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Bu fon, seıbest fondur ve bu formda belirlenen risk
pı,ofilindeki yahnmcılara yönelileir. Fon portftiyü

Atlas Porffiy Yönetimi A.Ş. taraflndan
yönetilmektedir. Atlas Portby Yönetimi A.Ş. Aynus
Holding l\.Ş. ye bağlı bir şirkettir. Fon katılma
paylrım sadece sennaye piyasası mevzuaünda
'tmımlanm nitelikli yatrrmcılar alabilmektedir-
Yanrı,ın Arnacı ve Foliti,kas
Fon portfryfue sadece TL cinsi varlrklar ve işlemler
düil dilecgt*ir- TL cinsi varlıklar ve işlemler olarak;
S€rmfyc Piyasası Kıınılu tarafindan teminat olarak

kabul dilen her tErlü TL varhğ dayanak olarak alan
r€Ixı \r€ tcrs repo işlemleri (Menkııl kıymet tercihli ve
py senedi ıepolters ıepo işlemleri dahil), Takasbank
Paıa Piyasası, yıııtiçi organiznltezgüüstii para piyasası
işlemterr, devlet iç borçlanma senetleri, Tiirkiye'de
mrüim şiıkefler tarafindan ihraç edilen özel sektör

menkul krymetleri (ortaklü payları ve borçlanma
uaçlan), kaınu veyaöznl sektör taıafindan ihraç edilen
kiıa sertifikalan, varhğa dayalı menkul krymetler
velveya vrlık teminatlı menkul krymetler, varantlar,

sertifikalan ve söz konuzu varlıklara ve/veya söz konusu
valıklr rzerinden oluştıırulan endekslere dayalı swap
işlcınleri//sözlepeleri dahil türev araçlıar,

vryılmdınlmş yatnm araçlan ve yurtiçinde kurulınuş
girişim sermayesi yafnm fonlan ile unvanrnda TL
ibarcsi buhınan yffinm fonları, borsa yatnm fonlan,
gayrimenkul yatnm fonları ve hisse senedi yoğun fon,
.para piyasası fonq }ısa vadeli borçlanma araçlan ve
kısavadeli kira sertifikaları fonu katlına payları ile her
tirlü yatnm ortaklığ payları alınabilir. Portftiyiin
piyasa şartlarından kaynaklanan durumlarda ve fon
poıtbyrniın büJrük bir lısmmın mevduatta

dçğeıtendirilmesi de söz konusu olabilecektir-
Tona getiri yrffiakv e;lver.y ariskten konınma sağlamak
gıauylıfonpoftbyrınde yer alan TL cinsi varhklarda
kaldıraçlı işleın yryilabilir. Bu işlemler içinde forward,
vadcli işlem sözleşmeleri, opsiyon, sw4p, saklr türev
raçlar1 \rarant, sertifika ileri valörlü tahvil ve bono
jşleınleri, repo işlemleri, kredi kullanrmr, açığa satış ve
diğer kaldıraç yaratan benzeri işlemler yer alabilir. Şu
kadaıti, kaldıraç yaıatan §lemlerinin hiçbir tarafı
yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer
kı5rmetli madenler ve ,alı sermaye piyasası

araçlanndan oluştunılmaz.
Bımımla birlikte,
vulülra ilişkin bilgiye

Maslak l4§i

Fon portftiyünde yer alabilecek varlık ve işlemlere dair

bir sınırlama getirilmemiş olup, Tebliğ ve Rehber

hükümleri çerçevesinde yatırım yapılabilecek tüm TL
varlık ve işlemlere yatırım yapabilecektir.
Fonun eşik değeri; BIST-KYD l Aylık Mevduat TL
Endeksi olarak belirlenmiştir
Yatınm yapılacak varlıkların belirlenmesinde Atlas
Portfoy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.
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Fon katılma pay|an günltlk olarak I pay ve katları

şeklinde alınıp satılır. Fon katılmapay| alım satımının
yapılacağı para birimi TL'dir.
Katılma paylannın alım ve satımı kurucu aracılığıyla
yapılır.
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu
günlerde saat 13:30'e kadar verdikleri katılma payı

alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk
hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine
getirilir. BIST Pay Piyasasl'nın açık olduğu günlerde

saat l3:30'ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fıyatı
hesaplamasından soffa verilmiş olarak kabul edilir ve

izleyen hesaplamada bulunan pay fıyatı izerinden
yerine getirilir. BIST Pay Piyasasl'nın kapalı olduğu
günlerde iletilen talimü|ar, izleyen ilk işgünü
yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay {ıyatı
üzerinden gerçekle ştirilir.
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nln açık olduğu
günlerde saat 13:30'akadar verdikleri katılma payı

İatım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk
hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın
verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yerine
getirilir.
BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat

13:30'dan soffa iletilen talimatlar ise, ilk {ıyat
hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir
ve izleyen hesaplamada bulunan pay fıyatı üzerinden
talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde

yerine getirilir.
BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen

talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada

bulunacak pay fiyah üzerinden gerçekleştirilir.

Gerçek kişilerin fon katılma payl alım satım kazancı

Vol\; tıızel kişilerin fon katılma payı alım satım

kazancı o/o0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki

istisTalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli

bölümü incelenmelidir.

maddesinde yer verilıni larrn, tam mükellefiyete tabi yatınm fonu

Farmu
Bu fcıııı, tıu Fon ile ilgili temet bilgiıgn ve Fon,a Y;rtıtım yapn,ıaktan kaynaklanan riskleri içerecek_şekilde seİTnaye piyasası 

T:yr:t_:ry_?]lİ:_1
tr^7rı-ı,:rıhı§ııı Rıı fnnn hir §At]§ va rla oazarten.ıa dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bitgileri edinmek ve fona ilişkin temel ris*lerll,ıazııİ*ıııı,ııştır. Bu fonn, bır satış ya ria pazarlan,ıa değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkifı temeı rısııF{



kmlma paylanndan elde ettikleri kazançlann
(porffiyfude yabancı para birimi cinsinden varlık ve

altn ile diğer k y-etli madenler ve bunlara dayalı
§€ımayt piyasası aaçlan bulıınan yafinm fonlanndan

cldt edilen kazrylü hariç) vergilendirilınesinde
Kıınımlr \rğgı§i Kaıırnu'nrm 5 inci maddesinin

birinci fikrasının (a) bendinin d6rdüncü ve beşinci alt

b§ndi hüifimleri uygulanır
,RiLş|ı vt fütiri Pro,ffi li
Dilişük Rii$k Yükret r_isl._ _ _ .

çevrilememesinden dolayı likidite riskine, portftiy

içeriğinde yer verilen tiirev ve kaldıraç içeren işlemler

nedeniyle kaldıraç yaratarı işlem riskine, operasyonel

siireçlerdeki aksamalar yüzünden operasyonel riske,

bir varlığalmaddeye yoğun oranda yatınm

yapılmasından dolayı yoğunlaşma riskine, içeriğindeki

farklı finansal varlıklann piyasa koşullannda aynı arıda

değer kazanması/ kaybetmesine paralel olarak, en az

iki farklı finansal varhğın birbirleri ile olan pozitif veya

negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar

ihtimaline karşı korelasyon riskine, mevzuat ve

düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana

gelebilecek değişikliklerden dolayı yasal riske maruz
kalabilir.
Fon'un mar:uz kalabileceği risklere ilişkin detaylı

açıklamalar KAP'ta (rvwr,ı,.kap. org.tı) yayımlanan fon

izahnamesinin 3. maddesinde yer almaktadır.
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Belirtilen risk değeri, Foıı stratejisi doğulfusunda
oluşhrıılmuş portby dağlrmına ait geçmiş veriler
rnıllmılrak yapılm simülasyona göre belirlenmiştir ve

Ton'rın gelecelteki risk pıofiline ilişkin güvenilir bir
g6süerge olmayabilir.
Ri§k dcğği zamaı içinde değşbilir.
E,n d0şrk risk değcri dahi, bu Fon'a yapılan yafinmrn
hiçbif risk taşmadığ anlamına gelınez.
,Fon'ım tıelffien risk değerine sahip olına gerekçeleri:

Fon'ım yatnm yaptğ ensEiimanlann fiyat
dalgalanmasr sınrrh otduğundan orta diizeyde risk
değerine sahiptir.
Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi
.ıi§ki" likidite riski, karşı tafaf riski, operasyonel risk;

ffirıEv w kullanımından kaynaklanan riskler ile
plyasalardatl olağantistü dururnlardan

raJrnaklmabil€cek ıi§kl€ri içermle,z

Fonrm müuz kalacağı temel risklere ilişkin

açıklmalar aşğda yer almaktadır-

,]Fon''sıü liltarnz Kalaunğr Ternd R.islt]lgr

Fon'rm mrr:ıızkdacağ temel riskler; Fon içeriğindeki
finansal varhklann değerlerinin piyasalarda

yaşanabilecek dalgalanmalar sonucu değişmesinden

dolayı piyasa ri§kine, karşı taıafin ytlkiimlillilklerini
yerine getireme,mesinden dolayı karşı taraf riskine,

i varlrklann istenildiğ anda nakde

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve

komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler.

Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar bir hesap

dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

F'tın' un Geçmiş I'eı{oırıransı
Fon'un geçmiş performansr, gelecek dönem

performansı için bir gösterge o|amaz.

Fon paylarının satışına l l 2022 tarihinde

başlanmıştır.

A) Fon'dan karşrlanan giderler %

Yıllık azamifon toplam gider oranı Yok
Yönetim Ücreti ğıllık) 2,00

SaklamaÜcreti ğıllık) 0,10

Diğer Giderler |,55

B) Yatınmcılardan tahsil edilecek ücret ve

Komisyonlar
Yok

ğu Atlas Portfiiy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a

bağlıdır.
Portffi,y saklayıcısı Türkiye İş Bankası A-Ş.'dir-
Fon hakkında dah1. fazp; biıgiye, izahnameye, içtiiztiğe, performarrs sunrrm raporuna, Yıllık raPor ile finansal

tablolara lıttp://rvıınv.kaıı.org.İr ve şuryv.atlasportfoy.coı-ı1 adresinden ulaŞılabilir.

f"61 izahname*i *lupr.gır'du yuy*luo-rş ve. . . . , .l - . ...-12022 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiŞtir.

Fon kahlma payr fiyatı TEFAS'ta ilan edilir.
Fon, T.C. ,"rgi dor"nı"-elerine tabidil. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili bakanlar kurulu kararına

olmaym bilgiler ile şnırlıdır.
Şmsiye Fon'a bağr her bir fonım tüm varlrk ve yükiiml

, 
lıtt*s://wııvıru.r]esnıigazete.gov.tr/eskiüer/z0o6/0Zi20O607Z3-74r* adresinden eriŞilebilmektedir.

l\tlas Portby yo" +6rilr,rg|1la\iranıltlcı, yanlış ve izahname ile tutarlı

Fon ve l\tlas Port6y Yönetini A-Ş, Türkiye'de ilm§ol |asası Kurulu' nun gözetimine


