIn d.ğenerden oluşu.k n niı.ı k!iıerl.,, İm;nln iın,n;ai
yöicıişini ile ilgİli bağıtr,rıt, şeffafuk, hesap v€rilebilnliİ ve p,ofesyone l yön€lim 8ibiöIçOıebiln
olmayan dğğerlelden oluşdaktadtr.

op€nlyoı.l Risk F.aliyetler içerninde lonun onerasyonel silreçle.ind€ti oısamalaİ
$ ıJrLnda 4,ü oluşna§. olb|.|ğlnl ilode edel. opssyond .:ski1 ka)nallal, aİannda lullM,l..
sisıehkİjr )e,e6irliAi. başdtrl7 yoneıim. pe60n.lin ha.dl, ys da hiI.Iı ,§hmkn Ribi \Jrum içi
.ık.nlerin yaü sra doğaı afetıer, rckabeı koşull.n, poliıik rcjim değişikliği gibi kurum dş etkenl.r
de olabili.. opensyon€l risk kapsoh,ndg, Fon gid€ncri.c yansıyAn haıalı işl.ml.r. aiı veri ıabdı

Fonun ysal vc melzuaı riskinc tonu olnmas baklnlnda. yal,rün kısnlrnın ilgili
me!zu,t, lebliğleİ, sdzlcşneler, Yöneıim Kürulu, Yalınm Komitesi ve Risk (o,bitesi kaİananno.
Y.ü 'tr Kaüa 

^lma 
solc! \e Yaunm ll^elenf. Rl,^ Pv.i.ilan \e ilsili mev^alo J)8dnlleJnJn

konlolü ve göz€üni Iç Ko.trcl Biimi taranndan g0.10k olarak yen.e 8oınilü. Ayiıca F;n'un
kaldmç hİidne uygunluğunun ko.!roı0 tine lç Konı,ot Diinı lraindo sünlok olarak yed.e
geüniloİek kald@ç seviycsine vc linitlerc uyun ayft brda raporlantr.

],3. Kıldlr.ç Yarıı.. lştenl.r
Foo Donftjyune kaldı6ç yaEtan işlemlerdcq laiz, onaklık paylr, onakllk paylan

c.deksle.i, diğe. smaye piyasal araçlaflna dayalı ıOiev araç (ladeli işıcn ve opsiyon
sözleşmeleri), sakll ıurev raç, swap sözleşnesi. varrt. seniİka, tahvil/bono işlenn€.i dahil
edilcceklir, \bu araç, sözl.şme ve işlenneriı hiçbirlarfı ysbancı paE birimi cinsindcn velık ve
alıln ilediğeıklynetli madenlğ v. bunlğa dayallsmaye piy6a§ daçlannd8 olu§ıuru|md.

3,t. Kaldfuç ymım işlemlclden kaynaklanan .isl{n ölçüm0nde Rğhber'de behkncn
esanarçe!çevesinde Mullak Rİke Maruz Değcr rönteni kullmılacakıl..

Fonun muüIak .iske naıuz dcğeli fon loplm dcğerinin %25 .ini A§maz. (Fonui mutlaİ
ltMD'sin€ ilişkjn gunlik lirn karckök uyg!.lms, suEıiyle %5.5.di,) Ponöye dahil edile.
\Jldtrsç yamlr ışleoleİin dcgerleme!in. ilirtin olanl [ın sa. Raporlana lebhğı \e Yaiınm
Fonlonnalli§L n Fchbeade belirlrn.neso5lfu L)sulanlİ. Rsk YoneliniB,nn,'n!eyaıllankaldİoç
6lem.elinin limil. aşıparmddığl 80rl0. o1.1al kontrol cdilir

3.5, Kaldİaç yaraııİ işlemlee iıişkin olorat mç banda ayı ayn hegpıman ponsyonlaın
mudot değoloiiiin üoplaffias (sun ol notiobals) sur.tiyıe ulaılan topld pozisyonun fon loplm
dcğcrinc or.nınd "ıaldmç" d.nir. Fo.ür ksldtaç liniti o/o400.d0..

1.6, Fon poltföyün€ yapllanddmlş yatlnm aİrcı dahil €dilcbilece( olüp, trcdi riskine
dayıı yoılınr eO sa]in lot, daç niıeıiğind€dir. Fon ponttrone dhndn yopltandrılm,ş yal,İn
araç lannm sakl ı ıü rev aEç niıel iği laşır l p taşı mad,ğ, Kuİucü t ranndm değ.llend ilileek söz konusü
değeİlondimeti rcvsik edici bel8eler Kufucu .ezdinde nuhafra edilil, Yapllmdİnmıs yaıınm
aracln,n sakı tutv anç nncliğindeoıfas, halinde, nsİ ölçOnon. ilİşkin oİalak Rehbf'de yğ a]r

I\'. j.oN PolıTl'ailt]Ni N SAKL^Nıl:\sl V[ l()N jtlıL!Altt,ı(';l\tN AYltll,ia;l

liİr ]r.fiavüı!le rej ıLıİ
eli,re ilil[]n duzcnl.m.lc!i



4.2, Poılby §sllayrcfanın, fon ponföy0nde yer alm vc Tatdbanr'ın satlma hineli
verdiği paİa ve §cmaye piyası alaçlai, ile diğe, vüIlkları Ta]üa§banl nezdinde ilgili fon adım
açllan h$aplaİda ızleİesi ge(kmekledn. BLnldD dl§lnds krlln vğlıllaİ \. brlfn des*kn
konu.Jndo s.İ.kli bilgllğ '] akdbmı'a aııanllİ veyd s;7 ıonu\u bileil.rc Taksbanl'ln d;im.ne
jmlargğlfu.BudLrumüdihiPonlöysa]diylcul'nlnyutüm]ulüve,oMluluAJdevJnedo

1.3. Fon'un malvül,ğı Kutuc!'nun ve Pontöy saklayıc$fnın na]vülığndd ay.dt.
Fon\n malvarlığı, fon t.ltbhı olDı$,.ravlı krcdi ılmık|oıev aç işlenlerileya fon ad'na
kiafolünai benzer.it€likeki işleol€,de bulffiok hdicinds ımiıaı gögıedlemez ve thnedilcmez,
|,on mahanıül KDrucuir \e Ponlij) salla)tB,rtr )önPl,m nin ve)a dcnelimmln kmu
\uruTlaınad.vlcd.loesihahndeddhl brşLabiamaçlara.ard'ed, eme7, komL al&a[ıannh l0n§il.
amrcı da dahil oınot üzerc hez€dilemez. uDdno ihı ivati ığdbn konulsna7 vc ifla§ m.g{ni aihil
cdilenez.

!.4. Ponlöy sotl5yıcısıl fom ait İnansal valllkldın sakhfuıa§ vdveya tayltlrn tutulma ,
diğğ v lıklann aidiy.tinin doğrulm§ vc ıaİibi, kaydannın ıutulmasl vtrık !e nlkiı
hmkcılcrine ilişkin i§leftlerin yerinc geınilo.sinin konıİolo ile nıevzuatıa bclinileı diğer
8örcvlelin ye.ine getiri ln4 inden srum lüdU İ. Bu kapgnda, po.ıfdy so]d ay ıc,sı ]

a) Yatnm fonlrı h€sabınaİatılmapaylarnln ihİaç ve ilfa edilfuesiişlemle.inin n vzuat !e
fon içlÜz0ğo hükümlcrine uygu.luğunu,

b) Yaıınm fonu binn kaıılma payı lera bi.im pay dcğerinin mevzuaı il. fon içtürtlğü,
iahnam€ hükınleri çe!çev6inde bdirlenen değğlene esdlanna gör€ hesapt@a§nı,

c) M€vaa1 ile fon içtıl2üğ0, izahname hukümlerine ayk,.ı olmmak şüdlyla,
KufucrYönetici'ni. ıalimaılannln yerine geıüilncsini,

d) Fon'un vadlldmyla ilsili işlenlerioden doğan edimlerine ilişkin b€deliı uyguo s0€de

e) Fon'un eelhlelini. n.v4al ile fon içüüzilğü, izahnaEc hüküm]erine uysln olarak

0 ıon'un larlık anm salımlrn,n, ponü, yapsınln, iştenlsri.in mevzuat, lon ıçlü2Oğü,
ialDame huİOnlerine uygunluğun!

sağlamatla yOkumlüdür.

,ı.5, Ponfd, soİl.yıcıs!i
a) l:oıa ail vdllkl ln ay,! atiı, lona aidiy€li açıkça h€lli olacaL kayıp ve h69!.

uğramayac.[ ş.ı.ilde saklama$nı Mğlaİ,
b) Bclge ve kay diLeoindc, aona ıit v hklal, bıkleı v. bünlono hückctlcrini fo. baa.da

düDnIi olaıat ıoldp eder.
c) Fonaaitvdııklan uhd$indeve diğeı kurumlaİdakikendi nesaPlrında tulm@ v. kendi

akıifl cİiyle il\ıilendircmoz.

4.6.ı) Porlaöy saİlda hin€tinı yorute. kufuhş, yülk{fotulüklerini yerine 8€limensi
redeniylc l<mcü ve katılma payı 96liplerine verdiği aarla.dan sorumlüdu.. K@cu, Ionföy
sa*layıcısındmi Ponİöy satlayıcıs, da Kü cu'dan, Kanun ve saklama T€bliği hokomlerinin ihla!
nodeniyle doğe raİlann gide.ilfoesini ıolop €tnğtle yol0nlodor. Kaılfoa payl ghipl€İinin

u leya Poıllöy saklaylcfına dava açm bakkı sakııdr.

b) Ponlöy sallaylcsı. portlöy saİloa hincliledigi/pall' i}'v.i \b, Ponöy Jar,arlcuı. ,ortlb, saİloa hincl;\edigipod

" i(s?.. ",,,",",lğindcn 
kO)nakhmn znlısdfu mffi htw
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_ o Ponfuy §atlayrcs,,6362 *yıl] se.Eaye Piyrsı Kanr ve ilgili diğei heva.ltan
kaynaklaıaüı yüküml0lüİıedni yedne gelimemesi nedeniyl€ katılma payı sjipı*ne taışı

4.7. Porltöy gkhyıcEü, saklama ni4elini. fontsıyoıcl ve hiy€la.şik olüak diğğ
hizmeılerden oyıştınımasl potansiyel nkar çatışmal&n,n dlzgiın bİ şeİiide belnıcm;i.
önlenmesi, önlmcmiyodı yönetilnsi, 8öretini ve bu dtmun aon ya|,n;oIanna .çıklmnsı
kaydlyıa foıa ponö, değedene, opğbyon ve muhasebe hi4eılği, kaıılna Payı alh saıımlna
aracılık hizmeüi ve (urulca uyg!. görülecek diğel hia.tld veebiIil.

{.8. Ponftjy saklayıcı§l he. gün itibali ile saldan.ya ko.! vdlıllann nulabalgtıiı, bü
vdllk lara mcrkezi s.İlama hiheli v..en lorumltr ve KDiucu veys yannm o.laklığı ile ,apa,.

4.9. Ponlby saklarıcısl Porıföy saklano hizmeıini yür0turİen karşlıaş.bileceği çı*aI
çatışma]annın tanımlam§ınl, önlemosini, yöneıimini, göZtinini !e açıklatrmas,nı sailayicat
gcEkli poliıikaldı oluşturmak ve bunlan ıysülamakla yütübtüdoİ

4.t0. Kurucu'nün üçu.cü kişilere olr borçla. ve yüİnnlulükleri ıle Fon'un aynı ilçOncü
Iiş le'dğnolanala.aLlan bi,birlerine kalşı mshsLpedi'emc7.

4.1t. Ponföy saklama sözleşdesindc ponöy sakl.yıc,slnln KOu !. saklmr! T€bliği
hükünleri ile heliilenmişolan sorumluluklanfun kapgmln, datallıcı hukümıerc yer veril.mez.

v, FoN BiRjM PAy DcĞfRlN|N. foN loPLAM DEĞFR|NIN vE Foü\
PonTFÖY DEĞf RINiN Bf LlRıENMf, EsAsı-ARü

5.1, "!'on Ponfdy Değe.i', po.ıftjyd€ki vrlıkhnn Fi.mgl Raporl@a ftbliği'ide behıenen
ilİeleı çe4evesind. hcsaplman değcnerinin ıoPlamıdr, .'aon Toplam Değeri'' ise, Fon Ponföy
Doğğine vma diğer v l,klann eklenmesi ve bo!çlrln d üşüılfoes i sur€liyt€ hesaplantr,

5,2. Fon'un büin pay değeri, fon ıoplm değcrinin lon ıoplm Pay sayEına bölunnesi
suİotiyle hesaplantr. Du dcğer her iş sün{ sonu ılibğiyle Finmsal P€porlma Tebıiğf.de beftbn€n
ilkclcr çerçevesinde h.sapIafu r !e katılma paylannh aııhjaılm yeİlcrinde ilm edili.,

5.3. savaş, doğal afeıler, ckonomik kiz, iloı\im sistenl€rinin çökmcsi. ponlöydcki
varl]klDn ilgili olduğu paann, piyasanln, plalfomun kapannaİ,bilsisoyarsİt€mlcİinüle meydana
geIcbilecek analal, şnkefu maıidurumunu €tkiıcrebilecğk önemli bi. bil8ininonaya çlknasl sibi
olağanüsıü durumlann neydana selm.si halinde, değe.lem€ €saslannın tespili hususünda
Kurucu'.!nyöncıim kuolu kdEalabili, Atncasö2konusuot.yladaiIgiliolarak(AP'taaçlklma

5.4,5 ]. nunml, foaddede b.linilo. durumıarda, (uİulca uygungöİOlfuğsihalinde, kaıllna
parlannınbilinpaydcğcnerihesaplgımayabiftvckaılln]apayığınınallmsaı,mldurd!.ulabilir,

5,5. Bosa dışlnd. ıaraf olunan iüEv araç !e swap sözl€şmelo,i, yopnmdnlmış
),lrjmto4lam" aldlld.na llsl1olarak. I'|nan\al RJpo,1.,TJ lebhgi uyannca lVs/TfR§
d kkakallnaal KJru!u )öneılm.dfulJ l0trı lk bcl lem; d.ğe, .ne s;h; a§agld,k i 8,brc İ

§ı Türev Aırç vo swap sözteşmelerinc

alınmaü aşma§nda (ürev alaç vc syap s
,4}4İgt

i_Ş"!:
| :,*:', )
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Tü@v araç !e swaP sözleşmelerinin 8iinc.l piyasa İyalınD değ*l€mede $6 allnmas,
güncel piyag fıyatıntn bu]uırrnadığı dı]mlalda i§e söz koiusu v.,lıkldn spot fiyaül baz altnfuak
hcgplgnst€orikİyalOttindendeğğ]emsie§asıtr.

BoM d4ında l@f olun llüw daç rc swap sözleşnelerinin nyaılan, Fon Hinc! Birimi
tdafı.da. besaplanarak Risk Yönetini Bİrini n€ doğrulanmg! 02eİe ileıildğktcdn. fust Yönelihi
Birimi, ve.i sağlayıc,lann ,ayınladlğı piya§a nyartd, vey! yeıerli ve kabül gğmoş bn fiyatlama
nodeli kullanrak ilgili fiyaiüün "adilbiİ fiy.i" içediğinin kontbltınü gğçekleşlimektedi.,

_ ops iy on süzl€şncl€.il

sö2 ıon0su vrtlkl!! fon ponföylıne drnil cdiıfoede. önce aİnd kotasyon bilgisi Risk
Yöncıimi Birini ilc paylaşlİİ. sözlc§menjo "adil bİ fiyal" içerdiğine ilişkin hcsaplam,Idda
Kurucu'nun Ris( Kofuiolsistcmi Yönchcliği'nde belinilen esslara uyulur.lesaplma içi. nisse
!c endeks opsiyonırında Bloonb.re ovME sayfaıan ya da Kurucu nezdinde seli$irilen
Dlack&scholes nodeli, Binomial mod€l veta Monle ca.lo simülasyonu ilc iyallamaya olm.!
sağIayan içsel skıcmlerdon sözle§mey€ üygun olad İuIlanıacakltr. Risk Yönetini Biİini ıarafından
hesaplanan teorik iiyıı iIe kousyonün uyunlu olndı halinde koıasyom ilişki. uygunluk
bildiininde bulUnulmk \lem ge4.ueştiİift vc dcğcrlcmcde kotasyon liyaİ kulıanılır,

söz konusu varllklda ilişkin alınan loıastoı bilgisinin hesaplanan üğo k fiyaı ile uyümIü
olmaması nalinde fiyaı iyileştnmesi için l@§ı kuruma başvurulur. lyilcştimcy€ rağnen Rhİ
Yonelimi Birimi fuon.dan l]yota uygunlıt v€rilmcmcsi halinde, Yğnetim Kuruhnln yazılı ve
3crckçeli kean ile alınan son nyat ürefinden işlem ge,§ekleşınilir ve değ.İlemed. bu tyat
kullanlltr. Afula. vorlıklr poı,ttire dah edildikleİ sora lade sonuna kadm kdşı (alallın i]yat
koıasyonu alındlğ her durumda yuka.daki prosedüı teklaılontr. Annli vdllkhr lonnjyğ d6hil
edildiktcn snia lode sonına iodr fiyaı koıasyonu b!l!madığ, durunlrda Fon llihcı Birini
ıaral,ndan hes.planan d€ğcrlen€ fıyalı, Kurucu .ezdindeki Ponlir, yön€timinden bağıngz Ris[
YdieıiniBninine doğrulmma! 02ere ileıilme(tedir. Risk Yönctini Bnimi lraaından hcgplanan
teorik fiyal il. İoı Himet Bnimi ıannndan bildiiiEn nyalh uyuolu olnoı haıinde Ion Hinet
Birimi'ne l]yılo ilişld. üysünlüık bildiıininde bulunukEk d€ğcllened€ bu fıyaı kullanılf.

Risk Yönctini Birimiıraflndan hesaplanan teoik fiyat ile Fon Hinet Bnimi ıanfindo
h.sapldEn değ€neme fiyatlnın uyumlu olmoma halinde değrlcncdc Risk Yöneıini Birini
ıa6fından bildnilen liyaı İulllnılr.

. FoNırd sözl€rmel.riı

T€4ahİ§ü0 fo§ad işl efo ler d ay anak vtrl,ğın spo t liyatı baz alınaral hesaplanan leorik fi yat
ile değ€rlonmğkıedn, Dayanaı varllğıı spol nyan olorak Finrsal Rapodana Tebıiği'nin 9.
ma,ldcsi.dc yğ alan esaslaa uyuldal oldc edile. spot fiyaı, d.ğcrleme güno ile foMard işlemin
vade ıaİihi traındali gün sayüsım lekabuı eden urgu faiz oim, ile ilelletilğiek teorik 6yoıa
uloşlmaktadf.Day ai varıı9n hhse s.nddi olnasr durunuda 6şına naliy€üi uyoınça ilgili hisse
se.edinin yılhkledtllm§ ıemeıtu lerimi de besoplmada diklat anmakadtr.

_ swıp 3özleşm.le.tı

Tezgahüsüo pirasada yaPılan §wap ışlemi nilelik açıslndo pek çok farİİ forn aliında
yapılobilec.ğinden. genel olaa* bu işlenn€rin yeEl faiz y. dı diğer degdeme la]rtörleİi hakiındali
biIgileİmtlm!ünolduğo ölçiıdebelgelendnileekın. Değeil€neoç{ındm or.l sonlco vercet oıan
gelek ıahvil fiyatlamaı yğnteoi geİekse de lRA (Foruaİd Ratc A8@nen0 yönteoi gibi blgunİo
değer he§apl ana yöntem lori kul lmı labi lecekı i!,

nusu tJ Z ! an swap irknkrindc. Bloomb.B, Reu
nyıOıl{ldın c]dc cdi]cn u}gun oıaDlal baz alD

il ci

.;-.)



_ Yıptlı.df|lnırYıt|nn/Bo.çlınoa Ar.çl,rı|
ılonr sını€jisine uymak kaydlyla alıMn yapıIandnlmlş yalııİ/bo!çlam ançla nD

sülİlnde smel olfuar bosadd i§lem 8ome rrnl otrtr. 
^nc,} 

Toİıiyeid. ihmç;ilmlş
)dpllandli|lm§ )aünlnı'boİçlama aİoçlan lçjn fi).üının vcn daglıln ke.lld. \4lıslyla iıa;
edilmcsi halinde bu şan onnnayabilir,

Yaprlandtıln§ yal,nİr/bo.çlonı ançldın,n doğedenesiide bosada i]m edilen 6yal
lJllanl.r. lle,l. k,yne@ işlem ge\m.mc<i 1.0l,nde son fiyal lbo,sdda ha ışlem seçmcme.i hah;de
nneliIli ,.1lıncllüo ar./haltB oP l-,Jal,J Iu|.anl|tr. Bo^0d5 işlem sömıe}en fuc,J. lcn dağıılm
kanJlh1 amci lğlvh fiyOlü ilsn edilen 1apılmdınltş yıınm mdan için değe]en.d" güncelfiyal

(redi ten€nüdüne dayol, boiçlrma arccı v€/veya benze, yapıdali boİçlomo raçleı için
boMd,,lkn,gö.me ş".l, *anlİ llBl.i uJ,h[]onn degenen.q.ndc boısrdJ re\en §on İ)d \.y]
bu]unm9 h hndevelid"g m lmallaİ| aEcllıclyla ıl cdilcn 8unce' fi) .. lL.ldıltr.

iıeİi v.lö rıü Tıhvi l_Bono i,l.n lerinin Değeİl.n. EJasl ı n I

. le,, \ğlönu alhan De\leı \ Bo4lffa senelleli (DlBs) valö, ulihıne lador dıAe,
DlBs'lcrin a@lna dahil edjlmc/ lleli raldn0 50ı,le DlBs'leı ıse talöl ıJnhin. kidi,
pon6y dcğcri ıablosunda kalmayE ve değğl.nn.yc devan edo, İleri volö.lü DlBs ahn ve
salın işlemlei lyn bi. vadeli işlen sözIeşmesi olaral değcdcnn. lşlen ıuıülrı ise lalöl
ıaİihine lGdaİ ıakslfu alo.ak vcya talasa borç oladk takip ediliİ.

.lletivalörıüsözleşme.indeğeriollşvesatışişleolerindeaynıyönıefolehğsoplan cni§lefr
alış ıse pozitii (+), sat§ ise .egadf c) biı değğ ohnk ponftj, d€ğ€İi ıabıosuia yanİ.. Aynı
valörde !c aynl nohiml d€ğeİdehonalışhem de9tışyapllmlş is ponliy değeri ıablosunda
her iki i9len ar.l değ€lde lılat alış işlemi pozilif (+) sattş işleni Ge negaıif G) olarak
gözoİecekü Bu şeLilde açllğl pozisyonu rcs işlemle k paınış otm fonlarda bu işknki
ponlty değcri üzelinde bn eııi yraınayacat!ır.

. il€i va lönü i ş le fr led n değerl.nesi ise aşağldo ki fomü le 8öre yapıacaklr I

lşleninDeğe = vade sonu Değği ( l +Bileşik Fairı ooxvkr]65)
vade sonu Değe!: Ahn salm yapılan DIBs'in.ominal dcğği
Bileşik Faiz: vasa dcğcrleme 8onündc BIAş'davalö!larihi i§leminvalörla.ibi ilOaynlolr

işlenle.in ağdükl, onalama faiz o.an. yok9 dcğğlede gü.ilnde BlAŞ'da ayd g0n valörlü
geiçeİıcşen işlml.i. ağrİklI orıalana laiz oİanı, yokg €n son aynı gün latörlü olant işlcn
gördüğü gündcld arf 8ü. valörlo işlemleli. ağdldı onalama fuiz orml, b! da yoksa iİnç
larihindeki bileşik faiz orandtr.

, Borlı lü,§ı Repo,To$ Ropolrl.m|cri:
Borea dı§ı rcpo-|es r.po sözleşneleİinin herhangi bİ ilişkide. elıilenneyecek şekild.

objektif koşulldda ygpılm6 vc.dil bi, nyaı içc.mesi zorunludur, Bu busüsa iIişü. kontoller fon
hizmeı bi,ini ıMnndan ,apılmakla biilikıe Kurucu'nun sorumluluğu d€vam .trnckıcdir,

Bosa dlşı r€po _ tes repo sözl.şncleri vade sonuna kadğ işıeme aiı iç veİim o6nı ile

5.6,llohid,rınılllİrifolııtrı.ıkrii,lcJ clcrc ilDkin olirik .ş.İıd]Li eİ[lİIn UlUltrl:

J,l..
d.lri

nczdırdcli R;k Yöıeıim] L]irilİi
"sdil bii fiyaı"içelip iç€aıcdiği ve

alınan fıyat tolsroounun lysünluğü: 8enel

l1"i"(.9.glği
_ 
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nodeli, Bi.omial model veya Monle carlo siüülosyonu gibı) küllaılaak h*aPtoe ıcorik İyat
ile değeİlemede kullaıllacat ffyat alasında l€!şllaşıtma yall]araİ ıonlİol edilir, KuIlolle t€oıik
fiyaı hesPlma yönıem]eline ilişkin.slm işbu iz]rl@eıin 5,5. mlddsinde yel vcrilDişıiİ,

KO§ knno alınan liyat itc Risk Yönelim Birini branndan hesapla.an fiyaı a6,ndaki
faik %l0'u ajsg, ka§ı laraf ile inibaia seç€İ€k yeni bir 1iy9t koksyonu blep ediıiİ. Ka§ı laraftan
allnan yeni fiyal ile Ris! Yoneıin Birimi ı@fındm hegpbnan liyal aros,ndaki fark %lo'u hala
aşlrolsal fdk sebepleri .İaştınltr, M!ıabalGt sağl@a Risk Yön.tift Biini lannndan
hcsaplanai fiyaıdcğqlcmedekullrılr,

Bosa dışında laraf olunm Epo_ler§ repo sözl€şmeleinin herhangi bn ihkide.
.ık ileln€yecok ş€ki lde obj ekti f koşut ltrda yap l1mosın ın !e adil bir İjyaı içğmesi. i. sağlamsü i9in
bu işleDlet BlsT Rorçlonma AEçlın Piyss1 Repo_Tes ReDo Paaiı'nda ay0 gün ilsili vad.d.
geiçeıleşen onalom. laiz orrl ile yop,lt. llgili vadcdc BtsT'de işlen geçmeniş olns, ya da o
aıdaki piyog toşulıannın onalma faiz oranı ile işl.nr yapnak için uygü olmma dufunünda bi.
mali kuruluşun iyaı letlineri allna6k, ortalamN ils d€ğerleD€ yapllr v€ bu t€klil ere iıişkin
bol8el.rİuruc! nezdiıde sotlaf. Bulekline.işlenlerindoğru, hlzh ve soiunsuz yapllmas il. ko§l
ıanna iIcl\in, çğlışmakolayığ, hususığı da göz önonc olınaİok yönelici tcotndaD değeİlcndnilü

vl. KATILMA IAYLARININ ALIMSATIM ESASLARJ
Fon kaıılna paylan seİmaye liyosas, Mclzualı ç.rçcvcsinde nııelikli yatmncı vasfını baiz

yaıınncılar. sunulur. Fo. kalılma payı aıınl içi. beıntnen alı linil tuıan
5,000.000(beşnilyoD)Tl'dil. Yat,ıncneıı mraki pay allm işlemklinde de
5.000.000(b.şmilyon)TlaItlimiıuy8ulamoslt6pınallddlr Pa, 91ünlrı.da ülı lihıı uyeulamay

Fon 3ıİş barl.ngıç rıfinind. b|r.detpıyın noBinıl fiy!fi (bjrin pıy d€ğeri) r Tl-tdir,
Trkip .tlen giinıgrde fonun birim pıy dsğcİi, fon aopllB değeıini, kra Dı t sylııntı !ıyNlna
bölü.nBiyl. olde c.lllİi

Fonkalılnapaylanfunsaıl§başl 8ıçıaİihi.,.../,.,,,.2022'dir,

6,1.l<ııılml PlyI Alm EJislrrı
Yaılnncılaın BIST Pay Piyos8fnı. açık olduğu euolcldc 9at l]|]o'e k de verdikleri

lGnlma payl alrnıdıimaılan talimatf vğiilne§inilaİip eden ilk hesaplmada bu lunacak pay nyat
üzerinden yetinc getirilir. BIsT Pay P iyasa§'nln açı k o lduğu s0nlerd. saaı l]|10'ten somileıilon
ıalimaıltr i*, ilk pay fiyatı hesaplan4lndan sonla verilfiiş olalok ıobul cdilir vc iztey€n
hegplmada bulunan p.y fiyaıl 0zind€n yedne getiriliı, B]sT Poy Piyagg'.!. kapalı olduğü
günleldğ ileıile. ıdlimıtla., izl.yen ilL işgıın0 yapll.cak ilk hğsaplm.d. bulünacaİ pay fiyaıı
üzerinden geİoeklcatirilir.

6,2. Aİb Bedellcrinin Tıhsil ftısl.r|
Ahm ıalinallnın vciiloesi süsında, ıalep edilen kaıllnıa payı b€delinin KUİUcu fu.alndan

ıansil edilmesi esasır. Allm ıalinallaı pay sar$ı yg dğ ıuıorolaraİ velilcbih. Kurucu, ıalimal,n
pay sayEl oldak ve.ilmesi halin,le, al,§ işleoi.e Uygulüaclk fiyaıın ıesin oladk bilinmemesi
nedeniyle,kaıılmapaylbedellerinicnsonilanedilensaı,şİyaılna%20ilavcmaÜuygulaya.aklahsil
edebilir. Aynca, kaüı lna par 1 bedel leri ni i§lcm günü tansil etnği zciocnsonil6ncdilcnfiyalamad
utgulanmsk suEiiylc bulunm ru!a!9 eş değer kıyneli t ninaı olamİ kabül edebiln. Talidatın tutlr

k v0.]hl.1i halnıdc isc beli.lilen ıuıirlıhsilcni]cl.k.butİılJ dcdt gol.n nıy s]r]sı ful li}J!
ükt n sofua hesaplantr. A]ln ıalimaııfunkarrıllglnda F6
ülok TL mevdrl ik nemalandhlmak suelivlJ hıj
ıÜe, koİlmi p.y, ollmında lullr| ltr )i} ,. //,

lcdilcnfo]r.,ç8U l ç n). rfr!ü
iç,-@riH
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Yutiçi piyasalarda yannr güı laıilolmaı dı:ıumunda, gerçeİleşme valöd yarlm güne deil
8elen lalimaılr, izlğyen ilk iş günt] gdçskleşil.

5.3. Knt nİ P,yüsıılm Ecı,lı.ü
Yatilmcnr. BlsT Pay Piyasas'nın aç,k oıduğu gonlc,de saaı l3:30'a kodor V€rdikl€ri

kalllna plyü glım hlimatla, 1alimain !ğiln6i.i ıaİip odon ilk besapl.mada bulunaca} pay İ]yan
ürcİi ndcn ycİi.c e.tirilir.

BIST Pay Pir.g§'ih açık olduğu giinlerde saai l]]]o'dan son.a iledhn talimaıld ise, ilk
fiyot hesapl anna$ndr sofua v€ri l m iş o lraİ tabul ed i ln ve izl€yen hesap lamada bu lu ndn pay İyal l
üz!İinden yedne g.ıüilii.

B]sT Pay Piy69sloh İapaİ olduğu s0nlorde il€tilonıalimaılar izl€y€n iI[ işgüno yapıIaca!
ilk hcsaplamada buIumcak pay fiyatı ü&rind.n gğçcldc$irih

6.4.sar,n Bed.tle.l.in Öd..me E..sl.rı
Kaıılna payl bedelleri; irde talinatııtn, BlsT Pay Piyda$'ıln açlk olduğu günlelde sot

1]:]0'! kadai verilm€si halind., taIimatıİ !.rilmesiİi lakip edeo ikinci işlem gunünd€, iade
lalinalınh BlsT Pay Piyagsanın açık old!ğ! gonlerde saaı l3:30'dan snE ve.ilmesi halinde ne,
hlinaıın verilmesini ıaİip.d9n 0çOnc0 işlem gononde yaüı.ncılaraödeni..

6.5, Alm sıtını Aİıc|lık Ed€D Kunltrtlırve Alım §ıhm Yc.loİi.
Kaüılmo paylannın ahn !c 91lnı kufu.u ıdafind!. gğçeklğ$iil*ekü.

vll. FoN MALVARJ,IĞINDAN (ARşllANAcA( IIARCAMALAR vE
I<URUcU,NUN KARŞlLADlĞl GiDERLERI

'.l. 
Fonuı Mıllrrlğıdoı (ırslının fi.r.ını|ıİ

Fon vaıllğndfu yapnabil@et harcmalar aşağ,da yo almakıadu.
l)saklama hiheıleri için ödenen her ıürltl ücredeı,
2) vElıkldı. n tdo çev.ilmesi ve tifusferinde ödenen bcr ıü.lü vc.8i, rcsin vc komisyonltr,
]) AIıian kĞdilelin f.ir,
4) Ponlöyğ aınlarda v. ponliyden gtınlada ödenğn aiacılık komisyonlan,
5) Ponftjy yönetim ücrcli,
6) Fo nun m oİ€lleli olduğu veİgi,
?) Bığımszdeneıin kmlü§lrım ödenen deneim ilcEıi,
8) Mevzuaı gereği yaPllması @.uil! ıld gidğleli,
9) T.kvin yılı esos al,no6k üçcr aylık dö.cnlcrin $. iş g{n0ndc fonun loplan dğğğ.i oz€.inden
hesaplanocoİ (urul ücreıi.
ı 0) Eşik değer giderl€İi,

l 2 ) E_lergi beyd.an e leii ni n lasdikinc ili §kin ycık il i mcslck nchsubu ü.reti.
I3) E-dct€r (maliftOhür, ğşivlemc vc kulleüm) ve E_FatuE (rşivl.n.) uygulamalan nedeni
ile ödc.en bihet bedeli,
l4) Mevnal tapsmı.da luıulms, brunlü deftnerc ilişkin noıeı onayı gidaleli,
]5)Tüzelıişi kimlik kodu (Lesal E.tity tdmdncaıion code) 8ide.loi,
1a) Ktr,üıoı !]guı !o.i lccck üliğJl 6xr.ınrılı]

, lon Yijıcln. lr.r.ti ()lan,:



Fon ıoplm değeıinin 8ünlü %0,0054?94'sındo (y02bi.tteberyiryü]kdyedidoksndön)
[yıllık yaklaşk %2,0 (yüzde ik)] oluşan bb yönelim ücrcüi lahakluk €ltHlil ve kıruu ile dağıllc!
ağsnda ihzalaln sözIe§ne çe.çevcsinde behl€ncn paylaşım esall.nna görc kMuya vc
dağ trc lya fo.da. c,denil.

Dağıılcı il€ kurucu arasında biı sözleşne olmmas dWunda K@l laİıflndo beftl9n€n
"ge.el komisyon o@ü" uy8ulmİ,

7,|,ı. lon Pordtründckj vırhkl,r,n Al,m s.t|DDı Arıclllk Ed.n Kurul!şlır ve
Ahc|IIk işleblcri lçin Ödene. t(onily..|.r

Fon ponöyünde yer al varIlkıann alın saılm,na oYAK Yatınm Me.İut D.ğe ğ A.Ş,i lş
Yliınn Menkul Değğl€İ A.Ş, ve Aınus Yanım M.nlul Dcğerlet A.Ş, (llım islcmIer içio] dac lk
.tmektediİ. sö2 konlsu drcıl,k işlcmleriiçin uysulanan İomisyo. ofuldı a§ağıda y€r alnakadr:l) P.y konisyo.u|

Yu rliçi p.y senedi işıeml€rinden %0,05 (on bi ndebe'
Toplan Ahş / sat,ş işlemleri ile Özeı ]şıem Biıdidmi işıenlelinden %o,5 (bindcbc'

2) sabil getinli mentul k,ynel İomisyo.u;
_TakNbo.İ Pa.a Piyds, işletleri (l.? gün a,os, vaüleli işleml.rdc) %0,0025
(yüzbindeikibuçuk)
_Tal6ba.k P@ Piydal işlğmleli (? günden uan vadeli i§lenlerde) %o,ooo33
(nilyondaüçnokaüd.gün sayf l
_BISTBoİçlama Ançluı Piyags Kesin Allm satım Paal o/o.0,002 (yozbindeiıd)
,BlsT Boı!ım. Aroçlan Piy.sag Repo ve Tes Repo Pau n ./0,000525
(yttzmiıyondabeşyüryimibeş). gon sayüsü
_Hazine ihaİ€si 

'00.00 
Glfıl)]) Tütv Aİaçlar Kuılajı: Yu.üiçi türev raç işlemleıindeo o/o,o5 (onbindebeş)

4) Diğeryaıınn cnsı.ilmnlannda ge.çekleşftile. işlchin komisyon rutan fona birebil
oraİ,nda yons,l,l t.

Abctlüllk işlcmleti içjn uygulan komisyon oİanlan BsMv hariç gösıerilniştir.

7.1,3. Ku.ul Üc..ti. Tatlih yıll 6as alı@ra( 0çc. ayık dönemıerin son iş stı.ünde Fon.{n
nel vdık değ€.i ü4rindcn zo0,005 (y0zbindcbeş) o!üında hesapla.eak ve ödenecek Kürul 0ceıi
Fonponöyünden kdşılanır

7,1.4, Fontun Bağlıolduğ! Ş€nsiy.!'oı. Ait Gidorler. Şensiye Fo.'un kuiutuş siderleri
ile fonlaın kaıllm payı innç gıdeıle.i hariç olm.(üere, Şensiye Fon için yapllmas, gerok.n ıtırn
gidğlel §emsiye Fona bağlı lonlann ıoplm d9ğcdoi dil*ale ah.ark orüsal o]eak il8ili fonIen
pon Ry lcrİdeı karşl lanr.

7,1.5, xı.rıl|k Ayr|l.c.k Diğ.r Gid.rlcrvc Tıhmini Tuıırlıı
Fon nalvtrlığındm kğşılman gklma 0creti ve diğer eide.let iıişkin gü.ceı biIgileE

yallilnc, biIgi formundm ulas,labiIir,

?.2. Kurucu Tır.fhdı. xırş|l.nsn Gid€ıIer
Aşağıda ıahnrini ıUırlfl göste.ilen kaüllma paylannln 91lşna ilişkin 8iderlei k!rucu

ıdan.d an ı arş la.acaküır.
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vl[. IoNUN vERGiLENDIRlLMESlI
8.1. Fon Porıföt l €tn{iliğl K.z!.rlırınm vergit€ndiİilnği
,) Kurunlı. voryisi Düantcnesi AçED.lrn: 5520 sayılı Kufuhla. Vcİ8isi Kanunu'nun

5'in0 naodsinin l nLmmll benoini1 ,dJ al.bcndı ujmnca, n.nkul t.Jneı J;ılnr fonlaıl n
pontö) .şl.Imrcil.glnden dogfu krfuçldl kufumle velg$ınden iqisnadtr.

b) Geliı v.rgi§i D{zenıon..i Aç,,Ddaı: Fonlann ponfu, işlelrocciliği kaançl.n, c.ln
veİghi Kanunu'nun geçici 67, nrdde§inin (8) nıüi@lı be.diuyannca, %0 o!.nlndag€l' leryisi

8.2.Katlm. PırlsaİnAıı"l.nn v.reue.Jirilnoli
celir v€rgisi Kanunu'nun geçici 6?. naddssi uyaınca scmaye Piyasa Kanunüna göe

kJ[hl mcnklI l)meıleİ )aunn lonl ının laulma pdylfu,n,n ilsih oldlgu ıom iadc§i oolo
orJn.nda gclir \e.gni ıeqliIaıına ldbidk. KVK'nln il.nci nadoe)inin brin!, fik6l kapsam nddIl
hukellefler ilcmü.h6mn n€nhl İıyneı ve diğft scmaye piyasa$ aBo geüiliki it aeğ.r an§,
kaançlan eldc cıoek ve bunlaa bağİ haklail kullffiak anaclyla faaliyene bulunü
mükellei]eiden sğmaye Piysdl Kanununa göe kurulanyalİım fo.1 ve yaı,nn onakhklğnyla
ben/ej n e-ilk oldJgu 'l c. ll-ine ıe MJ'iyc Bdkmll§n!a belincncnlc" içir bU o,an ooo olaral

celir ver8isi Kanunu'nun g.çici 67. m.ddsinin (8) nümml, bendi uyoflnca lon katılma
paylaflfuİ fo.a iadesınden eıde edilen gcliiler içi. ,nllk beyMe verilnez, Diğer 8etirler
nede niy le bey amane veri lmesi balinde de bu gcftler bey@aEcye dahi l edi lmez, Tica İi işlehet e
dahil oLJn bL 1ilchIle\icehlle,. bd llNİa Lapsam dl§,t,J,..

Klrunlar v€İgisi Kmunu Geçici Madde l lyd.nca dd m0kelı.fkDrumlaın Türkiyedeki iş
yerlerin alfcülilmeye. vey. daiml lehsilciıclini. racıllğl olmakslanelde ğdilen ve Golil verehi
Kanulunun seçici 67 nci maddesi kap9amlnda kesi.üi yapılm» ka@çlrt ile bu kuludl&l. i.m
n]ukellef kurum]ğa ait olup BIsT'ıa işlen 8ör€n ve bii yndin fazla sorrle elde lutulan pay
soncıl€inin eldğn çıkd,lnasndm $ğlanon ve 8eçici 6? nci maddcnin (] ) nun.nll flkıNmın alü,no
l)ahglafr kapsamlnıla veısi kcsi.üi9İne tebi ıutulmayan k@nçlr ve bu kurumlann daihi
!€nsilcileri arağıığyıa elde €ttikleri ımam gcçici 67.ci madde kapsan!.d. v€İgi kcsinıi§ine übi
tutulmuş kaançl.il içilı yılıt lcya örcl beyamamo leriıfrez,

Kurumlaİn, tan mütelleliyete ıabi yaıınn fonu katllna paylanndan €lde oltıııeri
kaza.çlann (ponnjy0nde yabancl para bninicinsinden !a.l,k !e dlüı. i]e diğq kıymeılimodenhl
vc bu.larğ dayalı semaye pİy6s, ra9lai|bulunany.tı.m fonlanndm elde edikn kaançld hdiç)
velgilendirilmesinde KuruDlar Vergisi (munü'nün 5 inci naddesinin bidnci fıkmgn,n G) bendinin
dğ lü.ıonco le b€ş inci a h b.nd i hokonle.i u}gulanİ.

Ix. FiNAN§AL
FON PORTFÖYÜNDE

R/\ı(»al-Ajl]A F]sAsl.Altl iLl] l.oi-'LA iL(;iLl Bit,(;il,nRD \,[
\ l İ \l \\ \ \Rl lKl lR \ i| |)kl\ \\1|.| 
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dönemi lakvifo yllldtr. Ancaİ ilk h€s.p dö.eni Fo.'un kmlü§ leihinde.
ayın,n sonuna kadar o]e süredii.

i]giLi
9,z. iL

ğ,"

Finrsal ı.blolmn bağımsız denelinindğ K
cri.. uyülur, [iİ 6aI ıablo haztrlama yüktm
soı 3ünü itibanyla haztırr pon]ty iaporla. doit _E,:J,ı"ı

i (\ri,}ğS
1]'ı-\Y".,s.



_ 9.3.lmld ıasflye ürüj ifibanrl. özll bağlmsı/ d€neline ıabidil. Kuİ!c[ Fon'un yl]lll
finan9l l$lo]onnl. ijgi'i h$oP doneminin bil minl ktip eden 60 gİn 4inde KAPla ,.r.;deİ.
|,innfual Dblolann rcn bi'dİin sonunün ğni ıaıil 8dnü; dent 8elm;si hjinde resni ali l gününu
ıakipcden ilk iş gOn0 sonbıldinm tarihidİ

0,4. şemsiye fon (|üz0ğüne. bu lzahnme}e, )alnno bilgi iofJra, bağlns!7 deneıim
Epdİu)la bilikl. finansalİaporlod üFjnr§al'6blolar §oİumluluk beyanlaı) fon gidğ1.1n. ihrltin
bilcilee, lonu rkk değqine, uysulran komisyonlea, larsa ırerfomrs ücİ€üie;dim*inğ iıiikin
bileileE ve lon lamından.çlk'eTo{ gcrck.n diğcl bilgileE lonun (APıa rd Jleı sülFlli
bil8:l(ndime tomdndln l!aaa.kap orı r, ulaJ lmsı nmtıhd0l

A ynca fonün geçni ş perfommn.a, foıun poniry dağ l l1m l nı lonun .isk değerin o vc fo.d6n
tahsil enilen ve ydıınncnatdü b€lirıi şarılai akında ıahsil €dileceİ ocr€t vc komisyon bilgileİine
yallnfd bilgi fomundan da ulaşllnasl mtnkündi]r.

9.5, Finansal rapo.1a., bağ,nİz deneıim İapo,uylo birliktc, bağ,mnz deneıinl kutuluşunu
ıef§i \c llzMa yclli'i şlnin imzr1l ıaşlyan bi)oz ekind. l@!u)a L.q)n,asndan §orİa,
kJfucd Llalındü İnMsal İapona,n 

^dmuyd 
açl^lonmasra ihrkin )öne1o ıl,tlu loİrlro

bağlaıdl& taihi izkren alllD işguno megi soaıi bilimine ıador KAP'ta açıkl.ntr.

9.6. Poday İ.polla dışındoki finüsaı raDorıar kamuya açıkler.lıkı.. sonra, Kuiucu'nun
rcsniinlefueı silesinde yaylnlanr. Bü bilgiler, ilgili intenet snesinde€n az beş yn süeyle komuya
.ç ü ıUıul uİ. söz konusu findsal nponar ı, nı a manda kuİucü.U mc &.zinde ve katı lno pay ı sa1,5 |

,aPılan yerlerde, ygıııncıldn incelenesi için hazr bulundufulur,

9,7. Yatflmcllann yaıünm yapda kdann, c(kileyebilece* ve iineden biI8i sabibi olunndlnl
8erektii€cck niıeıikıe olan izlh.d€nin 1.1.1,, Lı,2,1,, tI,IlL, v.5.5.,v.5.6.,vl, (ö.5 naddesi
hafiç), \l1.7.1 . (arucülük kanislonloIfu iışkin alı nadde haiç) nolu bölumledndekİ dcğişikliİlel
Kuıll ıdaatndan incelener€k onayıant ve Kufucu ıdaatndan KAP'la !e Kufucu'nun rcsi inlemet
siıesinde tayınl.nf, aynca ticarğı siciline ıe9i1 ve T-ısc'de ilm edilm€z. lahnamenin diğet
bölümleinde yapllacak değişikle. ise, K!rul'u. onayl aramakszn kurucu tadnndan yapllalak
(APla !c Kufucu'nun rcsmi intcmet sitesinde ilo. edili ve yapılan değişiklikbr ner ıalvifr yıll
sonunu irey€n alı, iş gilno içinde ıoplu olaü Kurula bildiİift.

9.8, Fono ilişki. olaaİ yapnacak tanıtln ve reklmlada, (urul doznlcmelerindc ye. ale
nilelikli yatı.mc, ım,m,na vc §alışn yalnıta ge@kli koşullaİl sağlayr nnelikli yahnmcılEa
yaplleağ, hususlanna yq v.filn6i brunludrİ.

9.9, Po.tijye yapülandınlm§yalnmaracl dahil edilmcsihalindesözkonusuyanilm arrco,n
3cne1 öauik]erinc ilişki. bileilci !e içerdiği muntcm€l liskler arnca KAP'ıa açlklanr.

9,t0, Bosa dışı rcpo_ıeİs repo işlenlerinin fon ponliy0nc düileditnesi halinde €n geç
sözıe şne ıorihin i ıatip eden iş günü içinde sözıeşmenin vaıjesi, fa iz ormı, ka§, ımn vğ ıarş, ıarafın
der€celendimre nolu (AP\aaçlkl tr.

9.1l, Ponftjy dağılımrpoi]& ayllk olaraİhazfla rv€ilsiıiayııatipoden6işgünüiçinde

roN,UNsoNA ERMEsl vE FoN vARLIĞtNtN
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_ Bileilüdime doİo@lrnda bit ,0E öngörülmüş is bu soienin rc@ em*i,
_ Fon i:Rsiz if kufucunun Kuİulu uygun 8ödşuüald*lm §onm aln ay §otrm tin leshj

_ Kurucunun faaliya şanloııı kaybetınesi,
_ Kuucunun nali durumunun t.ah]ıiüıterini ka.ştlaymayrcaİ l€d& zaylflma$. iflas eümesi

_ Fonu. kendi nali yütdnloloklerini lcİşılayamaz durumda olnd, ve be.z€İ n dentnc
fonü devamınrn yaıınmcllaın yıiaflna olmryacağının Kuiulca t€spit ediImiş olmısl

hallerinde sna @r.
Fonui so.o eft.si halinde fon lonfdyünd. y.r alfu va.llklddan bolsada işI.m görcnlet

boeda, borsada i§lcm gömeye.l€İ ise bosa dışıfula naİd€ dönüştürülü..

l0,2. Fon mal !3.1ığı, içlüztk vc iahnanede yer alan ilk€leie göre tasfiye cdilir l. funye
bakiyesi kaıılna payü sahiplerinc paytrü oİanlhda dağıı,ltr, T6fiyğ tluİununda yalnızca kalılna
payı sahiplenne ödeme yaplıabih.

l0.1.Tasnye işıemıerin ilişIüinoldak,Kurucu'nunKurul'unuygunEörüşünüaldl*lnn§oda
6 ay $ras i9in fcsih ihbar etnr€si dDrunrda sğz konusu sot sonunda hata Fon'a iade ediln miş
ıatılma paylannın bulünnas halinde, kaıülm payı sanipbİinin s.nş blinalı b.klem€den paygtışl yapllark eld. edil.n lut rlr Klocu ve kaıllna pay allm gnnı yapm kuulUş nezdifule
oçılocak hcsaplarda yatınmcı.r adloa ters rcpoda v€y. Kurul ıüaf,ndan uygun gdt0len djğer
*may. piyasag daçladnda .cmalandlnİr. Fesih ibbanndan sonro yeni katılma payı ıhnç
edilonez, Tasliye anında. ilibren hiçbirkaıllma Payı ihİaç edilomcz vc 8en altnmü,

l0,4. Kurocunun inası v.ya ıdfiyesihalinde Kllul, fo.ü uy8un gör4eği başt6 bir ponaöy
yönetim şntetine ıasfiy€ gmaclyla devreder, Ponİjy saİlay,cıs,nln ruli duomunun toaİhoılerini
karşllayomayacal İod5r aylflanası, iflası vcya ıdffy€si ndinde ise, kurucu fo. ldılğıfu Kurul
lalafından urgun görulec.k bark bt ponföy sklaylcs,na devreder,

l0.5.Tasfiyeninsonaemesiürerine,Fonadlnln'ficrelsicili'ndensili.nesiiçinlcyfiycl,
kufucu ıs.afindan TicaEı sicili'n€ ıercil ve ilm €tliriln bu dulum furul'a bildi.ilil,

xl. XATILMA PAYI sAIllPLERlNıN HAKLARı
1l.r, Kurucu ilğ kal,lm. payt sahipleri a,asındaki ilişkilerd€ Keu, ilgi]i mevzuat !e

içtüzoki bunldda h0k0m bulümayr halbde l]/l/20ll ılrihli vğ 6098 sayllı Tütk Boİçlr
K,nİnu.ün5o2ila 5İ4 0nc0 maddeleri hokomleri kl ya§en uy gu lant,

I1.2, Fon'da oluşm ka., Fon'un bilgilendimcdoldnmIanıdabeliriilcncsdlr. göĞlcspiı
cdilğn kaı,ho payının bnim pay değe.ine ysns., Kaıılma poyı ghipleri. Dayla,lnı Fon'a geri
saıııklannda, ellerinde ıunukleı stlE için fonda oluşan kafdan paylannı alnış oludd H€gp düncmi
sonunda aynca tenelo doğıılnı sdzkonusu değildir.

lt.3, Kaı,lm paylail müşte.i baznda MKK nezdinde izlemekle olup, ığsamf gbiplcri
Kuiucu'dan vğya allm salüna mcll,k eden yoll.m kuİuluşlardan besap dürunIan hatk,nda he!
anm bil8i ıalep edebiftle..

oN PoRTFöyONüN oLUşTURULMA§I /fI yl
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l2.1, Kaulra Paylül lon nafurme.inin KAP.üa yaylnl ıi*iben l.oİnm.de ve ya'lnfotl
bilgi tornurdd belinilen usul ve e§as]al çe4eı esind? nııelik lj y,ılİlncjlam ssulJ

|2,2.Kalmopayld,lıa.şlhg,JaılnmclledmloplananPddlrlipedeniş8ünüizahnmede
be irlcnen \anlklra veışlemleE y!ılnhl

ede yeralanbil8ikrin doğluluğru kanuni yelki!e sorunlutuklailhlzçerçevcsinde
!(ilİ

^1].^s 
I,oRl,t,aiY Y?iN|] iMi A,ş,
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Mali lşler ve opensyon uns,


