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Allı§ Port6y Yönetiml A.Ş. tar8fındın 6362 sı}ılı Sermeye Piyasısı Kanunulnun 52, t,o

54. meddeierine dıyrnıırrııq 26lnn1ı2 tırihindt lsıınbul iti Ticırct Sicili
Mcmurluğu,na E6lE46 sicil numeras| altlnds kıydedil€rek 79l|Zl2022 tırih vc |0736

sıyııı Türkiye Tisarct Sicili Gızetegi,nde i]an cdilen Allıs Porifö1, Yönetımi A.Ş. Fon

Scpeıi şemjiye Fonu içtiizüğü ı,t bu izıhnıme hükümlerine göre 1önetilmek üzcre

oluşturulıcık Aıla§ portfdy Fon scpcti Fonu,nun kııılmı pa1,1ırının ihrıcını il§kin bu

izıhnımc Sermıys Piyısı§ı Kurutu tırafındı nı4.,ü,a,\.,ü2023larihinde oncylanmıştır

iıahnımtnİn onıylanmısı, izahnamede ycr alan biıgileİin doğru oıduğunun Kurulcı
tekcftiilü ınlımtnı geımeyeccği gibi, iuahnameye İlişkin bir tıısiye olarık da kıbul
€dııemez,

ihrıç cdilccck katılmı pıylırına ilişkin yıtırım kırırtan izıhnımcnin bir bülün oIarık
değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Du izahnımc, Kurucu Atlas Portföy Yönelimi A,Ş.'nin ıdres]i rcsmi inlcrnel sltesl
(ırıı ıı,qllllpqllfulggg) lle Kamuyu Aydınİ8ıma Pİaaformu (KAP)'ndı {ı" ,ılı "l,rılı,+ı ı4,tı,)

ffi;|r".,n;. İ-h*menin ncİcde'yıyımlındığı hususuıtun tcscili vc TTSG'dc ilan
tırıhinc ilişkin bılgiıcr yalırımcı bilgi formundı 1er almıklıdır.

Ayrıcı bu izahnıme kılılma payIırının alım saltmmın yspıldığı ortımlarda, şemsile fon

içiuzügıı ve yıtırımcı bilgi formu ile birıikle, lılep edilmcsi hılindc ücrelsiz olarık
yıtınmcılırı vcrilir. Ayrıcı, fonun bilgilcndirmc dokllmınlırt ile fınınsal raporlİrın&
fonun KAP sıyfısındın ulışılabilir.

Bu izıhnımede hükltm bulunmıyın hılıcrde kurulun yıtııım fonıırıır. ııl9kln
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Fon. kanun hükümleri uyonnca ıasarıufsahiplerinden fon kalılmı pal,ı karşılığtnda toplsnoı

nıkitıc, tasürruİsahipleri hcsıbınıı. inançlı mülkiycı esaslarına görc işbu izahnamenin ll. böıiıİnünde

bclirlenen vulık vc'hakIardan oluşan ponfbl,ü işletmek amacıyla kurulan, katılma payluı Şcmsiye
Fon'a bağlı olırak ihraç cdilcn vc tüzt| kişiliği bulunmayan mol veılığıdır,

},on portft,y ylineıicilerine, fon mudttrünc vc fon finansal roJrorlarının bağımsız deneıimini

YaPon kurulİşa lliİkİn bilgiler F'on'un KAP (rrrııı,l-,ılı,ort,ıı) sayfasında yer olmakıadır,

t,2. Kuıucu, Yönctİci ve Portföy sıklıyıcısı Hıklundı Genel Bİlgileı
Fon,u ıemsil vc ilzama Kurucunun yöneıim kurulu üyclcri yeıkilidir. Kurucu yclkililerinc,

kurucu bünycsindeki birimlcrc, dışarıdon alınan hizmcılere ve varsa. kurucunun şube ve

acenıeıerinc İıişkin bilgiler Kurucu,nun KAp (ııltrrı ,!rılı.rlır. ı0 sayf.sındü ier almaktadır.

t.2.1. Uıvın vc Yetkl Beıgeterinc llişkin Bilgilcr

1.1. Fonı tlişkin Geneı Blı8ııcr

Fon'un
Unvanı: Atlas Ponlir} Fon Scpcıi Fonu

Bığlı Olduğu Şemsiye f'onun
llnvını:

Atlİs lorıtby Yönctimi A.Ş. Fon Scpcıi Şemsiye Fonu

Bığtt Olduİu Şemşiye Fonun Türü: Fon Seneıi Semsiye Fonu

Süresiı Süresiz

Kuıucu ve Yaıdici'uin , , _ .,, ._, , r,
Unvını!
Yeıki Delgcsil Porıföy Yöncıiciiiği Fııliyeıine llişkin Yctki

Belgesi
Tarih: 03.02.20l 5 No:PYŞ,PY.6]l l20

po rl lii y so k l o ı,ı c ıs ı' n ı n
Unr,ını; Türkire lş Bankıı A.Ş.

Porıföy Sıklıma Fııliyeıi lzninc
İıişkin KuruI Kırır Tırihi vc
Numarası

l?.07.2014 larih vc 221709 sayılı Kaıar

1,2.2. İlcıişim Bilgileri

kurucıı ve yöneıicı Aııos Yöfieıinrı A.Ş,'nın
ns"nrcp. Moıı. Haberlcr Sk. Aynus llolding l}}ok

No:l0lç Kapı No;3 ŞişIi/İSTANBUL
adresi ve intemet siıcsi:

Krl"l*i 
' 

],1330 4. Levenı / I§TANBULMeıkez adresi ve intemet sitesi:

oo numau8st: ,.ü 385 32 00



ll. FoN PoRTFöY(INÜN YÖNııTiMl, YAT|RIM s,ı,RATEJisi iı.E !,oN
PORTFÖY §INIRLAMALAR!

2.1. kuıucrı, fonun kaıllma payı sahiplerinin haklaıınl koruyacak şekildc ıcmsili, !,önerimi.

yöncıiminin denetienmcsi ite faaiiyitlerinin içtüziik ve izıhnamc hükümlerine uygun olarak

yurututmcsin<len sorumludur. Kurucu fona ait vırlıkluı üıerinde kendi adına vc tbn hcsabına
'..u^.ı." içtüzüğe uygun olarak ıasarrufta bulunnrayu ve bundan doğan haklarl kullanmaya

ycıkiliclir. ronun fioıiyet[e.inin yilrütülmesi esnosında portftiy yöneıiciliği hizmcti de dıhil olmak

İlzcre dışarıdaı hizmeİ alıııması, Kurucunun soıunılu|uğtınu onadan kaldırmaz,

2.2. Fon portİöyü, kolekıiİ'porılty yöneıicitiğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belinilcn ilkclervc
fon ponftiytıne düii cdilebilecek vaılık vc hailııa ilişkin 'r'ebliğ'de yeı alan sınırlanıalar

çeıçcvcsiııde yönctilir.

Fon,un yatlrım sıİatcjisi Fon ıoplam dcğerinin en az o/oEO,i dcvamh olarak. yatlnm fonu ve

borsı yatırım fonu katılma paylarındin oluşacaktır. Fon uzun vadedc USD ve TL mevduat

giiiıı-inı" ortal8masıntn uzirindc gcıiri sağlınıayı _hcdcflenıcktedir. 
Bu hcdcf doğrultusunda.

İeğişlt vaııık sınıflonna sahip yerli/Kurul urafındaı izahnanıesi onaylanan yabalrcı_ yıtırlm. t,onu

ı.oiı.u puyır, vc ycıli/yaboncı'borsa y8tırım fonu kaıılma paytarı Fon porılöyünc dahil edilebılir.

Fon straıejisi çcrçevesinde poııftryünü kıymetli mıden ve cmtiaya yatırım yapan

yerli/yabancı yaıınm fonıan ıc borsa yııtİnm fonları ilc dc çcşiılendhir. Yabancı yaıırıın fonu (Kurul

lu*ti;ıorn izıhnamcsi onıylanın) \,e borsa yaıının fonu katılma pıyları fon ponlüyÜne dahil

cJiıcbiıir. encak hcr durumdı, fon pottlıyünc dahil cdilcn yabancl paıa vc scrmayc piyasasl araçları

('l'ürkiye'ıte kurulan vc unvanında "Yabancİ' ibaresi geçen yııırım fonlan da dahil) fon toplam

degeıinln 7o80,i vc fazlası olımoz. Fon ponfoyüne dııhil eılilen ycrli ı,e yabancı ihraççıların döviz

cin-sinden ihraç cdilmiş para ve serma}€ piyasısı araçlan da (T{lrkiyc'dc kurulan ve unvanında
.ioouir:, ıt ur.rİ gcç"n y"İ,n, fonlın Oa aahil; ion toplım dcğerinin 7o80'i vc fazlası olamız. Fon,

y"brn", p"r"yu 1, y"Lun., paraya dayatı sermıye piyasası araçlann. yapılabilecek yatırımlar

sebebiyle kur riski içerebilir.

Yıtırımstrotejisikapsamında'llontopıomdeğeriesasalınarak'ılonPortftiytlnde
yer alabilecek vartık ve işlemleı için bclirlcnmiş asgıri ı,e azami sınırlamalar aşoğıdoki

şiurıı rtlırI
erlilkuıul ıırafindan izıhnanıesi onay lanan

abıncı yatının Fonu ve

erli|ılabancı Borsa Yaıırım Fonu Katılma

Pıvlın
abancı
urtiçi Kamu ve sckıöİ Borçlarıma

(Yurt dışında ihraç edilenler



Ponföyc dahil cdiltn yoıırım tbnu \,c borsa yaıınm fonu kaıılnıa pa1,1urına ilişkin ışağıdoli
kuıalloı uygulanır;

a) Tek bir lona vcya borsa yaıırını fonuııa aiı katılma pay lannın değcıi foır scpğti fonunun

toplam değerinin Yo20'sini aşaınaz. Bu oranın hesaplanmasında kalılma pıyı alım
tıİeplerinde, nemalandtıllma amaçlı olarak yatınm yapılan para piyasası fonları ve

kısa vadeli borçlanma araçlan fon kotılma payları dikkate alınmaz.
b) Diğer lbn sepeıi fonlaıına yatırım yapılamaz.

c) Fon scpcıi |bn ponfoyune alınan fon kahlnıa puylarının sayısl, yaıırım yapılan fonun

veya borsa yatınm t'onunıuı katılma payı salısının o/o2S'ini aşamaz. Bu oıanın
hciaplanmasında katılma paylarının fon porıiİiyüne dohil edildiği tarihıcki katılına
payl sayısl csas ahntr.

d) i)on scpeıi fonunda yer alan scrbcsı fonlara aiı kaıllma naylarının değcri, 
'bn 

ıopleın
dcğcrinin 9öl 0'unu gcçcmez.

e) Fo-n scpcti fonu pbnföyune. katılma payı saıışına ilişkin izıhııunıesi Kurulca

onaylanan tbnların katılma pıylannın dıhil ediImesi cşsıır. Yabancı bona|arda işleın
gören borsa yıtınnr fonlarının kaıllma pay lan için söz konusu şan srüntnoz.

Fon porıflıytınde ycr alan rcpo işlenıine konu olabilccck varlıkların royiç

Degerinin oloı o,una kadar borsadg veya borsu dışında rcpo yıpılabilir. Dorsa dışında turaf

olu-nan lers rcptı sözleşmclcrinc, fon ıoplam değcrinin en l,azla o/ol0,una kadır yahrını

yapılabilir. Borsa dışında işlem yapılması halinde en geç işlem taıihini takip cden iş

gUnU içindc işlemin tulın, lhiri, tarihi. kaışı ıarafı, k6rşı taTalin derecelendirme noıu

İlc gcri Odcncceği tarih KAP'n açıklanır vc Kurul'a bildirilir.

2.3. Fonun eşik <teğeri %50 BIS1"KYD l Aylık TL Mevduaı Endeksi + 7o50 BIST,
KYD l Aylık USD Mcvduat Endeksi'dir. Eşik dcğcr hcsaplanırken KYD l Aylık USD Mevduat

En<teksi TCMB ıaİafından saıt l5:30,da açlklonan göslergc niıcliğindcki USD döviz alış kuru

ile çorpılarık Tl. cinsine dönüştür{tlüİ.

1.,l. portftlye kurul düzınlemeleri çerçevcsindc, risktcn koruruna vdv€ys yatınm

amacıyla fonun ıür{tnc ı,c strağisinc uygun olacak şekildc türcv araçlü (\,adcli lşlam ve

opsiyon sözleşmeleri) ve ileri valörlü tahvivboııo işlemleri dahi| cdilebilir. kaıd[aç y8rııın
ijıcmıcrın pozisyonlannln hesaplanmasında Rehbcr,in "Fon Tür|erine llişkin Konırol"
başlığında ycr alan sınırlamalara uyulur.

2.5. Fonun yatınm stratcjisine uygun olarak porı{öye borsa dışından ıcpo vc ıcrs

repo sözlcşmeleti ttahii edilebilir. Bu sözlcşmclcrin karşı tarı{lannln yaıııım yapılabilir.

dercçelendirmc notuns §alıip olması, hcrhangi bir ilişkidcn cıkilenmeyecek şkildc objekıif
koşullarda yapılması vc adi[bk fiyat içermcsi vc fonun fiy,l açrklamo dönemlerinde gerçcğc

uygun değeri tlz.edndcn nakde dönüştürttlebilir olması zorunludur.

Aİrıcs, borsa dışı repo vc ıcrs rcpo sözleşmelerinin karşı tarafının denelime ve

gözctimc tabi iinunsal tıİr kurum (banka,_ıracı kurum v,b.)olmasr vc fonun f,ı:u',o!,|l111

takasbaıık Para Pi5asası re Yurtiçi
Orcanize Para Pivasası lşlcmleıi

0 20

Vadeli Mevduaı ve/veya Kaıılma llesaplan
i'l'[. velveya Yabancı Para)

0 l0

İunc.io,ina. *gouenilir" vc "dognüınabilir" biT yahtem itc dcgcrlcnmesi zorunludur, Borsa

rcpo ye ıeri repo sözlcşmclcrinin vadesi 90 günü

dışı sözlcşmelerin adi| bir rıyuı içermesi
ve "doğrulanabilir" bir yöntcm ilc

0a2 a7?§



ulınarak belirlenen ilkelcrc fonun KAP sayfasıırda yayımlanan ''Değerteme Esaslui'ndan
ulaşılabilir.

2,6. Fon ıoplam değerinin "/o l0'unu geçmeınek ilzerc, fon hesobına kredi

alınabilir, Bu ıakdiıde kiedinin tuıarı, faizi. alındığı tarih sc kredi ulınan kuruluş ile gcri

ödcneceği torih K.ı\P'ta açıklonır ve Kurula bildirilir.

2,7. Ponföye dahil eı,liten 1,abaııcı yatınm araçlannı tanıtıcı genel bilgilcr:

t.onporıftiyüneGzO{tycsiülkeleıilegclişmckıcolanülkelerdcihraçcdilenvebu
ülkelcrin borsa vj piyasa|annda işlem gören borsa yaıırım fonu katılma paylaıı. onaklık
paylaıı !€ kamu ve özel sekıör boıçlannıa alaçlan dahil edilcbiliı,

yurtdışında ihtaç edilen borçlanma araçlannln ıabi oıduğu oıorite ıırafındüıı
yetkilendirilıniş bir saklayıcı kuruluş nezJindc saklarunast. fiyııının veri dağnım kanalları

lasır.,yıu ilan cditmesi i,e fonun {iyat nçık|ama döncmıcrinde Finansal Raporlama 
,tcbliği

düzen|emclcri çcrçevesinde gerçcğc u)gun değeıi uzeıindcn nakde donuşturulcbilccek

nı,"iir," ıiı.ıaıtr.yo* sahip oliaı şarılail1,ıı yuıdışında borsa dışıııdan fon pxırtföy0nc dahil

cdilmesi m0mkündür.

Fon Porıföyünğ sadece dcrccclcndimıeye ıahi ıuıulmuş yurtdrşlndı ifuaç edilcn

borçlanma araçlaiı alınabilir. llgili kıymctin tbn porılİryüne düit cdilcbilmesi için

dcricclcndirmc yapmaya yetkili derecelcndirmc kuruluşlaıının en az iki ıonesindcn yoıırlm

yapılabilir scrlyeai iniaçcı notu alması gerekmekıedir. llgiıi .aıacın derecesini bclirlcyen
'beigeler yoncıici nezdinie bulundurulur, Türki,ve Cumhuriyeıi,nin vc Türk kümu ve özel

sckıör şirkeılcrinin boçtanma uıaçlan için bu kritcrc bakılmız.

Fon ancak I'.C. Merkez Banka§ı laralndan olını soıımt yapılon para birimlcri

0zerinden ihraç cdilıniş yubancı sermayc piyasası araçlarını yaıırım yapabilir,

FOn p)nföyttne kalılma payı vıışına ilişkin izahnamcsi Kurulcu onaylanan fon

katılmı payliının dahil cdilmçsi esıs olmııla birliktc, şabancı borsalırdu işlem görcn borsa

yatırım fonlonnın katllma paylaıı. katılmü Payı saıışına ilişkin izaİınamelerin Kıuulca
onaylanması şını atanmaksızın fon porrftiyttne alınabilir.

trl. TEMEL YATIRIM Rİ§KLERİ vE Rl§KLuRlı,i ÖLÇÜMÜ

yatınmcılır Fon,a yaıırıın yapnıu<tun önce Fon,la ilgili temel yaıınm 
. 
risklcrini

dcğerlendirmçlidirlcı, Fon'un maruz kalabilcceği ıemel risklerdcn kaynıklanabilccek değiŞiınler

soiucunda Fon birim pay fiyaıındüi olası düşüşlere bağlı olırak 1aıırımlarının değcıinin bşlıngıç
değcıinin altına düş.bileceğini yatınmcı|aı göz öı,ıündc bulundurmalıdır,

3.1. Fonun mırua kılıblleccği rlsklcr şunlırdır:
l) Pil,ısı Riskl: Piyasa riski ile horçlannıayı temsil cdcn finansgl uıaçların, orıaklık

oavlarının. dİğer mcnkul kı_vınetlerin, dövi7 vc l L linansal arıçlara dayalı türcv sözleşmelere ilişkin

Li,nan poziry-onıann dcgeiinde. faiz orınları r,c onıklık paylanndaki fi;_aı dalgalanmalar nedeniş lc
jeıeuııecer zaiar ıiski ifade edilmektcdiı. Söz konusu risklerin dcıaylarına aşağıda yer

Faiz Orını Riski: Fon porıföyüne faize dal a|ı

edilmesi halindc, söz konusu şaılıklann
dcğişimlcri nedeniyle olışan riski it'ade



b. Kur Riski: Fon portfliyünc yabancı para cinsinden varlıkların dılıil edilmesi halinde,

düviz kurlonnda meydanı gclcbilccck dcğişikliklcr nedcniyle Fon'un msruz kalagağı inrar
olasılığını ifade eımekıedir.

c- ortıklık Pıyı Fiyıt Riski: Fon pontl'yune orıakıık payı dahit cdilmesi halindc, Fon
porlRiyünde bulunan orlaklık paylarının fiyaılaıındı meydana gelebilccek dcğişiltlikler
nedeniyle portföyUn maruz kalhcağı zrrar olasılığıru ifadc eıınckıcdir,

2) Kırşı Tırıf Ritki: Kışı ıaıalin söztcşmcdcn kaynaklaııan 1,ükümlülüklerini yerine

gctirınek isıememesi ve/veya yerine geıiıcmcmcsi vcya ıakas işlemlerinde ortaya Çıkon oksaklılilar
sonucunda ödemeniıı yapılamaması riskini ifıdc cııncktcdir.

3) Liktdite Rlski: Fon ponıiryünde bulunan finansal vaılıklann isle[ildiği anda piyosa

fiyaıından nakde dönüştlirülcmcmcsi hılinde orıaya çıkan zaıar olasılıgıdıt.

4) Kıldırıç Yırı|en işltm Riski: ljon ponföyüne ileri Yglörlü tahvil/bono işlemleri. ıürev

oraç (vaİcli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) vc diğcr hcrhangi bir yöntcmle kaldıraç yüraıan ben2eri

işlernler<le bulunulması halinde, başlan8ıç yatınmı ile bışlangıç yaılrımtnln üzcrindc pozjsyoı

aİınması sebebi ilc foııun başlangıç }raıınmındün dahü }-üksek zarar kaydcdcbilıne olasılığı kıldıraÇ

riskiııi ilade eder.

5) operasyoncl Risk: opeıasyoncl risk. fonun opcrısyoncl süreçlerindcki aksumalaı

sonucrnd" rıra, oİuşr"r, olasılığİnı ifı<ie edcr. 0pcıasyoncl riskin kaynakları arasındı kullanılan

sistem|erin yeıetsizligi, boşırısız yöneıiln. peısonelin haıalı ya da hilcli işlçmlcri gibi kurunı içi
ctkcnlcıin yanı sıtı dogal aıbıtcr. rckabcı koşulları, politik rejinı değişikliği gibi kurum dışı ctkcnler

de olabilir.

6) yoğunıısmı Rlski: Bclli bir varlığa vc/vcı,a vadeı e yoğun yatııım yapılması sonucu

fonun bu vaıhğın ve vadcnin içerdiği risklere maruz kalmasıdır.

7) Korclııyon Riski: Farklı finansıl varlıkların piyasa koşullaıı allında bclİrli bir zaman

dilimi içcrisinde aynı ondı değer kazanması ;-a da kaybcımesinc parulcl olarak. cn az iki faıklı
finansal varhğın bİrbirleri ile oİan poziıif vcya negaıif ),önlü ilişkileri nedeniylc doğabilccck zarar

ihıiınalini iıhdc cdcr.

E) Yıııt Rı§k: },onun halka aız e dildiği/l,aıılmı paylarının sıüldığı döncmdcn sonra

mcvzuatİa ve dtızcnlcyici otoriıclcrin düzcnIcmclcrinde meydana gclcbilccck dcğişiklcrdcn olumsuz

cıkilenmesi riskidir.

9) İhrıççı Rfuki| ı.on poniiiyüne alınan varlıklonn ihraççısının yükümlülülilerini kısmen

vc}a ıa;gmen 

'ınanında 

yerinc gcıircmcmesi ncdeniyle doğabilccck zaıal ihtimılini ifadc CdCr,

l0) Açığa Sıtış Riski: Açığa saılaıı cnslriimanlaİın likidiıesinin daralması scbebiylc

edilebilecek zarar riskini ifadc cdcr.

l1) Tcmlnıt Rislrİ: Türcv areçlar üzcrinden alınarı bir prızis;-onun güvencesi olarak ahnan

teminatın, zorunlu halleı scbebiylc tikidc editmesi halindc piyısaya görc dcğğrlcme değefinin

beklenen ttlrcı, pozisyon değerini karşılamaması rishidir.

12)YİpııındırılmışYıt|rlmAra§ıırıRiskİ:Yapılandınlnıışyatınmaİaçların8yapııın
yut,.,r,n 

'b"kıun 
"dik 

vc joğan<lışı gelişınclerin yaşaıınıası durumlarında vadc içinde veya vade

lonrnou turu.,nın kaybcdiimcsi mumkundtır. Yapılandınlmış yaıınm araçlatının dayanak

vaılıklan üzerine oluşturulan strıığilerin getirisinin itgili dönemdc ncgatifolması hdindc.yaılnmcı

sonunJa ı,içuii gclir ctde cdcmeyJceği gibi v;dc sonunds yoonmıunnın dcğcri başlangıç.

altına dilşebilir. yapılandırılmış !,aıınnı araçlartna }atırıın ha|indc karşı taraf

. Yslınmcı, yapılandırıImış 1.'atınm kedi riskine

vc bu risk ölçüs0ndc bir gctiri
ihraççının ödeme riskini dc a|makııdır.

kaynakluıan yükümtülüklcrini
1
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olagandışl korelasyon dcğişiklikleri ve olumsuz piyusa koşullaııııdı ortsya çıkabilect,k likidite

sorÜları 
'yıpılanıİİrılmış !*ırım araçlan için önimli riskler otuşturmak.adır, piyası yapıcılığı

olınadığı juruınlarda yapı|aııdırılmış yaıırım araçlarının likidıte ri§ki üst scviycdedir.

l3) opsıyon Duyırlııık Rıskterl: opsiyon porıföyIcrindc risk duyarlıkları atasında. illeme

konu oİon spot 
-nnıns"İ 

ürün fiy,.t dcEişimindc çok farklı mikıarda risk duyarlılık. değişiınleri

v"İ*oı^.i"aı.. Delta. opsiyonun lazıldıgı ilgiti finınsal vorlığın fiyaıındaki bir biıim

i"üş,".iii 
"priyon 

p.iniindi oıuşt,,rdugu dğişimı gosıcrmcktcdiı, Gaınma; Opsiyonun_ ilgili

"iirlr 
rurı,g,i,1 tiyatıniaki değişimin opsilonun-deltısındo mcl,d.a:ıa getirdiği değişimi ölçmciıedir.

VeJİ;-.Op.iİ"nun dıyandığı 
-uarlıg,n 

rtyaı dalgalanıldığırulaki birim değişimin opsiyon _priminde
,ıriirJrigu a"gişı.jır. rı,iır; ııij'k oıçimıcrinde büyıık öncm ıaşıyan 7aman fa}ııörünü ifade eden

;;;i*g" ;i"p:"p-iyon {iyaııı.ıııı vadcyc gore dcğişiminin. ölçOsüdür. Rho; Faiz omnlaıındaki

itızdeJcl <tcgişiınin op§iyonun fil,atında oluşıurduğu değişimin {tlçüsüdtk,

l4) Bız Riskiı Vtdeli işlcm sözleşlnelerinin cari dcgcri iİc sözleşmenin dal anali varlığı olan

tjnansal ensırümanın aldığı değeı arasındaki liyaı farklııığı dcğişimini ifade etmekıedir. södcşmede

;;ii;ı"*; vade sonunda-vade-|i lilaı ilc spoı fiyaı birhirinc cşiı olmaktadır. Ancak fon portfiiyü

i*i.irı" ver alan ili,ili vurleli iinansal cniırüınanlarda işlcın yapılan tarih ilc vadc sonu atosında

Llİ"" -.'r. lç"İi.inİc vadeli fiyaı iıe spot fiysı ıeoril fi.ı,aılamadan farklı olnraktadır. DolaYısı ile

;;;^ B;; D"'ğ*,in sözlcşmc Ğdesi bol unca göstcreceği değişim riski ifade çdilmekıedir,

r5) llıbır riski: Kanıuoyunun olumsuz görtlşlerinin, Kurucu,nun faaliyct ve gelirleri

üzerindeki mcvcut ve ola§ı eıkilerini ifade eımekıedir.

ı6) Üıkc riski: I}ir ülkcdeki ekonomik. poliıik ve ditzenıcınc risklcrinin hileşimindcn

oluşmaktadır,

t7) Eıik Rİsk: Dolandırıcıllk. suiistimal, zimmete para geçirmc. hırsızlık gibi nedenleı

ilc Fon,u zarura ugratabilccck kasııIı e1. lemler yada kurucu,nun iıibarını olumsuz etkileyğcek

suçlaıın (örneğin. kan para aklanması) işlcnmcsi tiskidir.

l8) Kıymctli Mıdcnlcre ııışkin Fİyat Riski: Fon poİföyündc buluuan alıın ıe diğer

kıymeıli ma<ten {iyatlarında mcydana gclcbitccck değişiklikler nedeni1,1c pon6yün değer

kaybetme ola§ılığünı ifade cımekıedir

3.2. !,onun maruz kalabileceği risklcrin öıçümündc kullonı|an yöntcmlere ilişkin d€taylt

bilgiler KAP sayfasında (!sr§lgp.g!&ğ) ycr verilmckıedir,

3.3. Kıldırıç Yıntın lşlemler
Fon ponlöyiıne kıldııaç yaraıan işlcmlcrdcu f8i7, önaktık poyları, 

. 
onaklık poylon

endcksleri, İigur r.r.uy" piyııııası aıaçlarına dayalt tü,ev aıaç (vadçli işlem ve opsiyon

soiıeşmeıiri), iı,ıı lürcv aıaç, ;wap sözlcşmcsi. varıııt, serıilıka, ileri valorlü tahvil/bono işlemleri

O*lİ 
"ail"..ttlr. 

Fon porıftil:üne riskten korunma ve/vcya yatınm amaçlı olarak l:on'un türüne r'e

sıratcjısınc uygun olaiak ş"kııd. k"ld,rrç yaraıacak_ işlcmler ühil edilebilir. Kaldlrsç yııratan

İşl;;İ;;J;, İ";r*lanan riskin olçunünd€'R;hbçr'dc bclirlencn csaslar çerçcvesindc Muılık Riskc

M8Iuz Değeİ yönıcmi kullanılacakıır.

aşmaz. Porıibye d6hil
Raporlama l'cbliği ve

ıcE==,. Fonun muılak riskc mıruz değcri fon toplam dcğerinln Vo25 'ini_

ı{ *'İ'ailço kaldıraç yıratan işlemlcrin dİğetlcmcsinc ilişkin olarak lrinansal

"{ " _.:: Ydııİb nonlrİ * llişkin İchber'de belirlenen csaslar uygu|ınıırRük Pn
1 

: f İ(": i ]]ı 
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3.4. kaldıraç yaraıan işlemleıe ilişkin olarak araç bazında ayn ayrı hcsaplanan pozisyonlann

muılalı değcrlerinin ioptanmaı (sum ofnotionals) sureıiylc ulaşılan toplam pozis1,onun fon toplam

değerinc oran|n8 "kaldıraç" deıir. Fonuıı kaldıraç limhi 9iıl00'dür,

3.5. Fon porılüyüne yıpılan<.lırılmış yatınm .ıİact dahil cdilcbilecek olup. krcdi ıiskine

dayalı )atırım ataci sakli türer:araç niıcliğiııdcdir. Fon rx)rtlBy,tınc alınan yapılındırılmış yalınm

uiçlaıinın sakıı turcv anç niteliği oşıylp taşımadığı Kurucu tarafından dcğcrlcndirilcrck söz konusu

deİcrlcndirmeyi tevsik edici bJlgcıii *urucu nczdinde ınuhafaı,ı tdilir. yapılandırümış yutınm

oJ",",n .r1,1, ıİlr.ı, arıç niteliğinJc olması halinde. risk ölçümünc ilişkin olarak Rehbcı'de yer alan

esasl8İ uy8,ulanır.

ıV.FoNPoRTFÖYüNÜxsAKLANMAsrvEFoNMALVARLIĞININAYRIL!ĞI

4.ı.FonponföyündeyeralanıesaklaınayakonuolabilecekvaılıklarKurulunçrırılby
saklamı hizmcıinc ilişkin ıtüzentcmclcri çerçel,esinıle ltonföy saklayıcısı nezdinde saklanır.

4.2. },on,rın malvarhğı Kurucu,nun ve Portftiy Salılayıcısı,nın malvarlığından ayrıdır.

lıon,un malvarhğı, fon hcsıbinı oımısı şırııyla krodi ıımek itııcv aıaç işlemleri veya tbn adına

İ.r.roİrnr" u""İ.İ nirclikteki işlemlerde bulunmqk haricinde teminaı gösıcrilcınez vc rehıedilgmcz.

Fon nalvırlığı kuıucunun ı,c portföy saklıyıcısının yöneıiminin lcya dcncıininin kamu

lrir"il"no ai"r*dilmcsi halindç dahi başka biı amaçıa ıasamıf edilemez. kamu ılacaklınnın ıahsili

amacı da dahil olmak üzere haczcdilcmei üzerine ihtiyati ıcdbir konulımaz ve iflas masasına dahil

edilemez.

v. FoN BıRiM PAY DEĞERİNİii, FoN ToPLAM DEĞııRİNİN vD FoN
PoRTFÖY DEĞEdNıN BELIRLENME, t:sAsI.ARl

5.1. ,,ıjon Porttöy Değeri". ponföydeki vaı|ıklunn Finaırsal Raporlamı Tebligihde belirlcncn

csaslar ile Turkiyc Scrmaye Piyasalan Birliği'nin "Kolektif Yatının Kuruluşu Podftiylcrinde Yer

nıun v.iı,ı ve'lşlcmlerin Dğerleme Esasları yönergesi" hüküm|eri çerçcvcsinde hcsaplanan

J*İ"ı.rı"i" ıopıahıdı.. "Fon ioplam Değtri" ise. ı.,on portftiy Değerine voısa diğcr varlık1arın

eklenmcsi ve borçlınn düşülmcsi surcıl_yle hğsıplünır.

5.2. Fon'un birim puy değeri. fon İoplım değerinin flın ıoplom.pay ,ly§!ıı !İllli,."ı
sureıiyl; he§apıanır. Bu değjr aı§r pay piyisaı. Ncır, yo* Stock Exchangc(ABD), NA5DAQ

iıuijl, ı_onoi,n Sıock Exciangc (lngilteıc) piyasalaırnın.birlikıe açık olduğu günler. gün sonu
j*ıoıuri kuııun,ırrak Finansal iaporlama reuiigi,ndc bclirlenen ilkeler çerçcvcsinde crıesi iş 8ünu

heÜplanır ve kanlını paylarırun aIım,saıım ycrlcrindc ilan edilir,

5J.Savaş.doğalafeılet,ckonomikkriz..ilcıişimsistemlerininçökmcsi,porıfiiydcki
varlıklann ilgili olduğu pazarın. piyasanın, plaıformun kapanması, bilgisayar sisıemlerindc mcydana

sclebilccck ;'nzalar, iırt"tin ,uİi orr*nurıtı ctkileyebileİek öncmli bir bilginin onaYa.Çıkması gibi

;ü;iil ;;;;ia.i ,"ya-o gelmesi halinde. d€ğerleme csaslaıının tespiıi hususunda

İuir"u nrn von"ıinı kuruhı iarar alalilir. Ayrıca s6z konuiu otaylarla ilgili o|arak KAp,ıa açıklama

yapılıı,

*r 5,4. 5.3. numaralı ınaddede bclirtilen durumlarda. Kurulca halinde, kaıılma

ç',,t'ı

i ,:-
EgcntcPc

birim pay değcıleri hcsaplanmayabilir ıe katılma
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5.5, Fon portfö}Undeki ı,arhk ıc iş}emlcrin değcılcınc easalun Fon'un KAP
(ıı rı ıı ,kı!ı.oıg,tı,) sayfasında ycr almaktadıı.

vı. KATıLMA PAYLAR|N|N ALIM SATIM ESASLARI

yaıınmcılann fon pay alım sutım talimatlırı 1,000 pay vc kaılırı şeklinde gerçchleştirilir.

ljon satış başlangıç ıarihintle hir adcı payın nominal tiyaıı (biriın pay değeri) t 'l'L'dir. Tokip

eden günlerde fonun 
-birim pay değcri. fon ıoplum değeıinin kahlma paylaıırun sayı§tna

bölünmcsiyle elde edilir.

Fon kaıtlma paylarının saıış başlangıç ıarihi ...../... ..,/2023'dir,

6.1. Katılmı Pı}ı Alım E§ı§lırı
Yaıırınıcıların BIST Paİ Piyasaı, Ncş York Sıock Exchangc(ABD), NASDAQ (ABD) ve 1,ondon

st<,c* ı;xchange (lngiltcrc)İiyasalannın birlikte açık olduğu giinlerdc saat l3:30'a kadar verdiklcri

kaıılma payı aiım ıa'iimatlan ialimıtın verilmcsiııi ıakip eden ilk hesaplınıuda bulunacak pıy fıyiıı
ui"rinaJn y"rin, geıirilir. Yatııımcıların BIST. Pay Piyısası, Nclr York Stock Exchangc(ABD),

xısnıQ İns»l-"e 1,ondon Stock Exchangc (lngiltere) piyasolaıının birlikte açık olduğu ggnlerdc

saıı l3:3d'duı sonra iteıilcn ı8limıtlan isc. ıık pay fiyatı hesaplamasından sonru verilmiş olarak

ı,otoı 
"aııi, 

ve izieyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerindcn ycıiııc getirilir. _Yatınmclıaİııl
siii p"y piyasasi, New iork Stock Fxchaıgc(Al]D), NAşDAQ (ABD) \,e.;,ondon sıoğk

u*"ırong,; (lngilterc) piyasalanndan hcrhangi birinin kapalı olduğu günlcıdc_ ileıilen tolimatları.

ıı"i""iıı. işgiınu yapiıscaı. ııesaplamada buiunacak pay iıyatı üzcrindcn geçcklşitilir.

6.2, Alım Bedtllerinin Tıhsil Esısları
Alım talimaııııln verilmcsi sııa§ında, ıalcp cdilcn k8tıImü psyı bedclinin Kuıuçu tırafından

tahsil cdilmcsi esastır. Alım talimatlan pay s{tytsı ya de tuıar olarak vcrilebilir. Kurucu, lalimatın

p.İ.uy,r, olarak vcrilınesi halinde, alış işlcıninc uygulanacak fiyatın kesin olıruk.bilinnıcmcsi

İİ.İ.niyı., ıaı.opıyı bedellcrinicn son iIan edilen saüş fiyetıns %20 ilave maıj uygulal,arak uhsil

ejcbilir. aynca, kıtılma payı bedcllerini işıcn günu tahsil etmck üzğr€ en son ilan edilcn fiyaıa marj

uygulanmak surcıiyle buİunan ıuıara cş dcğcr kıymeti ıeminar olarık kabul edebilir. '[alimatın lular

oia-rak verilmesi h;ıindc ise beliniıen ıuıartahsil edilerek. bu tutaıa dcnk gelen pay sayısı fon fiyatı

aç!klandtkıBn §onf8 hcsaplanır. Ahm ıılimaıının karşıltğ|ndo tahsil cdilcn ıuıar o gün için yaıınmcı

aiına gunıur ...moy. jiy"r"r, aııçlan ilc ncmalandııılmgk surctiylc bu izahnımedc belirlcncn

esıslaı çerçevesindc, kılılmı payı alımındo kullanılıt.

TEFAs üzcrinden gerçeklcştirilecek işlcmlğrde. tbnlar için ıllm tılimaılaıı pay xyısı yu da

tutar olarak vcrilcbilir, Doğitıcı, talimann poy sayısı olarak verilmesi haliııdc, alış işlemine

.ytrı"nu"* {iyaıın kesin olirak biliruncmçsi nsdeniylc. \atılma pıyı bedellcrini en son.ilan edilen

.İĞ nyı,n" yozo ı|avc mari uygulayaıak mhsil edebitir. Ayrıca katılma payı bedellcıini iŞlcm 8üııü

İuhrjü Jıruk ur".. 
"n 

son itan cdİlcn İıyatı marj uy gulanınak suıetiyle bulunan tutara eş değer kıymct

teminat oıaıak kabul edebilir.

Talimaıln ıutar olarak vcrilmcsi halinde isc. cn son ilan edilen kaıılma p8)lı satı§ fiyatından
o/o20 marj duşülerck bclirlenecek fiyaı üzerinden talimat ı,erilen ıuura dcnk gelcn kaıllmo payı sayısı

rıır.as,tu eileştirilir. Nihai kııılma payı adedi fon tiyatı açıklaıdıktan soıua hesaplanır. 
,l 

ahsil

ediien ıuta"a eşieğer adcdin üstunde verilen kaıılma pal ı alım talinıatlaıı iptal ediliı

talimatının kışılığında tahsil edilen tuıar o gün için
Ionlarında nemalandırılmak sureıiylc bu

l0
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kaıılnıa payı alımında kullanılır. TEljAS'ıa gerçekleşecek işlcmlcrde dağıtıcı toraflndan belİrlenecek

yatınm arücı nemalandırmada kullınılacaktır.

yuniçi piya§alaıda yarım güıı uıil olnıası durumunda. geıçcklcşınc lalörü 1anın günc dcok

gelen tılimatlar. izleyen ilk iş giinü gcrçcklcşir.

6.3. Kıtılmı Pıy| Sıtım Eııılın
Yatırımcı|aıın tsIsT Pal,Piyasası, Ncw Yoık Sırck h.xchange(ABD), }iAsDAQ (ABD), l.ondon

§*ı.'n-"i*g" tlngiııcıc1 iiyasıiannın birlikıe açık olduğu giinlerde saut l3:30,a kadar vcrdiklcri

k;i;i;;;"r, ;,; tilimutiarıiaıiınatın vcritmcsini ıakip edcn iIk hesaplımıda bulunacak pay fiyaıı

üz.erinden yerine getiril ir.

İaı,r,.",lurın nĞl nay Piyısası, Neır York Stock Exchan8e(ABD), NASDAQ (ABD), l,ondon

§1o"ı ii.ır.ng" tlngildre1 iiyasalannın birlikıe açık olduğu *ünlerde sant l3:30,dan sonro ileıilen

*ıi."ı". i.u] iiı. 
-pry fıyuiı hesap|amasındın sonra vcrilmiş olarok kabul edilir ,c izleycıı

hcsaplamı<ia bulunan pay fiyaıı üzsrinden yerine geıirilit,
iai,n.",ırnn Bısl, pi1, piyasası, Neu york Stock Fı*changc(ABD), NASDAQ (ABD)..London

İa"'ı. İ-"İİ""g" ti"giltcrc) piyasalanndan hcrhangi birinin kapalı olduğu günlerde ilerilcn ıaliınatlar.

İ"l"y"" İİ[ işg"U"İl y-rpılacak hesaplanıada bulunaİak pıy rıyotı ozcrlnden gcıçekleşıirilir,

6.4.Sııın Bedellerinin Ödenme Esıslırı
Koııımapayıbedelleri:iadeıalimaıınln'BıS-ıPa}'Piyasası,NewYork.Stock

Excı,rngetnnoı,hısonQ (eno), 1.ondon Sıock Exchonge (lngiltcrc) piyasalunnın biili.l: 
_":l\

oldugu !,ünleıde sıat | 3:30,a kadır ı,crdikteri kaıılına payı süıım lAlinıatlaİı ıalimatın venlmcslnl

,"rş 
"a]i 

uiu".u işlenı gününde, yatınmcııann ıadc taıinıatının. BısT Pay Piyasası. Ncu.York

§ioJt uxcna,igdnniı1. xisoıo 1iıBf)), London Sıock lixchange (ingillcrc) piyısalınnın biılikıc

;;;k ;ıd;r; Ö"ı.ıde 
'saat 

lı:30'rtİn sorıra verilmcsi halindc ise. lalimıtın vcrilınesini tıkiP eden

d{trdünc0 işlcnı gününde yatıtııncıları ödeniı.

katılını payı satım talimatının vcrildiği gon ilc cmrin gcıçckleştirileceği gün arasında, .BlsT
Pay Piyasas, l.İc* Yorl Sıock Exchange(ABD). N^SD^Q (ABD), London Stock Exchangc

iüııı.i.j pıyu*uırının birinin ıaıil oıma;t durumun«la, kaıılma payı bcdellerinin ödcneceği valör.

tatıl 8ün sayısı kadar artar.

6.5. Ahn Sıiımı Ancı]ık Edcn Kuruluşlır ve Alım Sıtım Ycrlcri:
Kaıılmap8ylsnnlnalımvcsoıımıkurucununyanısıra,[EFAS.aüyeolanfondağıım

rr.ırşio" ,rı",İ,ğiyla da yapılır. Üyc kuruluşlıra aşıgıda ycr alan linkıcn ulaşılması numk,nd.r.

hıııı; jrı ır ır.tılıslııın!.g!]!I,1l !r 5!)_!§l§ı i t:.IAlt.1,,[ıı*lır

6.6. Glrlş Çıkış Komisyonlırı:
Giriş çıkış komisyonu uygulanmamaktadır,

6.7. Perfoımcıs ücrcti
Pcrformansı dayAlt ücıctlendirme yapılmayacaktır,

vtı. FoN MALVARLIĞINDAN KARşILANACAK HAIICAMALAR vE
KURUCU,NUN K^Rş!LADıĞ! GİnnnıERı

yapılabilecek harcanralğr aşağıda

hizmetleri için tJdeırğıı hcr ttlılü

zincidlkuY! V,D.| ı0? 0aı ,,|



3) Alınan kredileıin ihizi,
+i portttıyc ılımlardı vc norlfiiydcn satımlaıdı ödenen ııocılık komisyonlan.(yabancı pgra

cinsinden yapılan giderler TCMB döviz sanş kuru üzcrinden TI.'ye çevrilerek ka}dolunur,)

5) Ponföy yöncıim ücreıi.
6) Honun mükellefi olduğu vcrgi,
7) Bığımsız dcnctim kuruluşlarına tidenen dcncıim ücrctl.
8) Mevzuat gcrcği yapılması zorunlu illın giderlcti.
9! Takvim yİıı esas a|ınaraiı üçer aylık döncnılerin son iş gllnündc tbnun toplam dcğeri üz.criııde»

hesaplanacak Kurul Ocreıi,
l0) Eşik değer gidcrlcri,
l l) KAP giderleri,
ı2i E_deft-cr (mali mühür. arşivlemc vc kııllanım) vc E-Fatura (urşiıleme) uygulamaları ncdcni

ile ödcncn hianet bcdeli,
l3) E-vergi beyannamclcrinin tasdikine ilişkin yetkili mcslek mensubu üı.:reıi,

l4) Mcvzuaı kapsamlnda tululması zorunlu defterlerc ilişkin notcr onayı giderleri,

1.5) TOz.cl kişi kimlik kodu (Legal linıhy ldentificaıion Coılc) giderleri.

l6) Kurulca uygun görüıecek diğer haİcamaıar.

?.1.1. Fon Toplım Gidcr orcnı: : lrondan karşılanan, yöıığtim ücİcti düil bu ınaddcde

bclirtilğn ıüm gidorlcrin toplımının usı sının yıl!ık 7o4.38 (yüzd€dörıYiTgtıloluzsekiz),dir,

3,6, 9 ve l2 aylık dönemleıin son iş günu iıibarıyla, belirlcnen yıllık lbn toplanr gideri oranının

ilgili döncmc denk geien kısmının aşltıp aşılmadığı. ilgili doncm için hcsıplanan günluk onelamo fon

t<İp|ım dcgcri esas İlınarak, Kurucu ıarafından kontrol edilir. YapıIan kontıoldc bclirlcncn orunlaıın

§'ııdığının-tespı[ı hatintie aşan ıuıann ilgili döncmi takip eden tıe.ş iş.gilnü içindc fona iade ediImesinden
(rrrÖ r" po.ıfııy sakıayıcısı sorumludur. ladc cdilcn ıutar, itgili yıl içinde ıakip cdcn. döncmlcrilı

İ"pİo* gio., o., h.r"plrrrundu toplam gidcrtcrdcn düşllltk, Fon toplım gidcr oranı limiti iÇinde

ıaiınsa ıaııi fondan yapılabilecck hircama|ar dışınıİa Fon'a gidcr tahakkuk eııirilemez vc fon

malvaılığında.ıı ödenemez.

7,t.2. Fon Yöncıim Ücrcıi Orcnı:
Fon,un ıoplaın gidcrinin içinde kulmak kaydıyla, fon ıoplam değerinin günIOk olo0,007l2 den

(yüzbindeyedivirgüıonlıi) [yıııx'yaı.ıaşık o.zo2.60 (yilzdcikivirgİlloltmış)] oluşan bir yöncıiın ticreti

ianarıut euırııır] Bu uciei' hcr uy sonun, izlcy,cn bir hafta içindc. kurucu ile dağıııcı arasında

imıılanan sozlcşme çerçevesinde 6eliı|enen pa;-laşım csaslarına görc kurucuya vc dağıtıcıya fondaıı

ödeneccktir.
Dağıtıcı ilc kurucu arasında bir sözleşmc olnıaması durumunda Kurul ııral'ındın belirlenen

"genel komisyon orani' uygulanır.

?.t.3. Fon PortfÜyündeki Varlıkların Ahm Sıiımına Aracılık Edcn Kuruluşlır ve

Arıcılık lşlemleri İçin Ödcntn Komiıyonlır
1,on portföyunde yet alan varlıklaıın allm satımtna aracılık çdcn kuruluşlar vc söz konusu

aracılık işlemtcri 
-için 

uygulanan komisyon oraıları Fon,un KAP sayfasındı )\\ \\,\ü.kaD.ol.g.lı,)

yayınıanm8ktadır.

?.1.4. Kırşılık Aynlıcık Dlğtr Giderltr şc Tıhmini Tutırlırı
non maıvoııgıjan karşılanin saklarıla ücr€ti ve diğeı gidcılcrc ilişkin güncel bilgilcre

yatırımcı bilgi formundan ulışılabilir

VİIİ. VERGILENDİRME ESASLARİ
'un vc katılma payı satın alonlann
ulaşılabilir.

zin.i.likLlyu



rx. FoNA lı,lşxix KAMUYU AyDr:,ıl,ATMA E§AsLARI

9.1. Kurucu. }'on'un yıllık iinansıl tıbk)laıını. ilgili hcsap döncminin bilimini lakip eden 60

gün içinde kAp,ıo ilan eder. },inansa! tabloların son bildirim gününün fesmi tatıl günilnc dcnk

ğelmcsi holinde rğsmi tüıil gonünü ıakip cden ilk iş günU son bildirim laıihidir. I,ionlar tasfiyc Urihi
iıibonyla özcl bağımsız deneıime ıabidir.

9.2. Şcmsiye fon lçtüzüğünc, hu İzehnımcye, yıtınmcı bllgi formunı vt bığımsız
dcnclim rıporuylı blılİkte linınsıl rıporlırı (}'lnınsıl tgblolır, sorumluıuk beyınıırı,
poıtf6y doğhm'rıpor|ın) ion gIderlerine ilişkin bil8ilere, fonun ılsk dcğerinc, uygulının
Lomisyonlırı, vırcı pcrfoımıns ııcıotıendınncainc ilişkin biı8iıeıe ve fon _tırıfındın
ıçıklı-nııu:ı gereken diğcr bıl3ilcrc fonun kAp,tı yer ılın sllrckli bilgilcndirıne formundın

G]ğ!{j!s!gğ&!o ulışılmısı ınllmkündür.

Ayncı, fonun gcçmiş pcrformansına, fonuo portföy duğılımını, fonun risk değcrinc vc
fondın tıhsil edilcn vİ 1ııtırımcılırdın bcllrll şsrllır altındB tıh§il cdllecek ücret ve komisYon

bilgile rine yılırımcı bilgi formunden dı ulışılmısı mümkllndür,

9.3. Yatırımcıların yalırım yapnra kararını etkilcyebilccck ve öncedeır bilgi Sahibi olunmnsını

8erektirccck nitclikıc olan izahnamcnin ı.1.1.. ı.1.2.1,. II. lıI.. vı. (6.5. maddcsi hariç). Vll nolu

6tııu*ıurind.ki dcğişiklikter Kurul ıamflndan incelenerck onBylantr \c Kunıcu ıarafından KAP'ıa
vc Kurucu'nun reİmi inıcmct sitcsinde yayımlanır, ayııca iicaıct siciline lescil ve 'I"t'SO'de ilan

eı,tilmez. lzahnımenin diğer tıölümlcrinde yapıtacak değişiklikler isc. Kurulun oııayı ur0nmüksızın

kuruou taratjndon yapılaiık KAP'ıa vc Kuıucu'nun re§mi inıemcı sitcsinde ilın edi|ir ve yapılın

değişiklikler her ıakyim yıIı sonuııu izJeyen alıı iş günü içinde toplu olaıak Kurula bildirilir,

9.4. Fon'un reklaın ve ilanları ilc ilgili olarak Kurulun bu konudaki düzcnlcnıclerine uyulur.

9.S. Portföye yıpılandınlmış yaıınm arqcl dahil edilmesi halindc söz konusu yaıınm afiıctnIn

genel özılliklcrinc ilfukin bilgiler ve içeıdiği muhteınel riskler ayrıca KAp,ıa açıklanıı.

9.6. Borsa dışı ı'cpoüeıs repo işlemlerinin tbn portföy0ne dahil cılilmesi halindc en geç

sözleşme tarihini tıkip edin iş gunüiçinde sözleşmenin vadcsi, faiz oranı, kaşl nrafı ve kaışı ıaıatin
derccclendirme nonı KAP'ıa açıklanır.

x. FON,UN soNA ERME§| vE s,oN VARLIĞIN!ıi TASFİYEŞı

İ}on. Tebliğ,in 28. Maddcsi.29. nraddesi te Rehbeı'in l l. Maddesi hükümleri çcrçcvcsindc
sona ercr ve tasiiye edilir.

xr. KATILMA PAYI sAHlPLERlNlN ı{AKLARI

l1.1. kurucu ile kaıılına payı sıhiplcri ansııldaıi i|işkilerde kanun. ilgili mevzuat ve

içıüzuk; bunlınta hukom bulunmayan hdlicrdc l l/l/20l l tarihli ı,e 6098 sayılı Türk Borçlar

Kanununun 502 ile 5l4 üncü nıaddeleri h0k0ınlcri kıyaseıı uygulanır,

l1.2. ton'da oluşan kar. Fon'un bı|lıilcndirme

cdilen katılmı payının birim pay değerinc yansır. Kıtılma
etlİrindc tuııüları siirc için fonda oluşan

belirlilen esasIara göIc tespil
paylannı Fon'a gcti

olurlor. Ilesap

temetttı dağııtınl söz konusu değildir.

l0e 042,ı



lt.3. Kallma paylan m§tcri bazında MKK nczdindç izlcnıncktc olup, tosarruf sıhipleri
Kurucu'daır \,eya alım saııma aıacılık cdcn 1,aıırım kuruluşlardan hcsıp dıırumlan haklıındı her
zıman bilgi ıalep edebilirler.

xtl. Foıi PoRTFÖYÜNÜN oLUşTURULMASI vE, IIALKA ARz/KATıLMA
PAYLARININ SATIŞ!

12.1. Kaıı|ma pıyları, iz.ahnamenin vc yatınmcı bilgi formunun KAP'ıa !,ayınıını ıakiben
formda bclirtilcn saıış b§langıç talihinden iıibaren, izüname ı,c yatırımcı bilgi tbrınunda bclinilen
usul vc csoslar çe4cv€§indğ yattnmcılara sunulur.

t2.2. Kaıluıa payları karşılığı ;ıatırımcılardan ıoplanan pata. takip cden iş günil izünanıede
varhklaıa vc işlcmlere yannlır.

ycr alan bilgilcrin dogruluğunu kanuni yctki vc sorumluluklanmız çerçeı,esindt,
(?4/03l2023)

ATLAS PORTFÖY YÖNETiMi A.Ş.

Zuhal ToPALoÖ1-1.; tsra clNEL

Mali İşler vc Opemsyon Uzmanı
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