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TicARET siciLi MEMURLUGU'NA TESciL ETTiRiLMi~ OLUP, l5.~~ARiHiNDE
TURKiYE TicARET siciLi GAZETESi'NE iLAN i~iN BA~VURULMU~TUR HALKA
ARZA iL~KiN iZAHNAME KATILMA PAYLARININ SAT~ININ YAPILDIGI YERLERDE
FON tcruzncn VE HER AY iTiBARiYLE HAZIRLANAN, FONA iLi~KiN MALi
BiLGiLERiN YER ALDIGI AYLIK RAPORLARLA BiRLiKTE TASARRUF SAHiPLERiNiN
iNCELEMESiNE SUNULMAK VE irCRETSiZ OLARAK KENDiLERiNE VERiLMEK
irZERE YETERLi SAYIDA HAZIR BULUNDURULMAKTADIR.

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER AS. 'NIN
14.000.000.000 ADET 3. TERTiP
B
VARLIK YONETiMi HiZMETi DEGiSKEN FONU
KATILMA PA YLARININ HALKA ARZINA iLiSKiN
TASARRUF SAHIPLERINE DUYURUDUR

rm

Ata Yatmm Menkul Kiymetler AS. tarafindan 2499 sayih Sennaye Piyasasi Kanunu'nun 37 ve
38'nci maddelerine dayamlarak, 29/02/2000 tarihinde istanbul ili Ticaret Sicili Memurluguna 270412
217994 sicil numarasi altmda kaydedilerek 03/03/2000 tarih ve 4996 sayih Turkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde ilanedilen ve katilma belgelerinin arkasmda da tam metni bulunan fon ictuzugu.hukumlerine
gore yonetilmekuzere, halktan katilma belgeleri karsihgmda toplanacak paralarla, katilma belgesi sahipleri
hesabma, riskin dagmlmasi ve inanch mulkiyet esaslanna gore Sennaye Piyasasi araclan ile altm ve
kiymetli madenler ile bun lara dayah araclardan olusan portfoyu isletmek amaciyla Sermaye Piyasasi
Kurulu'nun 24/02/2000 tarih ve KYD-202 sayih izni ile Ata Yatmm Menkul Kiymetler AS. B Tipi
Yabanci Menkul Kiymetler Yatmm Fonu olarak kurulmus, daha sonra, Sennaye Piyasasi Kurulu'nun
13/05/2009 tarih B.02.l.SPK.0.15-390 sayih izni ile donusturulmus B Tipi Varhk Yonetimi Hizmeti
Degisken Fonu katilma paylarmm halka arzma iliskin tasarruf sahiplerine duyurudur.
Ata Yatmm Menkul Kiyrnetler A.S. B Tipi Varhk Yonetimi Hizmeti Degisken Fonu'nun bu tutar
artmrrn oncesi Kurul kaydma ahnan katilma paylannm halka arzlanna iliskin bilgiler tarih sirasiyla
asagidaki tabloda gosterilmektedir.

HALKA
ARZ
TA.R.n-n
10/08/2000
29/09/2005

SPK KAYIT
TA.R.n-n
24/07/2000
15/09/2005

SPKKAYIT
NUMARASI
K.B.287/1268
KB.287 -2f775

TERTiP

1. Tertip
2. Tertip

ESKiTUTARl
(TL'DEN)

1.000.000.-TL

YENiruTARl
(TL'YE)
1.000.000.- TL
10.000.000.- TL

Bu seferfon tutarmm 10.000.000 TL'den 150.000.000 TL'ye artmrm dolayisiyla ihrac olunarak
. fona istirak saglayan ve fon varhgina katihm oramni gosteren 3. tertip 14.000.000.000 (Ond6rtmilyar) adet
~:=.k~~a paylan, Sennaye Piyasasi Kurulu'nca 1I .•0!!•.O~ tarih ve~ ..u.=t.:':"3/;r.'S.b sayi ile kayda
.f.-" \ ~~mml~trr. Ancak bu kavda almma, Fon'un ve katilma paylanmn, Kurul veya kamuca tekeffulu anlarnma
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I. FONHAKKINDA BiLGiLER:

I. Fonun Tiirii : Fon, portfoy sirurlamalan itibariyle, Tebligin 5.md.'de belirtilen tiirlerden herhangi
birine girmeyen "Degisken Fondur.
2. Fonun Tipi
: B Tipi
3. Mevcut Fon Tutan
: 10.000.000 TL
4. Artmlan Fon Tutan
: 140.000.000 TL
5. Arnnm Sonrasi Fon Tutan
: 150.000.000TL
6. Mevcut Pay Sayrsi
: 1.000.000.000 Adet
7. Arnnlan Pay Sayjs)
: 14.000.000.000 Adet
8. Artmm Sonrasi Pay sayist
: 15.000.000.000 Adet
9. Siitesi
: Suresiz
10. Fon PortfoyYoneticisinin Unvam: Ata Portfoy Yonetimi A.~ .
.11. Kanlma Pay) Abm Satim Esaslarn
11.1.1.Genel Esaslar
Katilmapayi satm almrnasi veya fona iadesinde, Kurucunun izalmamede ilan ettigi katilma paYI ahm
satummn.yapilacagi yerlere basvurularak ahm satim talimati verilir.
Bunun disinda Kurucunun veya fon katilma payi ahrn satim aracihk sozlesmesi imzaladigi Araci
Kuruluslarmtelefon ve internet bankacihgi ile ATM sistemleri aracihgiyla da katilma payi ahm satim
tali mati verilebilir,
Kurucu 'nun kendi adma yapacagi islemler de dahil ahnan turn katilma payi ahm satim talimatlanna ahm
ve satim talimatlan icin ayn ayn olmak uzere muteselsil sira numarasi verilir ve islemler bu oncelik
sirasma gore gerceklestirilir.

.'

11.1.2.AIuII Talimatlan
Yatmmcilann iMKB Tahvil ve Bono Piyasasi'nm acik oldugu gunlerde saat 13:30'a kadar verdikleri
. katilma belgesi ahm talimatlan talimatm verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyati
uzerinden yerihe getirilir.
Yatmmcilann iMKB Tahvil ve Bono Piyasasi'rnn acik oldugu gunlerde saat 13:30'dan soma iletilen
talimatlar ilk pay fiyati hesaplamasmdan soma verilmis olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan
pay fiyati uzerinden yerine getirilir.
.
iMKB Tahvil ve Bono Piyasasi'run kapah oldugu gunlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak
pay fiyati uzerinden gerceklestirilir.
Yatmmcilar tarafmdan her katilma belgesi ahm talimati asgari 20.000.000 pay buyuklugunde verilebilecek
olup, bunun uzerindeki ahm talimatlannda ise herhangi bir sart aranmayacaktir.

11.1.3.Abm Bedellerinin Tahsil Esaslan
Ahm talimatmm verilmesi sirasmda, talep edilen katilma belgesi bedelinin Kurucu tarafmdan tahsil
edilmesi esastir. Ahrn talimatlan pay sayisi ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatm pay sayisi
olarak verilmesi halinde, ahs islemine uygulanacak fiyatin kesin olarak bilirunemesi nedeniyle, katilma
belgesi bedellerini en son ilan edilen sans fiyatma % 5 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Aynca,
katilma belgesi bedellerini islern gunu tahsil etmek uzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak
.
suretiyle bulunan tutara es deger kiymeti teminat olarak kabul edebilir.
Talimatm tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayisi
fonfiyati aciklandiktan soma hesaplamr.
Ahm talimatmm karsihginda tahsil edilen tutar 0 gun icin yatmmci adma nemalandmlmak suretiyle 12.1.2.
maddede belirlenen esaslar cercevesinde, katilma belgesi ahmmda kullamhr,
".,;?:::--'::·~~:;··~.1~1.4. Sanm'I'alimatlari
(/ .. ·>,'j".tY,~tituncIiarm iMKB Tahvil ve Bono Piyasasi'nm acik oldugu gunlerde saat 13:3 'a kadar v
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i:MKB Tahvil ve Bono Piyasasi'nm acik oldugu gunlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ilk fiyat
hesaplanmasmdan sonra verilmis olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyati uzerinden
yerine getirilir.
i:MKB Tahvil ve Bono Piyasasi'run kapah oldugu gunlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak
pay fiyati uzerinden gerceklestirilir.

11.1.5.Satun Bedellerinin Odenme Esaslan

Katilma belgesi bedelleri; iade talimatmm, tMKB Tahvil ve Bono Piyasasi'run acik oldugu gunlerde saat
13:30' a kadar verilmesi halinde, talimatm verilmesini takip eden birinci islem gununde, iade talimatirnn

i:MKB Tahvil ve Bono Piyasasi'nm acik oldugu gunlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise,
talimatm verilmesini takip eden ikinci islem gununde, yatmmcilara odenir.

n. FON PORTFOY STRA TEJisi:
Fon portfoyundeki varhklar Sermaye Piyasasi Kurulu'nun duzenlemelerine ve fon ictuzugune
uygun olaraksecilir ve fon portfoyu yonetici tarafmdan ictuzugun 5. Md. ve Sermaye Piyasasi Kurulu'nun
Seri: VII,No: 10 sayih Tebliginin 41. Md. ne uygun olarak yonetilir,
Fonun amaci herhangi bir portfoy sirurlamasma tabi olmaksizm ama oncelikle agirhkli olarak TL
cinsi tahvil/bonolara yatmrn yaparak faiz geliri elde etmek ve hisse senedi piyasalarmda olusabilecek
firsatlan degerlendirerek serrnaye kazanci elde etmektir. Sermaye Piyasasi araclanna yapilan yatmrnlarda
gerek yurticindeki, gerekse yurtdismdaki siyasi ve ekonomik gelisrneler degerlendirilerek riskin dagrtilmasi
prensiplerine uygun hareket edilir. Fon portfoyune ahnacak devlet ic borclama senetlerinin seciminde, daha
fazla faiz getirisi-saglamasi beklenen uzun vade Ii sermaye piyasasi araclanyla, deger artis kazanci
saglayacak ahm sanrn islemlerinden yararlarulacaktir. Hisse senedi yatmmlan yaprhrken ilgili sirketinin
buyume potansiyeli, rekabet gucu ve dahil oldugu sektor icindeki paYI gibi hususlar dikkate ahmrak, piyasa
degerinin olmasr gereken degerden dusuk oldugu dusunulen sirketlerin hisse senetleri tercih edilecektir,
Doviz ve doviz cinsinden Turk devleti ve yabanci ulkelerin ihrac ettikleri ic borclanma senetleri, vadeli
islemler ve vadeli islemlere dayah opsiyon islemleri riskten korunma ve/veya yatinm amacr ile fon
portfoyune dahil edilebilecektir. Fon, portfoy simrlarnalan itibariyle Teblig'de yer alan turlerden herhangi
birine girmeyen "Degisken Fon"dur.

m. FON PORTFOY SINIRLAMALARI HAKKINDA BiLGiLER:
Portfoyde yer alabilecek varhklar icin belirlenmis ictuzuk sirurlamalan portfoyun en az ve en
cok yuzdesi olarak asagidaki tabloda gosterilmistir. Bu konu ile ilgili detayh bilgiler katilma paYI ahrn
satimmm yapilacagi adreslerden temin edilecek Fon Ictuzugunden saglanabilir.

VARLIKTURU
Pay Senetleri
Kamu Borclanma Araclan
Ozel Sektor Borclanma Araclan
TefS Repo Islemleri
Borsa Para Piyasasi Islemleri
Yabanci Pay Senetleri
Yabanci Borclanma Araclan
Yabanci OzelSektor Borclanma Araclan
- -Altin ve Diger Kiymetli Madenler
':Gayi-frnenkul Sertifikalan

ENAZ%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ENCOK%
100
100
100
100
20
100
100
100
100
10

..
IV. FON PORTFO¥iJNUN OLU~UMU VE DAGILIMI:

Fon portfoyunun 24/0712009 tarihi itibariyle yapisi asagida verilmistir.
Fon tutar artmmi suretiyle toplanacak paralar 3 isgunu icinde ictuzukte belirlenmis varhklara
yatmhr,
TUTARI (TL)

21,728,772.87

FON
PORTFOYUNE
ORANI(%)
100

Fon Portfoy Degen

21,728,772.87

100

Hazir Degerler Toplarru

296,75

Kamu i y Borclanma Araclan Toplarru

Nakit
Takastan Alacaklar
Diger Alacaklar
Alacaklar Toplarru
Takasa Borclar
Yonetim Ucreti Karsilrgi
Vergi Karsiligi
Diger Borclar

9,271.48

..

5,907.04
15,178.52
21,713,891.10
1,000,000,000
0,021714

Borclar Toplarru
Fon Toplam Degeri
Tedavuldeki Pay Savisi
Birirn Pay Fiyati

V. HALKA ARZLA n.cnr BiLGiLER~

...

1- Sans Baslangj« Tarihi: .l.~ q~L2.0?.3 ..... 'nden itibaren katilma paylan bedelleri tain ve
nakden tahsil edilrnek suretiyle sans gunundeki degerleri uzerinden satilacaktir,

2- Fon Ictuzugu ve Izahnamenin Temin Edilebilecegi ve Pay Degerinin Han Edilecegi Yerler :
UNVAN
Ata Yatmm Menkul Kiymetler
A.~.

ADRES
Emirhan Cad. No: I 45/A Kat: II Atakule
34349 Besiktas/lstanbul

3- Katilma Paylan Ahm Satimmm Yapilacagi Yerler :
.UNVAN
-Ata Yatinm Menkul Kiymetler

A.$.

ADRES
Emirhan Cad. No:145/A Kat: II Atakule
34349 Besiktas/lstanbul

\"

4

TELEFONNO
(212) 310 62 00

.'
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Kurucunun ve Yoneticinin Merkezinin Adres ve Telefon Numaralan:

KURUCUNUN UNVANI

ADRES

TELEFONNO

Ata Yatinm Menkul Krymetler

Emirhan Cad, No: 145/A Kat:11 Atakule
34349 Besiktas/Istanbul

(212) 310 62 00
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'-YONETICINlN UNVANI

ADRES

TELEFONNO

;.A'fortfbY Yonetimi A~,

Emirhan Cad. No: 145/A Kat:11 Atakule
34349 Besiktas/Istanbul

(212) 310 63 60

':i1'

~

Bu sirkulerde yer alan bilgilerin tam ve dogru olarak fonun gercek dururnunu yansrttiguu kanuni
yetki v'e sorumluluklanmiz cercevesinde onaylanz.. 31/07/2009

ABDLENT ALTINEL

FON KURULU DYESi
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