T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.
B TİPİ LİKİT FONU
İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

T.C. Ziraat Bankası A.Ş B Tipi Likit Fonu içtüzüğünün 2.4. maddesi, 8.3. maddesi, 12.1. maddesi,
12.1.4 maddesi ve 12.2 maddesi Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan ______/____/______ tarih ve
______________sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL
2.4. Saklayıcı Kuruluşun:
Ünvanı: İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Merkez adresi: Abide-i hürriyet Cad. Mecidiyeköy yolu Sok. No:286
Şişli 80260 İstanbul
Ünvanı: İstanbul Altın Borsası Takas Müdürlüğü
Merkez adresi: Yalıköşkü Cad. No:64
Eminönü-İstanbul
8.3. Fon portföyüne kurucunun ve yöneticinin pay senetleri, tahvil ve diğer borçlanma senetleri satın alınamaz.

12.1 Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucunun izahnamede ilan edeceği
katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00 ile 16:00 saatleri içinde başvurarak bu
içtüzükte belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilirler.
Bunun dışında Kurucunun telefon, internet bankacılığı ve ATM sistemleri ile Kurucunun fon katılma payı alım
satım aracılık sözleşmesi imzaladığı Aracı Kuruluşların telefon ve internet bankacılığı aracılığıyla da katılma
payı alım satım talimatı verilebilir; işgünlerinde, bir sonraki işgününe ait fon fiyatının belirlendiği saatler hariç
olmak üzere günün 24 saatinde ve tatil günlerinde de katılma payı alım satım işlemleri gerçekleştirilir.
Fon alım satım işlemlerinde Kurucu tarafından belirlenen limitler uygulanır. İşgünlerinde saat 13:45’e kadar
şubelerden yapılan işlemlerde limit uygulanmaz.
İş günlerinde 18:00-24:00 saatleri arasında, yukarıda sayılan kanallarla yapılacak katılma payı alım satım
işlemlerinde uygulanacak alım satım fiyatları aşağıda belirlendiği şekilde olacaktır.
12.1.4. Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yatırımcılardan katılma belgesi geri alımında tatilin son günü saat
24:00'e kadar tatil öncesi son işgününde uygulanan fiyat üzerinden işlem yapılacaktır. Müşteriye katılma belgesi
satışları ise, izleyen ilk işgünü saat 16.00'ya kadar, son işgününde saat 18:00'de ilan edilen fiyatla
gerçekleştirilecektir. Katılma belgesi fiyatında azalış olması durumunda yatırımcıya katılma belgesi alım-satım
işlemleri bir sonraki işgünü için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır.
Fon’a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.
12.2.Kurucu tarafından katılma belgelerinin Fon adına alım satımı esastır. Katılma Belgelerinin, günlük olarak
geri dönen miktarının azami % 10’u Kurucu tarafından kendi portföyüne alınabilir. Bu şekilde alınabilecek
katılma belgelerinin toplamı ,Fon’un toplam pay sayısının % 10’ unu aşamaz. Yönetici katılma belgelerini kendi
portföyüne alamaz.
YENİ ŞEKİL

2.4. Saklayıcı Kuruluşun:
Ünvanı: İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Merkez adresi: Şişli Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi, No: 6
34381 Şişli-İstanbul-Türkiye
Ünvanı: İstanbul Altın Borsası Takas Müdürlüğü
Merkez adresi: Rıhtım Cad. No:81
34425 Karaköy - İstanbul
8.3. Kurucunun ve yöneticinin pay senetleri, tahvil ve diğer borçlanma senetleri bu içtüzükte belirtilen
sınırlamalar çerçevesinde fon portföyüne dahil edilebilir.

12.1 Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucunun izahnamede ilan edeceği
katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00 ile 16:00 saatleri içinde başvurarak bu
içtüzükte belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilirler.
Bunun dışında Kurucunun telefon, internet bankacılığı, ATM sistemleri ve bunlar yerine ikame edilecek
elektronik dağıtım kanalları ile Kurucunun fon katılma payı alım satım aracılık sözleşmesi imzaladığı Aracı
Kuruluşların telefon, internet bankacılığı, ATM sistemleri ve bunlar yerine ikame edilecek elektronik dağıtım
kanalları aracılığıyla tatil günleri dahil günün 24 saatinde katılma payı alım satım işlemleri gerçekleştirilir.
Fon alım satım işlemlerinde Kurucu tarafından belirlenen limitler uygulanır. İşgünlerinde saat 13:45’e kadar
şubelerden yapılan işlemlerde limit uygulanmaz.
İş günlerinde 16:00 ile fon fiyatının belirlendiği saatler arasında yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam
katılma payı adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini, Kurucu tarafından
kabul edilmek şartıyla aşabilir. Bu saatler içinde fon katılma payı alım satım işlemleri, o işgünü için geçerli olan
katılma payı fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir.
İş günlerinde fon fiyatının belirlendiği saat ile 24:00 saatleri arasında, yukarıda sayılan kanallarla yapılacak
katılma payı alım satım işlemlerinde uygulanacak alım satım fiyatları aşağıda belirlendiği şekilde olacaktır.
12.1.4. Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yatırımcılardan katılma belgesi geri alımında tatilin son günü saat
24:00'e kadar tatil öncesi son işgününde uygulanan fiyat üzerinden işlem yapılacaktır. Müşteriye katılma belgesi
satışları ise, izleyen ilk işgünü fon fiyatı belirlenene kadar, tatilden önceki son işgününde belirlenen fiyattan
gerçekleştirilecektir. Katılma belgesi fiyatında azalış olması durumunda yatırımcıya katılma belgesi alım-satım
işlemleri bir sonraki işgünü için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır.
12.2. Kurucu tarafından katılma belgelerinin fon adına alım satımı esastır. Kurucu ve/veya yönetici tarafından
gerekli görülmesi halinde fon katılma belgeleri fonun toplam pay sayısının %20’sini aşmayacak şekilde kendi
portföylerine dâhil edilebilir.

