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OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. ve 54. maddelerine 
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Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şeınsiye Fonu içtüzüğü ve bu izahname hükümlerine göre yöneti lrnek üzere 
oluşturulacak OY AK Portfoy Birinci Para Piyasası Fonu ' nun katılına payları nın ihracına ilişkin bu 
izahname Sennaye Piyasası Kurulu tarafından 09/10/2015 tarihinde onaylanmış ve Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun onayı ile kurucusu OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olan OYAK Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş. B Tipi Likit Foo OY AK Portfoy Yönetimi A.Ş. 'ye devrol muştur. 

izahnamenin onaylanması, izahnarnede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü 
anlamına gelmeyeceği gibi, izahnameye ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. 

İhraç edilecek katılma payiarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak 
değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 

Bu izahname, Kurucu OYAK Portfoy Yönetimi A.Ş.'oio adresli resmi internet sitesi 
(www.oyakportfoy.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.gov.tr) 
yayımlanmıştır. izahnamenin nerede yayımlandığı hususunun tescili ve TTSG' de ilan tarihine ilişkin 
bilgiler yatırımcı bilgi formunda yer almaktadır. 

Ayrıca bu izahname katılma paylarının alım satımının yapıldığı ortamlarda, şemsiye fon içtüzüğü ve 
yatırımcı bilgi formu ile birlikte, talep edilmesi halinde ücretsiz olarak yatırımcılara verilir. 
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I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

Fon, Kanun hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden fon kat ı lma payı karşılığında toplanan nakitle, 
tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mül kiyet esaslarına göre işbu izahnamenin Il. bölümünde belirlenen varl ık 
ve haklardan oluşan portföyü i şletmek amacıyla kurulan, katılma payları Şems iye Fon ' abağl ı olarak ihraç 
edilen ve tüzel kişil iği bulunmayan mal varlığıd ı r. 

1.1. Fona İlişkin Genel Bilgiler 

Fon'un 

Unvan ı : OY AK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 
Adı: OY AK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 
Bağlı Olduğu Şeıns iye Fonun Unvan ı : OY AK Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasas ı Şemsiye Fonu 
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü: Para Piyasası Fonu 
Süresi: Süresiz 

1.2. Kurucu, Yönetici ve Portfôy Saklayıcısı Hakkında Genel Bilgiler 

1.2.1. Unvan ve Yetki Belgeleri ne İlişkin Bilgiler 

Kurucu ve Yönetici'nin 

Unvanı : 

Yetki Belgesi/leri 

Portföy SaklaytciSI 'nm 
Unvanı: 

Portföy Saklama Faaliyeti iznine İl işki n 
Kuru l Karar Tarihi ve Numarası 

1.2.2. İletişim Bilgileri 

OY AK Portf"öy Yönetimi A.Ş. 

Portf"ôy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi 
Ta rih: 24.03.2015 
No: PYŞ/PY . 13/3 1 (PYŞ Tebl iği ' ne uyum çerçevesinde, 
Kurucu ' nun 08.01.2014 tarih ve PYŞ/PY.57/129 1 sayılı 

Portföy Yöneticiliği Faaliyeti Yetki Belgesi iptal edi lerek, 
Kurucu 'ya Kanun' un 40 ıncı ve 55 inci maddeleri uyarınca 
düzenlenen 24.03.2015 tarih ve PYŞ/PY. I3/3 1 sayılı 

Portföy Yönet ic i l iğ i Faaliyetine İ lişkin yetki belgesi 
veri lmiştir.) 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 
25.07.201 4 tarih ve 12233903.399-692 sayıl ı izin yazısı. 

Kurul Karar Organının 24/07/2014 tarih ve 23/762 sayı lı 
toplantısında alınan karar 

Kurucu ve Yönetici Oyak Portfoy Yönetimi A.Ş. 'nin 

Merkez adresi ve internet sitesi : Akatlar Mahallesi Park Maya Sitesi Cariton 17 Kat:6 
Daire: 14 34335 Levent-Besiktas 1 ISTANBUL 
http://www.ovakoortfov .com. tr 

Telefon numarası: (212) 3 19 14 00 
Portföy SaklayıclSI İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 'nin 
Merkez adresi ve internet sitesi: Reşitpaşa M ah. Borsa Cad. no:4 34467 Sarıyer -

İSTANBUL 
www.takasbank.com.tr 

Telefon numarası: +90 212 3 15 25 25 (pbx) 

FÖY YÖNETIMI A.Ş. 

3 
ark Maya Slt.Cartton-17 

..,,,OOHN,.J.Iıı•ent • ae,nııa, IS L 
tıefii~.W.tv!'1~14 00 Faks: 

No: 0649 • 051 
Beşiktaş V.D. 64 1 1 
www.oyakportı y.com.tr 



1.3. Kurucu Yöneticileri 

Fon ' u temsi l ve ilzaına Kurucunun yönetim kurulu üyeleri yetki li olup, yönetim kurulu üyelerine ve 
kurucunun diğer yöneticilerine ilişk in bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

Ad ı Soyadı Görevi Son 5 Yılda Yaptıeı İşler (Yıl-Şirket-Görev) Tecrübesi 
Ertuğrul Yönetim 23.12.2015 - Devam Ordu Yardımlaşma Kurumu, 24 Yıl 
AYDIN Kurulu Mali i şler Genel Müdür Yardımcısı 

Başkanı 02.07.2008- 22.12.2015 Ordu Yard ı ın !aşına Kurumu, 
Mali isler Müdürlüğü, Mali i şler Müdürü 

Çiğdem Yönetim Mart 2009 - Devam Ordu Yardımlaşma Kurumu, 17 Yıl 
Köker Kurulu Başkan iştirakler İzleme Müdürlüğü, Değerlendirme Uzmanı 
ALPAYDIN Yardımcısı 

Hasan Yönetim 01.01.2015 - Devam OYAK Yatırım Menkul 18 Yıl 
Rı fat TOPKAR Kurulu Üyesi Değerler A.Ş. Risk Yönetimi-Müdür 

02.01.2006 - 31.12.2014 OY AK Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş. 1 iç Kontrol-Müdür 

Erkan ÜNAL Genel Müdür 23.03.2017 - Devam OY AK Portföy Yönetimi A.Ş. 1 19Yıl 

Genel Müdür 
01.09.2014- 03.03.2017 İş Portföy Yönetimi A.Ş. 1 
Araştıma-Müdür 
01.01.2010 - 30.08.2014 i ş Portföy Yönetimi A.Ş. 1 
Emeklilik Fonları Departmanı-Müdür 

1.4. Fon Hizmet Birimi 

Fon hizmet birimi OY AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde oluşturulmuş olup, hizmet 
biriminde görevl i fon müdürüne ilişkin bilgi ler aşağıdaki gibidir. 

Adı Soyadı Görevi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Görev) Tecrübesi 
Ade m Fon Müdürü 2002 - Devam Muhasebe Operasyon Müdürü 20Yı l 

DEMiRAL 

1.5. Portföy Yöneticileri 

Fon malvarlığının , fonun yatırım stratejisi doğrultusunda, fonun yatırım yapabileceği varlıklar 
konusunda yeterli bilgi ve sennaye piyasası alanında en az beş yı l lık tecrübeye sahip portföy yöneticileri 
tarafından, yatırımcı lehine ve yatırımcı çıkarını gözetecek şekilde PYŞ Tebl iği düzenlemeleri, portföy 
yönetim sözleşmesi ve ilgili fon bilgilendinne döküman ları çerçevesinde yöneti lmesi zorunludur. 

Fon portföyünün yönetimi için görevlendirilen portföy yönetici lerine ilişkin bi lgilere KAP'ta yer alan 
sürekli bilgilendinne formundan (www.kap.gov.tr) ulaşılması mümkündür. 
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1.6. Kurucu Bünyesinde Oluşturulan veya Dışarıdan Temin Edilen Sistemler, Birimler ve 
Fonun Bağımsız Denetimini Yapan Kuruluş 

Birim Birimin/Sistemin Oluşturulduğu Kurum 

Fon hizmet birimi OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

İç kontrol sistemi OY AK Portföy Yönetimi A.Ş. 

Risk Yönetim sistemi OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Teftiş birimi OY AK Portföy Yönetimi A.Ş. 

Araştırma birimi OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Fon ' un finansal raporları nın bağımsız denetimi Ak is Bağı msız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirl i k A.Ş. tarafından yapılmaktadır. 

II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRA TEJİSİ İLE FON PORTFÖY 
SINIRLAMALARI 

2.1. Kurucu, fonun katılına payı sahiplerinin hak larını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, 
yönetimin in denetlenmesi ile faal iyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden 
sorumlud ur. Kurucu fona ait varl ıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak 
tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faa liyetlerinin yürütülmesi 
esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun 
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

2.2. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği ' nde belirtilen ilkeler ve fon 
portföyüne dahil edi lebilecek varlık ve haklara i l işkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. 

2.3. Fon portföyünün tamarnı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para 
ve sermaye piyasas ı araç larından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 
en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasas ı araçlarının 
seçiminde nakde dönüşümü kolay riski az olanlar tercih ed ilir. 

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemler dahil edilmeyecektir. 

2.4. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve iş lem ler için belirlenm iş asgari ve 
azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ Asl!:ari % Azami % 
Kamu 1 Özel Sektör Borçlanma Araçları o 100 
Ters Repo İşlemleri o 100 
Kira Sertifıka ları o 20 
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi o 100 
Organize Para Piyasası İşlemleri 
Mevduat 1 Katılma Hesapları o 10 

2.5. Fonun karşılaştırma ölçütü %25 KYD - 91 Kamu İ ç Borçlanma Araçları Endeksi+ %75 KYD 
O/N Repo Endeksi - Brüt olarak belirlenmiştir. 

2.6. Fon toplam değerinin % 1 O'unu geçmemek üzere, fon hesabına kredi alınabilir. Bu takdirde 
kredin in tutarı , faizi , alındığı tarih ve kredi alınan kuruluş ile geri ödeneceğ i tarih KAP'ta açıklanır ve Kurula 
bild iril ir. 
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III. TEMEL Y ATIRTM RiSKLERİ VE RİSKLERİN ÖLÇÜMÜ 

Yatırımcılar Fon'a yatırım yapmadan önce Fon ' la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidirler. 
Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay 
fiyatındaki olası di.işüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin a ltına düşebileceğini 
yatırımcılar göz önünde bulundurınal ıdır. 

3.1. Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: 

1) Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanınayı temsil eden finansal araçların, ortaklık paylarının, diğer 
menkul kıymetlerin , döviz ve dövize endeksli finansal araçlara dayalı türev sözleşmelere ilişkin taşınan 
pozisyonların değerinde, faiz oran ları, ortaklık payı fıyat l arı ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle 
meydana gelebilecek zarar riski ifade edi lmektedir. Söz konusu riskierin detaylarına aşağıda yer 
veri 1 mekted ir: 

a- Faiz Oranı Riski: Fon portföyüne faize dayalı varlıkların (borçlanma aracı, ters repo vb) dahil 
edi lmesi hal inde, söz konuş varlıkların değerinde piyasalarda yaşanabi lecek faiz oran ları değişimleri 
nedeniyle ol uşan riski ifade eder. 

b- Kur Riski: Fon portföyüne yabancı para cinsinden varlıklarm dahil ed ilmesi halinde, döviz 
kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon ' un maruz kalacağı zarar olasılığın ı ifade 
etmektedir. 

2) Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek 
istememesi ve/veya yerine getiremernesi veya takas iş lemlerinde ortaya çıkan aksakl ıklar sonucunda 
ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir. 

3) Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından 
nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olas ı lığıdır. 

4) Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda 
zarar oluşması olasıl ığın ı ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin 
yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkenierin yanı sıra doğal 
afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir. 

5) Yoğuntaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılınas ı sonucu fonun bu 
varlığın ve vaden in içerdiği riskiere maruz kalmasıdır. 

6) Korelasyon Riski: Farklı finansal varl ık ların piyasa koşullan altında belirli bir zaman dilimi 
içerisinde aynı anda değer kazanınası ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı finansal varlığın 
birbirleri ile olan pozitifveya negatifyönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder. 

7) Yasal Risk: Fonun halka arz edildiği dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin 
düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişiklerden olumsuz etkilenınesi ri skidir. 

8) Etik Risk: Dolandırıcı lık, suiistimal, zirnınete para geçirme, hırsızlık gibi nedenler ile Fon 'u zarara 
uğratabilecek kasıtlı eylemler ya da Kurucunun itibarını olumsuz etkileyecek suçların (örneğin , kara para 
aklanması) işlenmesi riskidir: 
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3.2. Fonun maruz kalabileceği riskierin ölçümünde kullanılan yöntemler şunlardır: 

Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk 
yönetim sistemi oluşturulmuştur.Risklerin ölçü lmesinde ulus lararası kabul görmüş, düzen lemelerde yer 
verilen standart ve gelişmiş istatistik yöntemleri kullanılır. Hesaplar izleyen gün lere ait risk tahmin ini 
içerdiğinden, tahminierin isabetliliği sonradan gerçekleşen değerler ile karşılaştırılarak günlük olarak izlenir. 

PİY ASA RiSKi: Fon portföyünün maruz kaldığı piyasa riski, günlük olarak riske maruz değer (RMD) 
yöntemiyle ölçü lmektedir. Riske maruz değer, fon portföy değerinin nonnal piyasa koşulları altında ve belirli 
bir dönem dahi linde maruz kalabileceği en yüksek zararı belirli bir güven aralığında ifade eden değerdir. 
RMD yönteminde parametrik yöntem tercih edilerek, %99 güven aralığında, 1 gün lük elde tutma süresi 
varsayımı altında hesaplama yapı lır. Hesaplamada en az 250 iş gününü kapsayacak şekilde gözlem süresi 
belirlenir. Ancak olağandışı piyasa koşullarının varlığı halinde gözlem süresi kısaltılabi lir. RMD 
hesaplaınalarına fon portföyünde yer alan tüm varlık ve işlem ler dahil edilir. 

KARŞI TARAF RİSKİ: Fonda fırmaların ihraç ettikleri borçlanma araçlarına yatırım yapılabildiğinden kredi 
riski doğmaktadır. Kredi riskinin ölçümünde ihracı gerçekleştir i len fırınalar hakkında yeterl i derecede mali 
analiz ve araştırma yapıldıktan sonra firmalar, uygulamada nicel ve nitel kriterlerden oluşan etkin bir 
derecelendirme sisteminden geçirilmektedir. Borçlanma araç larını ihraç edecek fırınalar için nicel kriterler, 
fırmanın karlıl ığ ı , borçluluk oranı, öz sermaye büyüklüğü, sektöründeki Pazar payı gibi ölçülebi lir 
değerlerden oluşurken nitel kriterler, fırmanın kurumsal yönetişimi ile ilgili bağımsızlık, şeffatlık , hesap 
verilebi lirlik ve profesyonel yönetim gibi ölçülebilir olmayan değerlerden oluşmaktad ır. İlgili tirınalara fonun 
yatırım stratej isine uygun olmak kaydıyla araştırma raporları , belge ve analizleri çerçevesinde belirlenen 
liınitler dahilinde yatırım yapılabilir. 

LiKiDiTE RiSKi: Likidite riski hesaplaınasında; (Hazır Değerler + Takas Alacakları+ Borsada İşlem Gören 
Menkul Değerler) 1 ( Borçlar + Diğer Yükümlülükler) formülü sonucu kabul ed ilebil ir en düşük oran 1 
(bir)'dir. Fonun hazır değer ve alacaklarının borçlar ve diğer yükümlü lüklerini karşılaması açısından risk 
takibi yapıl ır. 

OPERASYONEL RiSK: Faaliyetler içerisinde fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda zarar 
oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği , 
başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkenierin yanı sıra doğal afetler, 
rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir. · 

Operasyonel risk kapsamında, Fon giderlerine yansıyan hatalı işlemlere ait veri tabanı tutulmaktadır. 
Fonun yasal ve mevzuat riskine konu olmaması bakımından yatırım kısıtlarının ilgili mevzuat, tebliğler, 
söz leşmeler, Yönetim Kurulu, Yatırım Komitesi ve Risk Komitesi kararlarına, Yatırım Karar Alına Süreci ve 
Yatırım ilkelerine, Risk Politikası ve ilgili mevzuata uygunluğunun kontrolü ve gözetimi İ ç Kontrol Birimi 
tarafından günlük olarak yerine getiri lir. 

IV. FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALV ARLIGININ AYRlLlGI 

4.1. Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabi lecek varlıklar Kurulun portföy saklama 
hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır. 

4.2. Fon' un ınalvarlığı Kurucu' nun ve Portföy Saklayıcısı 'nın ına lvarlığından ayndır. Fon ' un 
ına lvarlığı , fon hesabına olması şartıyla kredi almak türev araç işlem leri veya fon adına taraf olunan benzer 
nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösteri leınez ve rehnedileınez. Fon malvarlığı Kurucunun 
ve Portföy Saklay ıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi ba~ka 
bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsil i amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerıne 
ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edi lemez. 
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4.3. Portföy saklayıc ı sı; fona ait finansal varlıkların saklanması ve/veya kayıtların tutulması , d iğer 
varlıkların aidiyetinin doğrulanması ve takibi, kayıtlarının tutulması , varlık ve nakit hareketlerine i l i şkin 
iş lemlerin yerine getirilmesinin kontrolü ile mevzuatta belirtilen d iğer görevlerin yerine getiri lmesinden 
sorumludur. Bu kapsamda, portföy sak layıcısı; 

a) Yatırım fon ları hesabına katılma paylarının ihraç ve itfa edilmesi iş lemlerinin mevzuat ve fon 
içtüzüğü hükümlerine uygunluğunu, 

b) Yatırım fonu birim katı lma payı veya birim pay değer in in mevzuat ile .fon içtüzüğü, izahname 
hükümleri çerçevesinde beli rlenen değerleme esas larına göre hesaplanmasın ı , 

ç) Mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname hükümlerine aykırı olmamak şartıyla, KurucuNönetici' nin 
talimatlarının yerine getirilmesini, 

d) Fon'un varlıklarıyla ilgili işlemlerinden doğan ed imlerine il i şkin bedelin uygun sürede 
aktarı lmasın ı , 

e) Fon' un gel irlerinin mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname hükümlerine uygun olarak ku l lan ılmasını , 
t) Fon ' un varlık al ım sat ım ların ın , portföy yapısının, işlemlerinin mevzuat, fon i çtüzüğü, izahname 

hükümlerine uygun luğunu 

sağlamakla yükümlüdür. 

4.4. Portföy saklayıcıs ı ; 
a) Fona ait varlık ların ayrı ayrı , fona aidiyeti açıkça bel li olacak, kayıp ve hasara uğraınayacak şeki lde 

saklanmasını sağlar. 

b) Belge ve kayıt düzeninde, fona ait varlıkları , hak ları ve bun ların hareketlerini fon bazında düzenl i 
olarak takip eder. 

c) Fona ait varlıkları uhdesinde ve d iğer kurumlardaki kendi hesaplarında tutamaz ve kendi 
aktifleriyle il işki lendiremez. 

4.5.a) Portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle 
Kurucu ve katıl ına payı sahiplerine verd iği zararlardan sorum ludur. Kurucu, Portföy Saklayıcısından; Portföy 
Saklay ıc ısı da Kurucu 'dan, Kanun ve Saklama Tebl iği hükümlerinin ihlali nedeniyle doğan zarar ların 
giderilmesini talep etmekle yükümlüdür. Katılma payı sahiplerinin Kurucu veya Portföy Saklayıc ısına dava 
açma hakkı saklıdı r. 

b) Portföy saklayıcısı, portföy saklama hizmeti verdiğ i portföyterin yönetiminden veya piyasadaki 
fıyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir. 

c) Portföy Saklayıcıs ı , 6362 sayılı Sermaye Piyasas ı Kanun ve ilgil i diğer mevzuattan kaynaklanan 
yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle katı lına payı sahiplerine karşı sorumludur. 

4.6. Portföy saklayıcısı , saklama hizmetinin fonksiyonel ve h iyerarşik olarak diğer hizmetlerden 
ayrıştırı lınası , potansiyel ç ı kar çat ışmalarının düzgün bir şeki lde belirlenmesi, önlenmesi, önlenemiyorsa 
yönetilmesi, gözetimi ve bu durumun fon yatırımcı ianna açıklanması kayd ıy la fona portföy değer leme, 
operasyon ve muhasebe hizmetleri, katılma payı a lım satımına aracı lık hizmeti ve Kuru lca uygun görülecek 
d iğer hizmetleri verebi lir. 

4.7. Portföy saklayıcısı her gün itibari ile saklamaya konu varlıkların ınutabakatın ı , bu varlıklara 
merkezi saklama hizmeti veren kurumlar ve Kurucu veya yatırım ortaklığı ile yapar. 

4.8. Portföy saklayıcıs ı portföy saklama hizmetini yürütürken karşılaşab i leceği çıkar çatışmalarının 
tanımlanmasın ı , önlenmesini, yönetimini, gözetimini ve açık lanmasını sağlayacak gerekl i pol itikaları 
oluşturmak ve bunları uygulamakla yükümlüdür. 

4.9. Kurucu' nun üçüncü kişilere olan borçları ve yükümlülükleri ile Fon'un ayn ı üçüncü kişi lerden 
olan alacaklan birbirlerine karşı mahsup edilemez. 
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4.10. Portfoy saklama hizmetini yürüten kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle 
Kurucu ve katılma payı sahiplerine verdiği zararlardan sorumludur. 

4.11. Kurucu, Portfdy Saklayıcısından; Portföy Saklayıcısı da Kurucu'dan, Kanun ve Saklama 
Tebliği hükümlerinin ihlali nedeniyle doğan zararların gideri lmesini talep etmekle yükümlüdür. Katılma payı 
sahiplerin in Kurucu veya Portfoy Saklayıcısına dava açma hakkı sakl ıdır. 

4.12. Portföy saklayıcısı , portfoy saklama hizmeti verdiği portfdylerin yönetiminden veya piyasadaki 
fıyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu deği ldir. 

4.13. Portfoy Saklayıcısı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan 
yükümlü lüklerini yerine getirmemesi nedeniyle katılma payı sahiplerine karşı sorumludur. 

4.14. Portfoy saklama sözleşmesinde portfoy saklayıcısının Kanun ve Saklama Tebliği hükümleri ile 
belirlenm iş olan sorumluluklarının kapsamını daraltıcı hükümlere yer verileınez. 

V. FON BİRİM PAY DEGERİNİN, FON TOPLAM DEGERiNİN VE FON PORTFÖY 
DEGERİNİN BELİRLENME ESASLARI 

5.1. "Fon Portfoy Değeri", portfoydeki varlıkların Finansal Raporlama Tebliğ i 'nde belirlenen ilkeler 
çerçevesinde hesaplanan değerlerinin toplamıdır. "Fon Toplam Değeri" ise, Fon Portfoy Değerine varsa diğer 
varlıkların eklenmesi ve borçların düşülmesi suretiyle hesaplanır. 

5.2. Fon 'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle 
hesaplanır. Bu değer her i ş günü sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebliği 'nde belirlenen ilkeler 
çerçevesinde hesaplanır ve katılına paylarının alıın-satım yerlerinde ilan edilir. 

5.3. Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portfoydeki varlıklarm ilgi li 
olduğu pazarın , piyasanın, platformun kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, 

şirketin mali durumunu etkileyebi lecek önemli bir bilginin ortaya çıkınası gibi olağanüstü durumların 
meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti hususunda Kurucu' nun yönetim kurulu karar alabilir. 
Ayrıca söz konusu olaylarla ilgi li olarak KAP'ta açıklama yapı lır. 

5.4. 5.3. numaralı maddede belirtilen durumlarda, Kurulca uygun görülmesi halinde, katılma 

paylarının birim pay değerleri hesaplanınayabilir ve katılma paylarının alım satımı durdurulabilir. 

VI. KA TIL MA PAYLARININ ALIM SA TIM ESASLARI 

6.1. Katılma Payı Alım-Satım Esasları 
Katılına payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satım ının yapı lacağı 
yerlere iş günlerinde 08:30 ile 13:30 saatleri içinde başvurarak, bu izahnarnede belirtilmiş olan esaslara göre 
saptanan fıyat üzerinden alım ve satırnda bulunabilir. Bu saatierin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. 
Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. 
Kurucu ' nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatiarına alım ve 
satım ta limatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına 
göre gerçekleştirilir. 

6.2. Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri: 
Katılına paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve 

Atlas Portfoy Yönetimi A.Ş.' nin Genel Müdürlükleri ve şubeler i aracılığıyla gerçek leştirilebilir. 

www.oyakyatirim.com.tr 

www .at lasportfoy .com 
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Vll. FON MALVARLIGINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN 
KARŞILADIGI GiDERLER: 

7.1. Fonun Malvarlığından Karştianan Harcamalar 

Fon varlığından yapı labilecek harcamalar aşağıda yer almaktad ı r. 
1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler, 
2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar, 
3) Alınan kredilerin faizi , 
4) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (yabancı para cinsinden 
yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur.), 
5) Portföy yönetim ücreti, 
6) Fonun mükellefı olduğu vergi, 
7) Bağımsız denetim kuruluş larına ödenen denetim ücreti, 
8) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri, 
9) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden 
hesaplanacak Kurul ücreti, 
1 O) Eşik değer giderleri, 
ll) KAP giderleri, 
12) E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-Fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen 
hizmet bedeli 
13) E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetki li meslek mensubu ücreti 
14) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar. 

7.1.1. Fon Toplam Gider Oranı: 
Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil bu maddede belirtilen tüm giderlerin toplamının üst sınırı 

yıllık % 1,28 (yüzde birvirgülyirmisekiz)'tir. 
3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerin son iş günü itibarıyla, belirlenen yıllık fon toplam gideri oranının ilgili 

döneme denk gelen kısmının aşılıp aşılmadığı, ilgili dönem için hesaplanan günlük ortalama fon toplam 
değeri esas alınarak, Kurucu tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde belirlenen oran ların aşıldığının 
tespiti halinde aşan tutarın ilgili dönemi takip eden beş iş günü içinde fona iade edilmesinden Kurucu ve 
Portföy Saklayıcısı sorumludur. iade edilen tutar, ilgili yıl içinde takip eden dönemlerin toplam gider oranı 
hesaplamasında toplam giderlerden düşülür. Fon toplam gider oranı liıniti içinde kalınsa dahi fondan 
yapılabilecek harcamalar dışında Fon 'a gider tahakkuk ettirilemez ve fon malvarlığından ödenemez. 

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon ' un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam 
değerinin günlük % 0,0028 (yüzbinde ikivirgülsekiz) [yıllık % 1,022' i (yüzde birvirgülsıfıryirmiiki) 
oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde yatırımc ı bilgi 
formunda belirlenen paylaşım oranları çerçevesinde kurucuya ve dağıtıcıya ödenir. 

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık 
İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar 

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına OY AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılık 
etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır: 

I. BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı %0,002 (yüzbindeiki) 
2. Hazine ihalesi O (sıfır) 
3. BiST Borçlanma Araçları Piyasası Repo ve Ters Repo Pazarı %0,000525 

(yüzmilyondabeşyüzyirmibeş) *Gün Sayısı 
4. Takasbank Para Piyasası işlem leri ( 1-7 gün arası) %0,0025 (yüzbindeikibuçuk) 

Takasbank Para Piyasası işlemleri 7 günden uzun vadeli işlemlerde %0,00033 * Gün sayısı 

(mi lyondaüçnoktaüç) 

Aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları BSMV hariç olarak gösterilmiştir. 
OY. 
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7.1.4. Kurul Ücreti: Takvim yı lı esas alınarak, üçer aylık dönemlerin son iş gününde Fon 'un net 
varlık değeri üzerinden %0,005 (yüzbindebeş) oranında hesaplanacak ve ödenecek Kurul Ücreti Fon 
portföyünden karşılanır. 

7.1.5. Fon'un Bağlı Olduğu Şemsiye Fona Ait Giderler: Şemsiye Fon ' un kuruluş giderleri ile 
fon ların katılma payı ihraç giderleri hariç olmak üzere, Şemsiye Fon için yapılması gereken tüm giderler 
Şemsiye Fona bağlı fonların toplam değerleri dikkate alınarak oransal olarak ilgili fonların portföylerinden 
karşılan ır. 

7.1.6. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları 

Fon malvarl ığından karşılanan saklama ücreti ve diğer giderlere ilişkin güncel bilgi lere yatınmcı bi lgi 
formundan ulaşılabi l ir. 

7.2. Kurucu Tarafından Karsılanan Giderler 
Aşağıda tahmini tutarları gösterilen halka arzalkatılma paylarının satışına ilişkin giderler kurucu 

tarafı ndan karşılanacaktır. 

Gider Türü Tutarı (TL) 
Tescil ve İlan Giderleri 1,900 
Diğer Giderler 5,000 
TOPLAM 6,900 

Vlll. FONUN VERGİLENDİRİLMESİ: 

8.1. Fon Portföy işletmeciliği Kazançlarının Vergilendirilmesi 

a) Kur umlar Vergisi Düzenlemesi Açısından: 5520 sayı lı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun S'inci 
maddesinin 1 numaralı bendinin (d) alt bendi uyarınca, menkul kıyınet yatırım fonlarının portföy 
işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden ist isnadır. 

b) Gelir Vergisi Düzenlemesi Açısından: Fonların portfôy işletmeciliği kazançları, Gelir Vergisi 
Kanunu' nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca, %0 oranında gel ir vergisi tevfikatma tabidir. 

8.2. Katılma Payı Satın Alanların Vergilendirilmesi 

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kuru lan 
menkul kıyınetler yatırım fonlarının katılına paylarının ilgili olduğu fona iadesi % 1 O oranında gelir vergisi 
tevfikatma tabidir. KVK' nın ikinci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran 

menkul kıyınet ve d iğer sermaye piyasası aracı getiri leri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı 
hakları kullanmak amacıyla faa liyette bulunan mükelleflerden Sermaye Piyasas ı Kanununa göre kurulan 
yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Mal iye Bakanlığınca belirlenenler için bu 
oran %0 olarak uygu lanır. 

Sürekli olarak portföyünün en az %5 1 ' i BIST'te iş lem gören paylardan oluşan yatırım fonlannın bir 
yıldan fazla süreyle elde tutulan katılına paylarının elden çıkarılmasında Gelir Vergisi Kanunu' nun geçici 67. 
maddesi kapsaınında tevkİfat yapılmaz. 

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca fon katılına paylarının 
fona iadesinden elde edilen gel irler için yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname 
verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticari işletmeye dahil olan bu nitelikteki gel irler, 
bu fıkra kapsamı dışındadır. OY. K P R ÖY YÖNETIMI A.Ş. 
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Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici Madde 1 uyarınca dar mükellefkurumların Türkiye'deki iş yerlerine 
atfedilıneyen veya daimi temsilcilerinin aracılığı olmaksızın elde edilen ve Gelir Vergisi Kanununun geçici 
67 nci maddesi kapsaınında kesinti yapılmış kazançları ile bu kurumların tam mükellef kurumlara ait olup 
BIST'ta işlem gören ve bir yı ldan fazla süreyle elde tutulan pay senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan 
ve geçici 67 nci maddenin ( 1) numaralı fıkrasının altıncı paragrafı kapsamında vergi kesintisine tabi 
tutolmayan kazançları ve bu kurumların daimi temsilcileri aracılığıy la elde ettikleri tamamı geçici 67 nci 
madde kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş kazançları için yı llık veya özel beyanname verilmez. 

IX. FiNANSAL RAPORLAMA ESASLARI İLE FONLA İLGİLİ BİLGİLERE VE FON 
PORTFÖYÜNDE YER ALAN V ARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

9.1. Fon'un hesap dönemi takvim yı lıdır. Ancak ilk hesap dönemi Fon'un kuruluş tarihinden 
başlayarak o yılın Ara lık ayının sonuna kadar olan süredir. 

9.2. Finansal tabloların bağımsız denetiminde Kurulun bağımsız denetimle ilgili düzenlemelerine 
uyu lur. Finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu ilgili hesap döneminin son günü itibarıyla 
hazırlanan portföy raporları da finansal tablolarla birlikte bağımsız denetimden geçirilir. 

9.3. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir. Kurucu, Fon' un yıllık finansal 
tabloların ı , ilgi li hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde KAP'ta ilan eder. Finansal tabloların son 
bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü takip eden ilk i ş günü son 
bildirim tarihidir. 

9.4. Şemsiye fon içtüzüğüne, bu izahnameye, yatırımcı bilgi formuna, bağımsız denetim 
raporuyla birlikte finansal raporlara (Finansal tablolar, sorumluluk beyanları , portföy dağılım 
raporları) fon giderlerine ilişkin bilgilere, fonun risk değerine, uygulanan komisyonlara, varsa 
performans ücretlendirmesine ilişkin bilgilere ve fon tarafından açıklanması gereken diğer bilgilere 
fonun KAP' ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (Mvw.kap.gov.tr) ulaşılması mümkündür. 

Ayrıca, fonun geçmiş performansına, fonun portföy dağılımına, fonun risk değerine ve fondan 
ta hsil edilen ve yatırımcılardan belirli şartlar altında tahsil edilecek ücret ve komisyon bilgilerine 
yatırımcı bilgi formundan da ulaşılması mümkündür. 

9.5. Portföy dağılım raporları aylık olarak hazırlanır ve ilgili ayı takip eden altı iş günü içinde KAP'ta 
ilan edilir. 

9.6. Finansal raporlar, bağımsız denetim raporuyla birlikte, bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve 
ilzama yetkili kişinin imzasını taşıyan bir yazı ekinde kurucuya ulaşmasından sonra, kurucu tarafından 
finansal raporların kamuya açıklanmasına ilişkin yönetim kurulu kararına bağlandığı tarihi izleyen altıncı iş 
günü mesai saati bitimine kadar KAP'ta açıklanır. 

9.7. Portföy raporları dışındaki finansal raporlar kamuya açıklandıktan sonra, Kurucu'nun resmi 
internet sitesinde yayımlanır. Bu bilgiler, ilgili internet sitesinde en az beş yı l süreyle kamuya açık tutulur. 
Söz konusu finansal raporlar aynı zamanda kurucunun merkezinde ve katılma payı satı şı yapı lan yerlerde, 
yatırımcıların incelemesi için hazır bulundurulur. 

9.8. Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sah ibi olunmasını 
gerektirecek nitelikte olan izahnamenin I. 1 .1., 1.1.2.1., II, III.,V.5.5., V.5 .6., VI. (6.2. maddesi hariç), Vll.7.1. 
(aracılık komisyonlarına ilişkin alt madde hariç) nolu bölümlerindeki değişiklikler Kurul tarafından 
incelenerek onaylanır ve izin yazısının Kurucu tarafından tebellüğ edi ldiği tarihi izleyen 1 O iş günü içinde 
KAP'ta ve Kurucu' nun resmi internet sitesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline tesci l ve TTSG'de ilan 
edilmez. izahnamenin diğer bölümlerinde yapılacak değiş i kler ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu 
tarafından yapılarak KAP'ta ve Kurucu 'nun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yapılan değişikl ikler her 
takvim yılı sonumı izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir. 
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9.9. Fon 'un reklam ve ilanları ile ilgi li olarak Kurulun bu konudaki düzenlemelerine uyulur. 

X. FON'UN SONA ERMESi VE FON VARLIGININ TASFiYESi 

10.1. Fon; 

- Bilgilendirme dokümanlarında bir süre öngörülmüş ise bu sürenin sona ermesi, 
- Fon süresiz ise kurucunun Kurulun uygun görüşünü aldıktan sonra altı ay sonras ı için feshi ihbar 

etmesi, 
- Kurucunun faaliyet şartlarını kaybetmesi, 
- Kurucunun mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması , iflas etmesi veya 

tasfiye edilmesi, 
- Fonun kendi mali yükümlülüklerini karşılayamaz durumda olması ve benzer nedenlerle fonun 

devaın ının yatırımcıların yararına olmayacağının Kurulca tespit edilmiş olması 
hallerinde sona erer. 

Fonun sona ermesi halinde fon portföyünde yer alan varlıklardan borsada i ş lem görenler borsada, 
borsada i şlem görmeyenler ise borsa dışında nakde dönüştürülür. 

10.2. Fon mal varlığı , içtüzük ve izahnarnede yer alan ilkelere göre tasfiye edilir ve tasfiye bakiyesi 
katılma payı sahipleri ne payları oranında dağıtılır. Tasfiye durumunda yalnızca katılına payı sahiplerine 
ödeme yapılabilir. 

10.3. Tasfiye i şlemlerine ilişkin olarak Kurucu ' nun Kurul ' un uygun görüşünü aldıktan sonra 6 ay 
sonras ı için fesih ihbar etmesi durumunda söz konusu süre sonunda hala Fon 'a iade edilmemiş katılına 
paylarının bulunmas ı halinde, katılına payı sahiplerinin satış talimatı beklenıneden pay satışları yapı larak elde 
edilen tutarlar Kurucu ve katılına payı alım satımı yapan kuruluş nezdinde açılacak hesaplarda yatırımcılar 
adına ters repoda veya Kurul tarafından uygun görülen diğer sermaye piyasası araç larında neınalandırılır. 
Fesih ihbarından sonra yeni katılma payı ihraç edilemez. Tasfiye anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç 
edi lemez ve geri al ınamaz. 

10.4. Kurucunun iflas ı veya tasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun göreceği başka bir portföy yönetim 
şirketine tasfiye amacıyla devreder. Portföy Saklayıcısının mali durumunun taahhütlerini karşı layaınayacak 

kadar zayıflaması, iflası veya tasfiyesi halinde ise, kurucu fon varlığını Kurul tarafından uygun görülecek 
başka bir portföy saklayıcısına devreder. 

10.5. Tasfiyenin sona ennesi üzerine, Fon adının Ticaret Sicili'nden s il inmesi için keyfiyet, kurucu 
tarafından Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir, bu durum Kurul' a bildirilir. 

XI. KATILMA PA YI SAHİPLERİNİN HAKLARI 

11.1. Kurucu ile katılma payı sahipleri arasındaki ilişkilerde Kanun, ilgili mevzuat ve içtüzük; 
bunlarda hüküm bulunmayan hallerde ll /01 /20 ll tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 502 i la 514 
üncü maddeleri hükümleri kıyasen uygulanır. 

11.2. Fon 'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen 
katılına payının birim pay değerine yansır. Katılına payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde 
tuttukları süre için fonda oluşan kardan payların ı alınış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca teınettü dağıtımı 
söz konusu değildir. 

ı 1.3. Katılına payları müşteri bazında MKK nezdinde izlenmekte olup, tasarruf sahipleri Kurucu 'dan 
veya alım satıma aracılık eden yatırım kuruluşlardan hesap durumları hakkında her zaman bilgi talep 
edebilirler. 
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XII. FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE HALKA ARZ 

12.1. Katılma payları , izahnamenin ve yatırımcı bilgi formunun KAP'ta yayımını takiben formda 
belirtilen satış başlangıç tarihinden itibaren, izahname ve yatırımcı bilgi formunda belirtilen usul ve esaslar 
çerçevesinde yatırımcı lara sunulur. 

12.2. Katılma payları karşılığı yatırımcılardan toplanan para, takip eden i ş günü izahnamede 
belirlenen varlıklara ve işlemlere yatırı lır. 

İzahnamede yer alan bilgilerin doğruluğunu kanun i yetki ve sorumluluk larımız çerçevesinde 
onaylarız.( 1 8.09.2017) 
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