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Garanti portroy Yonetimi A.~. tarafmdan 6362 saydl Sermaye Piyasasl Kanunu'nun 52. ve 54.
maddelerine dayamlarak, 25/06/2015 tarihinde istanbul iii Ticaret Sicili Memurlugu'na
371362 sicil numarasl altmda kaydedilerek 30/06/2015 tarih ve 8852 saydl Tiirkiye Ticaret
Sicili Gazetesi'nde ilan edilen Garanti Portfiiy Yonetimi A.~. Serbest ~emsiye Fon i~tiiziigii ve
bu izahname hiikiimlerine gore yonetilmek iizere olu~turulacak Garanti PortfOy Dokuzuncu
Serbest (Doviz) Ozel Fon 'un katdma paylarmm ihracma i1i~kinbu izahname Sermaye Piyasasl
Kurulu tarafmdan .14/.s)1/2Q2.Qtarihinde onaylanml~tIr.

izahnamenin onaylanmasl, izahnamede yer alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekeffiilii
anlamma gelmeyecegi gibi, izahnameye i1i~kinbir tavsiye olarak da kabul edilemez.

ihra~ edilecek katdma paylarma i1i~kin yatmm kararlan
degerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

izahnamenin bir biitiin olarak

Bu izahname, Kurncu Garanti PortfOy Yonetimi A.~.'nin (www.garantiportfoy.com.tr)
adresli resmi internet sitesi ile Kamuyu Aydmlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr)
yaYlmlanml~tlr.

Fon'un yatmm stratejisi dogrultusunda aglrhklI olarak T.e. Hazine ve Maliye Bakanhgl
tarafmdan doviz cinsinden ihra~ edilen bor~lanma ara~larI ve kira sertifikalan i1e yerli
ihra~~llarm doviz cinsinden ihra~ edilen dl~ bor~lanma ara~larl (eurobond), para ve sermaye
piyasasl ara~lanna yatInm yapdacagmdan yatInmcdar kur riskine marnz kalabilir.

Ayrlca bu izabname katdma paylarmm ahm satImmm yapddlgl ortamlarda,
i~tiiziigii i1ebirlikte, talep edilmesi halinde iicretsiz olarak yatmmcdara verilir.
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Standartlanrriirkiye Finansal Raporlama Standartlan ile bunlara
iliskin ek ve yorumlar
Garanti Portf6y Yonetimi A.S.

I. FON HAKKINDA GENEL BiLGiLER
Fon, Kanun hiikiimleri uyarmca tasarruf sahiplerinden fon katilma paYlkar~lhgmda toplanan
nakitle, tasarruf sahipleri hesabma, inan~h miilkiyet esaslanna gore i~bu izahnamenin II. boliimiinde
belirlenen varhk ve haklardan olu~an portfiiyii i~letmek amaclyla kurulan, katilma paylan Semsiye
Fon'a bagh olarak ihra9 edilen ve tiizel ki~iligi bulunmayan mal varhgldlr.
1.1. Fona ili~kin Genel Bilgiler
Fon'un
Unvanl:
Bagh Oldugu Semsiye Fonun Unvanl:
Bagh Oldugu Semsiye Fonun Tiirii:
Siiresi:

Garanti Portf'oy Dokuzuncu Serbest (Diiviz) Ozel
Fon
Garanti Portf'oy Yiinetimi A.S. Serbest Semsiye
Fon
Serbest Semsiye Fon
Siiresiz

1.2. Kurueu, Yiinetici ve PortfOy SakiaYlclsl Hakkmda Genel Bilgiler
1.2.1. Dnvan ve Yetki Belgelerine ili~kin Bilgiler
Kurucu ve Yonetici'nin
Unvanl:
Yetki Belgeleri I

Portfijv Saklavlclsl 'mn
Unvam:
Portf6y Saklama Faaliyeti iznine
iliskin Kurul Karar Tarihi ve Numarasl
1.2.2. ileti~im Bilgileri

Garanti portroy Yiinetimi A.S.
Portf'oy Yiineticiligi ve Yatmm
Faaliyetlerine ili~kin Yetki Belgesi
Tarih: 14.01.2015
No: PYSIPY.2-YD.2/1071
T. Garanti Bankasl A.S.
Tarih: 27.06.2014
No: 20/649

DaRl~manhgl

Merkez adresi ve internet sitesi:

Ielefon nUlllarasl:

Levent, Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
3~340 Be~ikta~ 1 iST.
www .••arantibbva.eom.tr
(212) 318 18 18

1.3. Kurnen Yiinetieileri
Fon'u temsil ve ilzama Kurucunun yonetim kurulu ilyeleri yetkili olup, yonetim kurulu
ilyelerine ve kurucunun diger yoneticilerine ili~kin bilgiler a~aglda yer almaktadrr:
Adl Sovadl

Giirevi

Son 5 Yllda YaptI!!1 hler (YI1~rket-Giirev)
Teeriibesi
2012-Devam 1BBVA Portfoy Yonetimi- Head of
Asset Management & Global Wealth
Maria
De Yonetim
2012 - 2016 1 Garanti Portfoy Yonetimi A$. Paloma Piqueras Kurulu
29
Yonetim Kurulu Oyesi
HERNANDEZ
B~kanl
2016 - Devam 1 Garanti Portfoy Yonetimi A$. Yonetim Kurulu Baskanl
2013 - 2014 1 Garanti Portfoy Yonetimi A$. Yatmm Yonetimi Genel Mildilr Yardimcisl
YK Ba~kan
2014 - 2015 1 Garanti Portfoy Yonetimi A.$. Vekili
1
MahmutKAYA
Yonetim Kurulu OyesilYatmm Yonetimi Genel
26
Gene!
Mildilr Yardlmclsl
Mildilr
2015 - Devam 1 Garanti Portfoy Yonetimi A.$. Yonetim Kurulu Baskan Vekili/Genel Mildilr
2010 - 20121 BBVA Portfoy Yonetimi - Head of
Quality Funds
Yonetim
Eduardo Garcia
2012 - Devam 1BBVA Portfoy Yonetimi - Global
Kurulu
27
HIDALGO
CIO
Oyesi
12.11.2015 - Devam 1 Garanti Portfoy Yonetimi
AS. - Yonetim Kurulu Oyesi
2005 - Devam 1T. Garanti Bankasl A$. - Hukuk
i~
Mil~aviri
Kontrolden
Berna AVDAN
28.12.2015 - Devam 1 Garanti Portfoy Yonetimi
24
Sorumlu
A$. - i~ Kontrolden Sorumlu Yonetirn Kurulu
YK Oyesi
Oyesi
2013 - 2015 1 Garanti Portfoy Yonetimi AS. Hisse Senedi Yonetimi Miidilril
Yonetim
2015 - 2017 1 Garanti Portfoy Yonetimi A.$. Kurulu
Yatmm Yonetimi Genel Mildilr Yardlmclsl
Oyesi
1 2017 - 01.1 0.2019 1 Garanti PortfOy Yonetimi
Engin iREZ
18
Gene!
A.S. - Yonetim Kurulu Oyesi/Yatmm Yonetimi
Miidilr
Genel Miidiir YardlmcIsI
Yardlmclsi
01.10.2019 - Devam Garanti Portfoy Yonetimi
A.$. - Yonetim Kurulu Oyesil Gene! Miidiir
Yardlmclsl
1.4. Fon Hizmet Birimi

Adl So ad.

Gorevi

Murat Behliil Fon
TIJNCEL
Miidiirii

Son 5 Ydda Ya t.-. i ler Yd- irket-Gorev
01.07.2004 - devam/ T. Garanti Bankasl A.~.Sermaye Piyasalar. ve Hazine Operasyon Birimi
Miidiirii

Tecriibesi
25

1.5. Portfoy Yoneticileri
Fon malvarhgmm, fonun yatmm stratejisi dogrultusunda, fonun yatmm yapabilecegi
varhklar konusunda yeterli bilgi ve sermaye piyasas. alamnda en az be~ Yllhk tecriibeye sahip
portfOy yoneticileri tarafmdan, yatmmcl lehine ve yatmmcl <rlkanmgozetecek ~ekilde PY~ Tebligi
diizenlemeleri, portfOy yonetim sozle~mesi ve ilgili fon bilgilendirme dokiimanlarl <rer<revesinde
yonetilmesi zorunludur.
Fon portfayiiniin yonetimi i<ringorevlendirilen portfOy yoneticilerine ili~kin bilgilere KAP'ta
yer alan siirekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ula~llmasl miirnkiindiir.
1.6. Kurueu Biinyesinde Olu~turulan veya D.~ar.dan Temin Edilen Sistemler, Birimler
ve Fonun BagImslZ Denetimini Yapan Kurnlu~
Birim

Birimin/Sistemin Olu~turuldugu Kurum

Fon bizmet birimi

T. Garanti Bankasl A. ~.

i<rkontrol sistemi

Garanti Portfay Yonetimi A.~.

Risk Yonetim sistemi

Garanti Portfay Yonetimi A.~.

Tefti~ birimi

Garanti Portfay Yonetimi A.~.

Ara~tIrma birimi

Garanti Portfay Yonetimi A.~.

Fon'un finansal raporlarmm baglmslz denetimi KPMG Baglmslz Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Mii~avirlik A.~. tarafmdan yapllmaktadlr.
1.7. Kurneu'nun

~ube ve Aeenteleri

.'nin ~ubesi bulunrnamaktadIr.

ube
Acente

II. FON PORTFOYUNUN
PORTFOY SINIRLAMALARI

YONETiMi,

YATIRIM

STRATEJisi

iLE

FON

2.1. Kurucu, fonun katilma paYl sahiplerinin haklarml koruyacak ~ekilde temsili, yonetimi,
yonetirninin denetlenmesi ile faaliyetlerinin i<rtiiziik ve izahname hiikiimlerine uygun olarak
yiiriitiilmesinden sorumludur. Kurucu fona .ait-.-varhklar iizerinde kendi adma ve fon hesabma
mevzuat ve i<rtiiziigeuygun olarak tasamifia blil.l3
ve bundan dogan haklan kullanmaya
yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin Yiiriitii...
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2.2. Fon portf6yii, kolektifportf6y yoneticiligine ili~kin PY1>Tebligi'nde belirtilen ilkeler ve
fon portf6yiine dahil edilebilecek varhk ve haklara ili~kin Teblig'de yer alan slmrlamalar
~er~evesinde yonetilir.
2.3. Fon, katllma paylan Teblig'in ilgili hiikiirnleri ~er~evesinde nitelikli yatlflmcilara
tahsisli olarak satilacak serbest ozel fon statiisiindedir. Fon portf6yiine a1macak finansal varhklar
Kurul'oo diizenlemelerine ve bu izalmamede belirtilen esaslara uygun olarak se~ilir ve portf6y
yoneticisi tarafmdan mevzuata uygoo olarak yonetilir.
Fon'oo yatmm stratejisi uyarmca, Fon, toplam degerinin en az %80'i oramnda doviz ve
doviz cinsi varhk ve i~lemlere yatmm yaparak doviz bazmda getiri saglamaYl hedetlemektedir. Bu
kapsamda, Fon toplam degerinin en az %80'i devamh olarak, T.e. Hazine ve Maliye Bakanhgl
tarafindan doviz cinsinden ihra~ edilen bor~lanma ara~lan ve kira sertifikalan ile yerli ihra~~ilarm
doviz cinsinden ihra~ edilen dl~ bor~lanma ara~larl (eurobond), para ve sennaye piyasasl ara~lanna
yatmlacaktlf .
Bununla birlikte, Fon toplam degerinin geri kalan kisffi1ile;
- Fon portf6yiine G20 iiyesi iilkeler ile geli~mekte olan iilke1erdedoviz cinsinden ihra~ edilen
kamu ve/veya ozel sektor bor~lanma ara~larma, ortakhk paylarma, kira sertifikalarma, yatmm
fonlanna, borsa yatmm fonlarma, gayrimenkul yatmm fonlarma, giri~im sennayesi yatmm
fonlanna, gayrimenkul yatmm ortakhgl paylarma, menkul klymet yatmm ortakhgl paylanna, altm
ve diger klymetli madenlere ve Yatmm Fonlan Tebligi'nin 4. maddesi 2. flkrasmda belirtilen ve
bunlara dayall olarak ihra~ edilen sennaye piyasasl ara~larma yatmm yapabilir. Ancak, fon
portf6yiine oramnda yabancl para ve sennaye piyasasl ara~larl dahil edilebilir.
- Fon portf6yiine TL cinsi varhklar ve i~lemlerle ilgili olarak; Yatmm Fonlarl Tebligi'nin 4.
maddesi ikinci flkrasmda belirtilen, Tiirkiye'de kurulan ihra~~llara ait paylar, oze1 sektilr ve kamu
bo~lanma ara~larl, vadeli mevduat, katilma hesabl, mevduat sertifikalarl, ipotege dayah/ipotek
teminath menkul klymetler, gelir ortakhgl senetleri, gelire endeksli senetleri, TCMB, Hazine ye
ipotek finansman kurul~larl tarafmdan ihra~ edilen para ye sennaye piyasasl ara~lan, altm ve diger
klymetli madenler ile bu madenlere dayah olarak ihra~ edilen sennaye piyasasl ara~lan, klymetii
madenler Odiin~sertifikasl, fon katilma paylan, borsa yatmm fonJan, gayrimenkul yatmm fonlarl,
giri~im sennayesi yatmm fonlarl, gayrimenkul yatmm ortakhgl paylarl, menkul klymet yatmm
Ortakhgl paylan, repo, ters repo i~lemleri, kira sertifikalan, gayrimenkul sertifikalarl, varantlar,
Takasbank para piyasasl ve yurti~i organize para piyasasl, i~lemleri ile kurulca uygoo goriilen diger
yatmm ara~larma yatmm yapabilir. Aynca, fon portf6yiine yapllandmlml~ iiriinler, ikraz i~tirak
senetleri, varhga dayah menkul klymetler, varhk teminath menkul klymetler dahil edilebilir. Ek
olarak, borsa dl~l yapllandmlml~ bo~lanma ara~larl ile kamu ve ozel sektilr dl~ bor~lanma ara~lan
dahil edilebilir.
Fon portfOyiine dovizlkur, finansal endeksler ve emtia da dahil olmak iizere Yatmm Fonlan
Tebligi'nin 4. maddesinde yer alan varhklara ve/veya i~lemlere dayah forward, swap, sakh ttirev,
varant ve sertifikalarl, vadeli i~lem ve opsiyon sozle~meleri dahil edilebilir. Fon, opsiyon
sozle~melerinde ahm ve satim yoniinde i~lem yapllabilir.

Fon odiin9 menkul klymet alabilir, verebilir, kredili menkul klymet i~lemi ve a91ga satl~
gergekle~tirebilir. Fon portf6yiinde bulunan tiim hisse senetleri Odiin9i~lemine konu edilebileeektir.
Fon serbest fon niteliginde olmasmdan dolaYI Odiin9 menkul i~lemlerine dair Teblig'in 22.
maddesindeki slmrlamalara tabi degildir. Odiin9 i~lemlere dair uygulanaeak esaslar ise Yatmm
Fonlarma ili~kin Rehber'in 4.2.5.2 maddesinde belirtilmi~tir.
Fon, sozle~melere konu olan varhklarm ilgili iilkenin yetkili kurulu~unda saklanmasl ~artlyla
yurt dl~mda borsa dl~1repo sozle~melerine taraf olabilir ve yurt d1~1bankalarda mevduat/katIlma
hesaplanna yatmm yapabilir.
2.4. Fonun e~ik degeri %100 BIST-KYD I Ayhk Mevduat USD Endeksi'dir.
TL einsinden ihra9 edilen A grubu paylar i9in e~ik deger getirisi, BIST-KYD I Ayhk
Mevduat USD Endeksi'nin donem ba~1ve donem sonu degerinin ilgili giinlerde TCMB tarafmdan
a91klanan doviz ah~ kuru dikkate almarak TL'ye gevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazmda
getirisidir.
USDITRY getiri hesaplamasmda hesaplama donemi b~l ve hesaplama donemim sonu
tarihlerinde TCMB tarafmdan saat 15:30'da a91klanan gosterge niteligindeki USD doviz all~ kurlarl
kullanllmaktadlr.
USD einsinden ihra9 edilen B grubu paylar i9in ise BIST-KYD I Ayhk Mevduat USD
Endeksi'nin hesaplama donemindeki getirisidir.
Fon serbest fon niteliginde oldugu i9in, Performans Tebligi uyannea, bu Teblig'de belirlenen
e~ik deger alt smmna ili~kin esaslar uygulanmaz.
2.5. Portf6ye riskten korunma ve/veya yatmm amaclyla yurt i9i ve G20 iiyesi iilkeler ile
geli~mekte olan iilkelerin borsalannda i~lem goren doviz/kur, emtia, klymetli madenler, faiz,
finansal endeksler ve Yatmm Fonlan Tebligi'nin 4. maddesi 2. flkrasmda belirtilen sermaye piyasasl
ara9lanna dayah tiirev ara9 (vadeli i~lem ve opsiyon sozle~meleri), varant ve sertifikalan,
yapIlandmlm1~ bor9lanma ara9lan, forward, sakh tiirev ve swap i~lemleri dahil edilebilir.
2.6. Portf6ye borsa dl~l tiirev ara9 (vadeli i~lem ve opsiyon s6zle~mesi), forward, sakh tiirev,
repo-ters repo, kamu ve ozel sektor dl~ bor9lanma ara9lan, yapllandmlml~ bor9lanma ara91an ve
swap sozle~mesi dahil edilebilir.
Borsa dl~l sozle~meler fonun yatmm stratejisine uygun olarak fon portf6yiine dahil edilir.
Sozle~melerin kar~1taraflanmn yatmm yapllabilir derecelendirme notuna sahip olmasl, herhangi bir
ili~kiden etkilenmeyeeek ~ekilde objektif ko~u11ardayapllmasl ve adil bir fiyat igermesi ve fonun
fiyat a91k1ama donemlerinde gergege uygun degeri iizerinden nakde donii~tiiriilebilir olmasl
zorunludur.
Aynea, borsa d1~1tiirev ara9 (vadeli i~lem ve opsiyon sozle~mesi), forward, sakh tiirev, kamu
ve ozel sektor dl~ bor9lanma ara9lan, repo-ters repo, yaptlandmlnu~ bor91anma ara9larl ve swap
sozle~mesi kar~1tarafmm denetime ve gozetime tabi finansal bir kurum (banka, arae1 kurum v.b.)
olmasl ve fonun fiyat a91klama donemlerinde "giivenilir" ve "dogrulanabilir" bir yontem ile
degerlenmesi zorunludur.
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Yatmmcllar Fon'a yatmrn yaprnadan once Fon'la ilgili terne! yatmrn risklerini
degerlendirmelidirler. Fon'un rnaruz kalabilecegi ternel risklerden kaynaklanabilecek degi~irnler
sonucunda Fon birirn pay fiyatmdaki olas! dti~ti~lerebagh olarak yatmrnlanmn degerinin b~lang!9
degerinin altma dti~ebilecegini yatmrncllar goz ontinde bulundurmahd!r.
3.1. Fonun maruz kalabilecegi riskier ~unlardlr:
I) Piyasa Riski: Piyasa riski ile bor9lanrnay! ternsil eden finansal ara9lann, ortakhk

paylanmn, diger rnenkul k!ymetlerin, doviz ve dovize endeksli finansal ara9lara dayal! ttirev
sozle~me!ere ili~kin ta~man pozisyonlarm degerinde, faiz oranlan, ortakhk pay! fiyatlan ve doviz
kurlanndaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Soz
konusu risklerin detaylarma ~ag!da yer verilrnektedir:
a- Faiz OraUl Riski: Fon portfoytine faize dayah varhklarm (bor91anma arac!, ters repo vb)
dahil edilrnesi halinde, soz konusu varhklarm degerinde piyasalarda ya~anabilecek faiz
oranlan degi~imleri nedeniyle olu~an riski ifade eder.
b- Kur Riski: Fon portfoytine yabanc! para cinsinden varhklarm dahil edilmesi halinde,
doviz kurlarmda rneydana gelebilecek degi~iklikler nedeniyle Fon'un maruz kalacagl zarar
olas!hgml ifade etmektedir.
c- Ortakllk PaYI Fiyat Riski: Fon portfoytine ortakhk pay! dahil edilrnesi halinde, Fon
portfOytinde bulunan ortakhk paylanmn fiyatlannda meydana ge!ebilecek degi~iklikler
nedeniyle portfOyun maruz kalacag! zarar olas!hgml ifade etmektedir.
2) Kar~1 Taraf Riski: Kar~! tarafm sozle~meden kaynaklanan ytiktimltiliiklerini yerine
getirmek isternernesi ve/veya yerine getirememesi veya takas i~lernlerinde ortaya 9!kan aksakhklar
sonucunda Odernenin yapilamamas! riskini ifade etmektedir.
3) Likidite Riski: Fon portfoytinde bulunan finansal varhklann istenildigi anda piyasa
fiyatmdan nakde donti~ttirtilernernesi halinde ortaya 9!kan zarar olas!hg!dlr.
4) Kaldlra~ Yaratan hlem Riski: Fon portfoytine ttirev ara9 (vadeli i~lem ve opsiyon
sozle~rneleri), sakh ttirev ara9, swap sozle~mesi, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valOriti
tahvillbono ve altm ahm i~lernlerinde ve diger herhangi bir yontemle kaldua9 yaratan benzeri
i~len1lerde bulunulrnas! halinde, b~lang!9 yatmrn! ile b~lang19 yatmrnmm iizerinde pozisyon
ahnmas! sebebi ile fonun b~lang!9 yatmrnmdan daha yiiksek zarar kaydedebilme olaslhg! kald!ra9
riskini ifade eder.
5) Operasyonel Risk: Operasyone! risk, fonun operasyone! stire9lerindeki aksamalar
sonucunda zarar olu~rnas! olas!hgm! ifade eder. Operasyonel riskin kaynaklan arasmda kullamlan
sistemlerin yetersizligi, ba~arlSlz yonetim, personelin hatah ya da hile!i i~lemleri gibi kurum i9i
etkenlerin yan! sua dogal afetler, rekabet ko~ullan, politik rejirn degi~ikligi gibi kurum d!~!etkenler
de olabilir.
6) Yogunla~ma Riski: Belli bir varhga ve/veya vadeye yogun yatmm yapllmas! sonucu
fonun bu varhgm ve vadenin igerdigi risklere rnaruz kalmas!d!r.
, ~.~"~','.~~'=::-:~:.-~~

7) Korelasyon Riski: Farkh fi,n~sar'varh~I~\
piyasa ko~ullar! altmda belirli bir zaman
dilimi igerisinde aym anda deger k~!'Ya:da"kay~tmesine
parale.l.9Jarak.s:n az i1;i ~arkh'
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finansal varhgm birbirleri ile olan pozitif veya negatif yonlU ili~kileri nedeniyle dogabilecek zarar
ihtimalini ifade eder.
8) Yasal Risk: Fonun katllma paylarmm satildlgl donemden soma mevzuatta ve dUzenleyici
otoritelerin dUzenlemelerinde meydana gelebilecek degi~iklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.
9) ihra~~1 Riski: Fon portf6yUne alman varhklann ihra~~lslmn yUkiimlUlUkleriniklsmen
veya tamamen zamanmda yerine getirememesi nedeniyle dogabilecek zarar ihtimalini ifade eder,
I 0) YapdandJrllml~ Bor~lanma Ara~larl Riski: Yapllandmlml~ bor~lanma ara~lanna
yapilan yatmmlann degeri, dayanak varhgm ters fiyat hareketleri sonucunda b~langI~taki yatmm
degerinin altma dU~ebilecegi gibi vade i~inde ve/veya vade sonunda tamamlmn da kaybedilmesi
mUrnkUndUr.Yapllan geregi dayanak varhklanna gore daba karm~lk bir yapl i~erebilir, yarattlklarl
kaldlra~ sebebiyle dayanak varhklannm Uzerinde getiri Oynakllgl yaratabilir.
YapJlandmlml~ bor~lanma ara~larma yapJlan yatmmlarda kar~1taraf riski ve ihra~~lmn kredi
riski de bulunmaktadlr. Piyasa yaplclsmm bulunmadlgl yapllandmlml~ bor~lanma ara~larl, olumsuz
piyasa ko~ullanna bagh olarak yUkselen likidite riskine maruz kalabilir.
ll) Klymetli Madenlere ili~kin Fiyat Riski: Fon portf6yUnde bulunan altm ve diger
klymetli madenler ile bunlara dayah sermaye piyasasl ara~lannm fiyatlannda meydana gelebilecek
degi~iklikler nedeniyle portf6yUn deger kaybetme olaslhgml ifade etmektedir.
12) A~lga Sah~ Riski: Fon portf6yU i~erisinde a~lga satl~ yapilan finansal enstriimanlarm
piyasa likiditesinin daralmasl sebebiyle odUn~kar~Jllgl ve/veya dogrudan a~lga satl~ imkanlannm
azalmasl durumunu ifade etmektedir.
13) Baz Riski: Fonun i~inde yer alan vadeli i~leme konu olan dayanak varhgm vadeli Wem
fiyatl ile spot fiyatl arasmdaki fiyat farkhhgl degi~imini ifade etmektedir. Vadeli i~lem
sozle~melerinde ilgili vade sonunda vadeli i~lem fiyatl ile spot fiyat birbirine e~it olmaktadlr. Ancak
vadeli i~lem sozle~melerinde i~lem yapllan tarih ile vade sonu arasmda ge~en zaman i~erisinde
vadeli fiyat ile spot fiyat teorik fiyatlamadan farkh olabilmektedir. DolaylSl ile burada Baz Deger'in
sozle~me vadesi boyunca gosterecegi degi~im riskini ifade etmektedir.
14) Opsiyon Dnyarhhk Riski: Opsiyon portf6ylerinde risk duyarhhklarl arasmda, i~leme
konu olan spot finansal UrUn fiyat degi~iminde ~ok farkh miktarda risk duyarhhk degi~imleri
ya~anabilmektedir. Delta; opsiyonun yazildlgl ilgili finansal varhgm fiyatmdaki bir birim
degi~menin opsiyon priminde olu~turdugu degi~imi gostermektedir. Gamma; opsiyonun ilgili
oldugu varhgm fiyatmdaki degi~imin opsiyonun deltasmda meydana getirdigi degi~imi iil~mektedir,
Vega; opsiyonun dayanak varhgmm fiyat dalgalanmasmdaki birim degi~imin opsiyon priminde
olu~turdugu degi~imdir. Theta; risk ol~iimlerinde bUyUkonem t~lyan zaman faktorUnu ifade eden
gosterge olup, opsiyon fiyatmm vadeye gore degi~iminin iil~UsUdUr.Rho ise faiz oranlanndaki
yUzdesel degi~imin opsiyonun fiyatmda olu~turdugu degi~imin ol~UsUdUr,
15) Teminat Riski: TUrev ara~lar Uzerinden alman bir pozisyonun gUvencesi olarak alman
teminatm, teminatl zorunlu hailer sebebiyle Iikidite etmesi halinde piyasaya gore degerleme
degerinin beklenen tUrev pozisyon degeriJ,Jic~~tlayamamasl veya dogrudan, teminatm niteligi ile
ilgili olumsuzluklarm bulunmasl olasl!~lnl"'.'~t1aya'QI1Imasldurumudur.
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Fonun yatmm stratejisi ile yatlflm yaptlan varhklann yaplSlna ve risk dtlzeyine uygun bir
risk yonetim sistemi olu~turulmu~tur.
Piyasa Riski: Fonun piyasa riski Ol~UmiindeRiske Maruz Deger (RMD) Yontemi kullandlr.
RMD, fon portfoy degerinin normal piyasa ko~ullar altmda ve belirli bir donem dahilinde maruz
kalabilecegi en yUksek zaran belirli bir gUven arallgmda ifade eden degerdir. RMD hesaplamasmda
tek tarail! %99 gUven arahgl, I gUnlUkelde tulma sUresi, 250 i~ gUnUgozlem sUresi kullantllr.
Kredi Riski: Fon portfOyiine dahil edilmesi planlanan ve kredi riski ~Iyan finansal lirUrder
i~in, ihra~~mm kredi verilebilirligi incelenir. Fon portfoyUne dahil edilmek istenilen kredi riski
~Iyan Uriinlerin ihra~~lsl i~in kredi derecelendirme kurulu~larl Moody's, S&P veya Fitch tarafmdan
verilmi~ kredi notu degerlendirilerek fon portfoylerine dahil edilir. Kredi notu bulunmayan ihra~~llar
i~in kredi verilebilirligin izlenmesini saglayacak kredi ol~Urnsistemleri kullandabilir.
Kar~l Taraf Riski: Fona dahil edilmesi dU~Unillen, borsa dl~l tUrev ara~ ve swap
sozle~melerinin k~1 tarafm, denetime ve gozetime tabi finansal bir kurum (banka, araci kurum vb.)
olmasl, Yatmm Fonlanna tIi~kin Esaslar Tebliginin 32. maddesinde belirtilen derecelendirme
notuna sahip olmasl, objektif ko~ullarda yapllmasl, adil fiyat i~ermesi, fonun fiyat a~lklama
donemlerinde gUvenilir ve dogrulanabilir bir yontemle degerlenmesi, fonun fiyat a~lklama
donemlerinde ger~ege uygun degeri t1zerinden nakde doni1~tUrillebilirve sona erdirilebilir nitelikte
Dimasi zorunludur.
Kar~1taraf riski, forward ya da swap gibi Uriinler i~in bagh bulunduklan finansal endekse
gore pozitif ya da negatif deger alabilir. Forward ve Swap UrUnleri~in kar~1taraf riskine esas olan
rakam giinlUk olarak elde edilen kar zarar rakamlarmm toplamldlr. (karlar pozitif, zararlar negatif
olarak ele a1lmr) Opsiyon i~lemleri i~in kar~l taraf riskine esas olan deger opsiyonun pozitif
degeridir. Oriinler k~l taraf riski hesaplamasmda almdlklan kuruma gore hesaplamaya dahil edilir.
Her bir kurum ve i1rUntipi ile hesaplama yaptlarak bulunan degerler kurum bazmda netle~tirilerek
pozisyon bUyiikli1gUneula~lhr. Kurum bazmda netle~tirildikten sonra ul~llan pozitif pozisyon
bi1yUklUgiinUnfon toplam degerine bolUrnUile kar~1 taraf riski degerine ula~lhr ve ula~llan kar~1
taraf riski negatif olamaz.
Likidite Riski: Fon portfoyiinde yer alan varhklar enstrUman grubu bazmda varhgm tUrU,
varhk grubunun kendine ozgU ozelligi, likidite ge~mi~i (ortalama i~lem hacmi), serbestligi, piyasa
biiyUkliigii,kredi ve piyasa riski, degerlemede kolayhk ve kesinligi gibi fakt5r1er dikkate ahnarak
ayn~tlfllml~l1r. Soz konusu fakt5rler l~lgmda her enstrUman grubu i~in risk yonetim prosediiriinde
oranlar belirlenmi~tir. Belirlenen oranlar uygulanarak yUksek kaliteli likit varhklar hesaplanmakta
ve fon portfoylerinin ne kadarlmn likidite edilebilecegi tespit edilmektedir. Fon portfoyiindeki
yUksek kaliteli likit varhklann toplula~tmlarak fon toplam degerine oranlanmasl sonucu bulunan
portfoyiin likidite oranl giinlUk olarak izlenmektedir. Aynca stres donemlerinde fonda olasl nakit
~lkl~larml kar~dayabilecek likit varhklann analizi yaptlarak olumsuz piyasa ko~ullarlmn y~andlgl
donemlerde y~anabilecek likidite riski konusunda Yonetim Kurulu bilgilendirilmektedir.
3.3. Kaldlra~ Yaratan hlemler
Fon portfoyiine riskten korunma ve/veya ya(mm amaclyla kalduay yaratan i~lemlerden; pay
senedi, dovizlkur, klymetli madenler, emtja;faiz; fiIJan~1 endeksler ve sermaye piyasasl araylanna
ve Teblig'in 4. maddesinde yer alan V~i(kl~ave/veyai~17~lere dayah tUrev ara~ (vadeli i~lem ve
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opsiyon sozle~mesi), sakh tiirev ar~, varant ve sertifikalarl, yapilandmlml~ bo~lanma ara~larl,
forward, ileri valOrliitahvillbono ve altm ahm i~lemleri ve swap i~lemleri dahil edilir.
3.4. Kaldlra~ yaratan i~lemlerden kaynaklanan riskin ol~iimiinde Rehber'de belirlenen
esaslar ~er~evesinde Mutlak RMD Yontemi kullamlacaktir. Serbest fon olmasl sebebiyle fonun
RMD limiti bulunmamaktadlT.
3.5. Kaldlra~ yaratan i~lemlere ili~kin olarak ara~ bazmda ayn ayn hesaplanan pozisyonlarm
mutlak degerlerinin toplanmasl (sum ofnotionals) suretiyle ul~ilan toplam pozisyonun fon toplam
degerine oramna "kaldlra~" denir. Fonun kaldlTa~limiti %200'diir.
3.6. Fon portfoyiine alman yapllandmlml~ bor~lanma ara~larmm sakh tiirev ara~ niteligi
~IYIP t~lmadlgl Kurucu tarafmdan degerlendirilerek soz konusu degerlendirmeyi tevsik edici
belgeler Kurucu nezdinde muhafaza edilir. Yapllandmlml~ bor~lanma aracmm sakh tiirev ara~
niteliginde olmasl halinde, risk ol~iimiine ili~kin olarak Rehber'de yer alan esaslar uygulamr.

IV. FON PORTFOYONUN SAKLANMASI VE FON MAL VARLIGININ AYRILIGI
4.1. Fon portfoyiinde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varhklar Kurulun portfoy
saklama hizmetine ili~kin diizenlemeleri ~er~evesinde PortfOy SaklaYlclsl nezdinde saklanlr.
4.2. Portfoy SaklaYlclsl'nm, fon portfoyiinde yer alan ve Takasbank'm saklama hizmeti
verdigi para ve sermaye piyasasl ara~larl, kiymetli madenler ile diger varhklarl Takasbank nezdinde
ilgili fon adma a~ilan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunlarm dl~mda kalan varhklar ve
bunlann degerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank'a aktanhr veya soz konusu bilgilere
Takasbank'm eri~imine imkiin saglamr. Bu durumda dahi Portfoy SaklaYlclsl'nm yiikiimliiliik ve
sorumlulugu devam eder.
4.3. Fon'un malvarhgl Kurucu'nun ve Portfoy SaklaYlclsl'nm malvarhgmdan ayndlr.
Fon'un malvarhgl, fon hesabma olmasl ~arhyla kredi almak, tiirev ara~ i~lemleri veya fon adma
taraf olunan benzer nitelikteki i~lemlerde bulunmak haricinde teminat gosterilemez ve rehnedilemez.
Fon malvarhgl Kurucunun ve Portfoy SaklaYlclsmm yonetiminin veya denetiminin kamu
kurumlanna devredilmesi halinde dahi ba~ka bir ama~la tasarruf edilemez, kamu alacaklarmm tahsili
amaci da dahil olmak iizere haczedilemez, iizerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasma dahil
edilemez.
4.4. Portfoy saklaYlclsl; fona ait finansal varhklarm saklanmasl ve/veya kaYltlarm tutulmasl,
diger varhklarm aidiyetinin dogrulanmasl ve takibi, kaYltlarmm tutulmasl, varhk ve nakit
hareketlerine ili~kin i~lemlerin yerine getirilmesinin kontrolii ile mevzuatta belirtilen diger
gorevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Bu kapsamda, portfoy saklaYlclSl;
a) Yatmm fonlarl hesabma katilma paylarmm ihra~ ve itfa edilmesi i~lemlerinin mevzuat ve
fon i~tiiziiguhiikiimlerine uygunlugunu,
b) Yatmm fonu birim katilma paYI veya birim pay degerinin mevzuat ile fon i~tiiziigii,
izahname hiikiimleri ~er~evesinde belirlenen degerleme esaslarma gore hesaplanmasml,
c) Mevzuat ile fon i~tiiziigu, izahname hiikiimlerine aykm olmamak ~artlyla,
KurucuiYonetici'nin talimatlarmm yerine getbj)~ni,
~) Fon'un varhklanyla ilgili i~le~Q!~.e~;.d~~.
fedimlerine ili~kin bedelin uygun. siirede
aktanlmaslm,
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d) Fon'un gelirlerinin mevzuat ile [on iytiizilgil, izahname hiikilmlerine uygun olarak
kullamlmasml,
e) Fon'un varhk alIm satimlannm, portfay yaplSlnm, i~lemlerinin mevzuat, [on iytiiziigii,
izahname hiikiimlerine uygunlugunu
saglamakla yiikiimliidiir.
4.5. Portfay saklaYlclsl;
a) Fona ait varhklann ayn ayn, rona aidiyeti aylkya belli olacak, kaYlp ve hasara
ugramayacak ~ekilde saklanmasml saglar.
b) Beige ve kaYlt diizeninde, rona ait varlIklarl, haklan ve bunlann hareketlerini [on bazmda
diizenli olarak takip eder.
c) Fona ait varlIklan uhdesinde ve diger kurumlardaki kendi hesaplarmda tutamaz ve kendi
aktifleriyle ili~kilendiremez.
4.6. a) Portfdy saklama hizmetini yilriiten kurulu~, yiikiimliiliiklerini yerine getirmemesi
nedeniyle Kurucu ve katilma paYI sahiplerine verdigi zararlardan sorumludur. Kurucu, Portfay
Sak1aYlclsmdan;Portfay SaklaY'clsl da Kurucu'dan, Kanun ve Saklama Tebligi hiikiimlerinin ihlilli
nedeniyle dogan zararlann giderilmesini talep etmekle yiikiimliidiir. Katilma paYI sahiplerinin
Kurucu veya Portfay SaklaYlclsma dava ayma hakkl saklIdlr.
b) Portfay saklaYlclsl, portfay saklama hizmeti verdigi portfaylerin yonetiminden veya
piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu degildir.
c) Portfay SaklaYlclsl, 6362 saYllI Sermaye Piyasasl Kanun ve ilgili diger mevzuattan
kaynaklanan yilkilmliililklerini yerine getirmemesi nedeniyle kat!lma paYI sahiplerine kar~l
sorumludur.
4.7. Portfay sak1aYlclsl, saklama hizmetinin [onksiyonel ve hiyerar~ik olarak diger
hizmetlerden ayn~tIrllmasl, potansiyel ylkar yati~malarmm dilzgiin bir ~ekilde belirlenmesi,
on1enmesi, onlenemiyorsa yonetilmesi, gozetimi ve bu durumun [on yatmmcilarma aylklanmasl
kaydlyla rona portfdy degerleme, operasyon ve muhasebe hizmetleri, katilma paYI alIm sat!mma
araclhk hizmeti ve Kurulca uygun goriilecek diger hizmetleri verebilir.
4.8. Portfay saklaYlclsl her giin itibari ile saklamaya konu varlIklarm mutabakatml, bu
varhklara merkezi saklama hizmeti veren kurumlar ve Kurucu veya yatmm ortakhgl ile yapar.
4.9. Portfay saklaYlclsl portfay saklama hizmetini yiiriltiirken kar~I1~abilecegi ylkar
yati~malarlmn tanlmlanmasml, onlenmesini, yonetimini, gozetimini ve aylklanmasml saglayacak
gerekli politikalarl olu~turmak ve bunlan uygulamakla yilkilmlildiir.
4.]0. Kurucu'nun iiyUncil ki~ilere olan borylarl ve yiikiimliiliikleri ile Fon'un aynl iiyiincii
ki~ilerden olan alacaklan birbirlerine kar~1mahsup edilemez.
4.]]. Portfay saklama hizmetini yilriiten kurulu~, yiikilmliiliiklerini yerine getirmemesi
nedeniyle Kurucu ve katilma paYI sahiplerine verdigi zararlardan sorumludur.

4.12. Kurucu, Portfoy SaklaYlclsmdan; PortfOy SaklaYlclsl da Kurucu'dan, Kanun ve
Saklama Tebligi htikiimlerinin ihliili nedeniyle dogan zararlann giderilmesini lalep etmekle
ytikiimliidiir. Katllma paYIsahiplerinin Kurucu veya Portfoy SaklaYlclsma dava a~ma hakkl sakhdlr.
4.13. Portfoy saklaYlclsl, portfoy saklama hizmeti verdigi portfOylerin yonetiminden veya
piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu degildir.
4.14. Portfoy Saklaytclsl, 6362 saYlh Sermaye Piyasasl Kanun ve ilgili diger mevzuattan
kaynaklanan ytikiimliiliiklerini yerine getirmemesi nedeniyle katllma paYI sahiplerine kar~1
sorumludur.
4.15. Portfoy saklama sozle~mesinde portfoy saklaYlclsmm Kanun ve Saklama Tebligi
htikiimleri ile belirlenmi~ olan sorumluluklanrnn kapsamml daraltlcl htikiimlere yer verilemez.

V. FON BIRIM PAY DEGERiNiN, FON TOPLAM DEGERiNiN VE FON
PORTFOY DEGERiNiN BELiRLENME ESASLARI
5.1. "Fon PortfOy Degeri", portfoydeki varhklann Finansal Raporlama Tebligi'nde belirlenen
ilkeler s;ers;evesinde hesaplanan degerlerinin toplamldlr. "Fon Toplam Degeri" ise, Fon Portfoy
Degerine varsa diger varhklarm eklenmesi ve bor~larm dii~iilmesi suretiyle hesaplanlr.
5.2. Fon'un birim pay degeri, fon toplam degerinin fon toplam pay saYlsma bOliinmesi
suretiyle hesaplanlr. Bu deger her i~ giinii sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebligi'nde belirlenen
ilkeler s;ers;evesindehesaplanu ve hem Tiirk Lirasl (TL) hem de Amerikan Dolan (USD) cinsinden
katllma paylanmn ahm-satlm yerlerinde ilan edilir. A Grubu fon katllma paylannm birim pay degeri
Tiirk Lirasl cinsinden, B Grubu fon katllma paylarmm birim pay degeri ise Amerikan Dolart (USD)
cinsinden hesaplantr ve ilan edilir. B Grubu paylann Amerikan Dolan (USD) einsinden degerinin
hesaplanmasmda; ilgili giin is;in TCMB tarafmdan saat 15:30'da ilan edilen gosterge niteligindeki
Amerikan Dolarl (USD) doviz ah~ kuru esas ahmr. Yurt i~i piyasalarda yanm giin latH olmasl
durumunda en son ilan edilen kur iizerinden hesaplama yaplhr.
5.3. Sava~, dogal afetler, ekonomik kriz, ileti~im sistemlerinin ~okmesi, portfoydeki
varhklann ilgili oldugu pazann, piyasanm, platformun kapanmasl, bilgisayar sistemlerinde meydana
gelebilecek anzalar, ~irketin mali durumunu etkileyebilecek onemli bir bilginin ortaya ~Ikmasl gibi
olaganiistii dururnlann meydana gelmesi halinde, degerleme esaslarmm tespiti hususunda
Kurucu'nun yonetim kurulu karar alabilir. Aynea soz konusu olaylarla ilgili olarak KAP'ta a~lklama
yapJlu.
5.4.5.3. numarah maddede belirtilen durumlarda, Kurulca uygun goriilmesi halinde, katllma
paylanrnn birim pay degerleri hesaplanmayabilir ve katllma paylarmm ahm satlml durdurulabilir.
5.5. Degerleme esaslarma ili~kin olarak, Finansal Raporlama Tebligi uyarmca TMS/TFRS
dikkate ahnarak Kurucu yonetim kurulu karan ile belirlenen degerleme esaslan a~agldaki gibidir.
I) Borsa DI~ITiirev Ara~ ve Swap Sozle~melerine iIi~kin Degerleme
PortfOye ahnmasl ~amasmda tiire~~a~ ve,~»,ap sozle~mesinin degerlemesinde giineel fiyat
'.~ ,""I, • "~'
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Forward ve swap i~lemlerinde giincel fiyat nakit aklmlanmn bugiine indirgenmi~ degeridir.
Fonun fiyat aylklama donemlerinde;
Forward ve swap sozle~meleri iyin nakit aklmlarmm bugiine indirgenmesi yontemi He
bulunan fiyat degerlemede kullaruhr.
Nakit akimlannm bugiine indirgenmesi yonteminde;
- Spot Dayanak Varhk iyin: Dayanak varhgm dovizlkur olmasl dururnunda, fonun alacakh
oldugu para birimi iyin degerleme giiniindeki TCMB ah~ kuru, borylu oldugu para birimi iyin ise
TCMB sat!~ kuru; diger dururnlarda ise dayanak varhgm spot fiyat!,
- Faiz Oranlarl iyin: ilgili para birimlerinin oncelikle Reuters'dan, bu kaynaktan veriye
eri~Hememesi durumunda Slraslyla Bloomberg veya Superderivatives'den elde edHen LIBOR ve
ZllruUfaiz oranlan
baz almacaktu. Hesaplamada vadedeki para birimleri ilgili faiz oranlarl kullandarak
degerleme giiniine indirgenir. indirgenmi~ nakit akl~lannm Tfirk Lirasl degeri yukanda belirtHen
spot fiyat aracillgl He hesaplanlr. Hesaplanan degerlerin toplaml degerleme giinii iyin forward
ve/veya swap sozle~mesinin degerini gostermektedir.
2) Eurobond ve yabancl borylanma araylarmm degerlemesinde Bloomberg lIP sayfasmda
degerleme tarihini takip eden i~giinii saat IO:OO'dadegerleme tarihinde en son Han edHen Mid Price
fiyat!, bu fiyatm bulunmamasl dururnunda ise, bir onceki giiniin degerleme fiyatmm ertesi i~giiniine
iy verimle HerletHerek hesaplanan fiyat kullanlhr. TCMB'nin Han ettigi para birimleri iizerinden
way edilmi~ yabancl para ve sermaye piyasasl araylan, TCMB tarafmdan Hgili yabancl para birimi
iyin belirlenen doviz ah~ kuru He degerlenir. TCMB'nin Han etmedigi kur bHgHeri iyin Reuters,
Bloomberg ve diger veri dagltlm kanallarmm ilgHi sayfalanndan alman doviz all~ fiyatlarl kullanlhr.
Bu tfir durumlarda degerlemede kullanllan kur bilgisini tevsik edici belgeler Kurucu nezdinde
muhafaza edilir.
3) Yabanci hisse senedi, yabancl piyasalarda i~lem goren; Yatmm Fonu Katilma Paylarl,
Borsa Yatmm Fonu Katllma Paylan ve Yatmm Ortakhklarmm Paylanmn degerlemesinde,
degerleme tarihini takip eden i~giinii saat IO:OO'dadegerleme tarihindeki Bloomberg ekrarumn HP
sayfasmda aylklanan borsa kapanl~ fiyat!, bu fiyatm olmamasl dururnunda son all~ fiyat!, borsanm
kapall olmasl dururnunda ise bir onceki degerleme fiyatl kullanillr.
4) Borsa Dl~l Repo- Ters Repo i~lemlerinin Degerleme Esaslan
Borsa dl~1 repo - ters repo sozle~melerinde borsada aym valOrde geryekle~en Wemlerin
aguhkh ortalama fiyatl He degerlenir. Referans ahnacak bir borsa fiyatmm bulunmamasl
durumunda, piyasa fiyatml en dogru yansltacak ~ekHde giivenilir ve dogrulanabilir bir yontem
kullandlr.
5) Yabancl futures sozle~melerinin degerlemesinde, ilgili borsanm internet sayfasmdan veya
sozle~menin Bloomberg' de yayuilanan 0 giin iyin aylklanan en son uzla~ma fiyatl, uzla~ma fiyatmm
bulunmamasl dururnunda son i~lem fiyatl, i~!elJl..geryekle~memesi durumunda son all~ fiyat!,
borsanm kapall olmaSI durumunda ise bir oueekideMfl6lJle fiyatl kullamhr.
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Fonun fiyat apklama donemlerinde;
• Degerlemede kullamlmak iizere giincel piyasa fiyatmm bulunmadlgl durumlarda ve
• K~l taraftan fiyat kotasyonu a1mamadlgl durumlarda;
opsiyonlar i~in Black&Scholes opsiyon mode Ii, bu modelin opsiyona uygun olmadlgl
durumlarda ise opsiyonun ozelliklerine uygun Binom modeli, Monte Carlo simiilasyon yontemi veya
genel kabul gormii~ bir fiyatlama modeli araclhglyla hesaplama yaplhr.
7) Yapllandmlml~ bor~lanma ara~lanmn degerlemesinde slrastyla;
• Borsada ilan edilen fiyat,
• Borsada i~lem ge~memesi halinde, veri dagltlm kanallarl araclhglyla ilan edilen giincel
fiyat,
• Degerleme giiniinde i~lem ge~memesi ve veri dagillm kanallarmda fiyat ilan edilmemesi
halinde yapI1andmlml~ bo~lanma aracmm yaplSlna en uygun fiyatlama yontemi ile hesaplanan
teorik fiyat degerlemede kullanilu.
8) iIeri Valorlii TahviVBono i~lemlerinin Degerleme Esaslarl
ileri valOrlii a1man Devlet i~ Bor~lanma Senetleri (DiBS) valor tarihine Kadar diger
DiBS'lerin arasma dahil edilmez. iIeri valorlii salIlan DiBS'ler ise valor tarihine Kadar portfay
degeri tablosunda kalmaya ve degerlenmeye devam eder. iIeri valorlii DiBS ahm ve salIm i~lemleri
ayn bir vadeli i~lem sozle~mesi olarak degerlenir. i~lem tutarlan ise valor tarihine Kadar takastan
a1acak veya takasa bor~ olarak takip edilir.
iIeri valOrlii sozle~menin degeri ah~ ve salI~ i~lemlerinde aym yontemle hesaplanuken i~lem
a11~ise pozitif (+), satl~ ise negatif (-) bir deger olarak portfay degeri tablosuna yanslr. Aym valOrde
ve aym nominal degerde hem ah~ hem de satl~ yapllml~ ise portfOy degeri tablosunda her iki i~lem
aym degerde fakat ah~ i~lemi pozitif (+) salI~ i~lemi ise negatif (-) olarak goriinecektir. Bu ~ekilde
a~lIgl pozisyonu ters i~lemle kapalIm~ olan fonlarda bu i~lemler portfay degeri iizerinde bir etki
yaratmayacaklIr.
iIeri valOrlii i~lemlerin degerlemesi ise a~agldaki formiile.gore yapllacaktIr:
i~lemin Degeri = Vade sonu Degeri 1(1 +Bile~ik Faizll 00) (vkg/365)
Vade Sonu Deger: Ahm satun yapllan DiBS'in nominal degeri
Bile~ik Faiz: Varsa degerleme giiniinde BiAS'ta valOr tarihi i~lemin valOrtarihi ile aym olan
i~lemlerin aglrhkh ortalama faiz oram, yoksa degerleme giiniinde BiAS'ta aym giin valOrlii
ger~ekle~en i~lemlerin aguhkh ortalama faiz orant, yoksa en son aym giin valOrlii olarak i~lem
gordiigu giindeki aym giin valOrlii i~lemlerin aglrhkh ortalama faiz oranl, bu da yoksa ihra~
tarihindeki bile~ik faiz oranldu.
iIeri ValOrlii Yurtdl~mda ihra~ Edilen Bor~lanma AraCIi~lemlerinin Degerleme Esaslan
i. Degerleme giiniinde valor tarihi i~inWem fiyall bulunuyor ise bu i~lem fiyalI,
Ii. Degerleme giiniinde valor tarihi i~in;!?ir'~ bulunmuyorsa ula~llabilen en giincel fiyatm
valOr giiniine Kadar i~verim ile ilerletildigi fiyiIt kuIlaD.~r.
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9) ileri Valorlil Altm i~lemlerinin Degerleme Esaslan
lleri valOrlilaltm i~lemlerinde,
i. BiA~'m GOOliik Biilteni'nde ilgili valOrIii USD/ons [(HI) ila (T+9)] i~lemieri iyin
aylklanan aglrhkh ortalama fiyatm kulIandmasl,
ii. Soz konusu i~lemlerin portfaye ahmmda ah~ fiyatmm, ahm tarihinden ba~lamak ilzere ise
BiA~'ta degerleme gOOil itibariyle olu~an fiyatlannm; Finansal Raporlama Tebligi'nin 9.
Maddesinin birinci flkrasmm (a) bendi uyannca hesaplanmasl,
iii. Degerlemenin ~agldaki bentler uyannca yaptlmasl gerekmektedir.
a) ileri valorlil alman altm i~lemleri valOr tarihine kadar diger Altm Menkul Klymetlerinin
arasma dahil edilmez. ileri valorlii satIlan Altm'lar ise valor tarihine kadar portfay degeri tablosunda
kalmaya ve degerlenmeye devam eder. ileri valOrIiiAltm ahm ve satJm i~lemleri ayn bir vadeli i~lem
sozle~mesi olarak degerienir. i~lem tutarlan ise valOrtarihine kadar takastan alacak veya takas a bory
olarak takip edilir.
b) ileri valorlil sozle~menin degeri ah~ ve satl~ i~lemlerinde aym yontemle hesaplanuken
i~lem a11~ise pozitif (+), satI~ ise negatif (-) bir deger olarak portfay degeri tablosuna yanstr. Aym
valorde ve aym nominal degerde hem ah~ hem de satJ~ yapdml~ ise portfay degeri tablosunda her
iki i~lem aym degerde fakat ah~ i~lemi pozitif (+) satl~ i~lemi ise negatif (-) olarak goziikecektir. Bu
~ekilde aytJgI pozisyonu ters i~lemle kapatml~ olan fonlarda bu i~lemler portfOy degeri iizerinde bir
etki yaratmayacaktIr.
5.6. Borsa dl~mda taraf olunacak sozle~melere ili~kin olarak ~agldaki esaslara uyulur:
Kurucu nezdindeki Risk Yonetimi Birimi tarafmdan borsa dl~1tiirev aray sozle~melerinin
"adil bir fiyat" iyerip iyermedigi; forward ve swap i~lemleri iyin "nakit aklmlarmm bugooe
indirgenmesi" yontemi kulIanllarak hesaplanan teorik fiyat ile degeriemede kulIanllacak fiyat
arasmda kar~ll~tJrma yapdarak, opsiyonlar iyin "Black&Scholes opsiyon modeli, Binom modeli
veya Monte Carlo simiilasyonu yontemi" yontemlerinden opsiyonun tipine uygun olan metot
kullamlarak hesaplanan teorik fiyat ile degerlemede kullandacak fiyat arasmda kar~ll~tJrma
yapdarak kontrol edilir.
Vadeli kur ile spot kur arasmdaki farka forward ve/veya swap points denir. i~lemde
kullanllan forward ve/veya swap points'in aym i~lem kuru ve i~lem vadesi iyin adil ve tarafslz
kurunJlann kotasyonlan kullamlarak hesaplanan ah~-satI~ forward ve/veya swap points bandmda
olmasl gerekmektedir. Bu uygunluk ve hesaplama Bloomberg FX Forward Calculator, Reuters Swap
Points and Outrights veya giivenilirligi test edilmi~ benzer ekraniar araclhgl ile yaplhr.
Forward ve swap i~lemlerinin spot dayanak varhk fiyatmm, Bloomberg ve Reuters gibi
bagJmslz ve gilvenilir veri saglaYlcllarmm i~lem saatinde yaymladlgl en d~iik en yiiksek spot
dayanak varhk fiyat bandmda olmasl gerekmektedir.
Borsa dl~mda taraf olunacak repo-ters repo sozle~melerinin adil fiyat iyerdiginin kontrolil
Risk Yonetimi Birimi tarafmdan yaplhr. Borsa dl~mda taraf olunacak repo-ters repo sozle~melerine
ili~kin olarak, ilgili sozle~menin faiz oranlarmm borsada i~lem goren benzer vade yapisma sahip
sozle~melerin faiz oranlanna uygun olmasl esastIr. Bu tiir sozle~melere taraf olunmasl durunJunda,
en gey sozle~me tarihini takip eden i~gOOiiiy'
,"
e~menin vadesi, faiz oranl, kar~1tarafl ve kar~1
tarafm derecelendirme notu KAP'ta ap
ar~nlgill
'Igi
ve belgeler sozle~me tarihini milteakip
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Borsa dl~1 opsiyon sozle~melerine ili~kin olarak, k~1 tarafmm verdigi kotasyon ile Risk
Yonetimi Birimi tarafmdan hesaplanan fiyat kar~lla~tlflhr. Fon fiyatl hesaplarken degerlemede
kullanllmak iizere kar~1taraftan fiyat kotasyonu almdlgl durumlarda soz konusu fiyat degerlemeden
kullanllmadan once fiyatm uygunlugu yeterli ve genel kabul gormu~ bir fiyatlama modeli
araclhglyla ve Kurucu Risk Yonetim ProsediiriilYK Karan geryevesinde degerlendirilir.

VI. KA TILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI
Fon, kattlma paylan sadece onceden belirlenmi~ ki~i veya kurulu~lara tahsis edilmi~ fon
olarak adlandmlan "Ozel Fon" niteligindedir. Fon kalilma paylanmn tahsisli olarak salilacagl
nitelikli yatmmci vasfml haiz ki~iler Kurucu tarafmdan 27/12/2019 tarihli 2019-12-26-132227 saYlh
yazl ile Kurul'a bildirilmi~tir.
Fon kattlma paylan A Grubu ve B Grubu olarak ikiye aynlml~tlr. Pay gruplarma ili~kin
detayh bilgiler izahnamenin 6.8. no.lu maddesinde yer almaktadlr.
Fon satl~ b~langl9 tarihinde bir adet B Grubu paym nominal fiyali (birim pay degeri) I
Amerikan Dolan (USD), bir adet A grubu paym nominal fiyali (birim pay degeri) ise bir onceki i~
giiniinde TCMB tarafmdan belirlenen Amerikan Dolan (USD) Doviz Ah~ Kuru esas almarak
hesaplanacak IUSD kar~lhgl TL'dir.
Takip eden giinlerde Fon'un birim pay degeri, fon toplam degerinin kalilma paylarmm
saYlsma bOlunmesiyle elde edilir. Fon birim pay degeri yukanda belirlenen pay gruplarl
gergevesinde, Tfuk Lirasl ve Amerikan Dolarl (USD) cinsinden hesaplanlr ve ilan edilir. B Grubu
paylarm Amerikan Dolan (USD) cinsiden degerinin hesaplanmasmda; ilgili giin i9in TCMB
tarafmdan saat 15:30'da Han edilen gosterge niteligindeki Amerikan Dolarl (USD) doviz all~ kuru
esas almarak B Grubu Paylarm degeri tespit edilir. Fon'un birim pay degeri, giinliik olarak tespit
edilir ve ilan edilir. Doviz cinsinden alman paylar doviz cinsinden nakde gevrilirken, Turk Lirasl
olarak alman paylar Tfuk Lirasl olarak nakde gevrilir.
Fon'un sali~ ba~langl9 tarihi .il.l.'02../z:49.'dir.
Genel Esaslar
Kattlma paYIsatm ahnmasl veya fona iadesinde, Kurucu'ya ve Dagltici Kurulu~ T. Garanti
Bankasl A.:;;.~ubelerine b~vurularak ahm salim talimatJ verilebilir.
Kurucu'nun veya fon katilma paYIahm salim aractllk sozle~mesi imzaladlgl araci kurulu~un
kendi adma yapacagl i~lemler de dahil alman rum kalilma paYIahm salim talimatlarma ahm ve satlm
talimatlarl i9in ayn ayn olmak iizere muteselsil slra numarasl verilir ve i~lemler bu oncelik Sifasma
gore gergekle~tirilir.
6.1. Katilma PaYI Ahm Esaslan
Fon tutarml temsil eden fon k~libp~~ paylan Teblig'de tanlmlanml~ olan Nitelikli
Yatmmcllara salihr. Serbest yatmm ~qnlar\Dtp;~~a
paylarmm ahm salimi konusunda yetkili
kurulu~lar, sali~ yapllan yatlflmcllfin ..T~61~~'.d.
e..'....
,p,rlenen nitelikli yatmn;cI vaslflanm haiz
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olduklarma dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve diizenli olarak tutmakla yiikiimliidiirler. Fona ilk
giri~i masmda katlhmcIlardan Nitelikli Yatmmcl olduklarma dair beyan daglllcl tarafmdan ahrur.
Yatmmcllann BIST Bowlanma Ara91arl Piyasasl'mn a91k oldugu giinlerde saat J3:30'a
kadar verdikleri katllma paYI ahm talimatlarl talimatm verilmesini takip eden ilk hesaplarnada
bulunacak pay fiyatl iizerinden yerine getirilir.
BIST Bor9lanma Ara9larl Piyasasl'mn a91k oldugu giinlerde saat J3:30'dan sonra iletilen
talimatlar ise, ilk pay fiyatl hesaplarnasmdan sonra verilmi~ olarak kabul edilir ve izleyen
hesaplarnada bulunan pay fiyatl iizerinden yerine getirilir.
BIST Bor9lanma Ara91arl Piyasasl'nm kapah oldugu giinlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk
i~giiniiyaptlacak ilk hesaplarnada bulunacak pay fiyatl iizerinden gergekle~tirilir.
6.2. Abm Bedellerinin Tahsil EsasJan
Ahm talimatlrun verilmesi suasmda, talep edilen katllma paYIbedelinin Kurucu tarafmdan
tahsil edilmesi esastlr. Ahm talimatlan sadece tutar olarak verilir. Talimat tutar olarak verildiginden
belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay saYlsl fon fiyatl a91klandlktan sonra
hesaplarnr.
A Grubu katllma paylannm allm talimatmm kar~lhgmda tahsil edilen tutar, pay allmlannm
gergekle~tigi tarihe kadar yatmmci adma nemalandmlmak suretiyle katllma paYIahmmda kullantllr.
B Grubu katllma paylarmm ahm talimatmm k~lhgmda

tahsil edilen tutar nemalandmlmaz.

6.3. Kattlma PaYI SatIm EsasJan
Yatmmcllann BIST Bor9lanma Ara9lan Piyasasl'mn a91k oldugu giinlerde saat J3:30'a
kadar verdikleri kattlma paYI sabm talimatlarl talimatm verilmesini takip eden ilk hesaplarnada
bulunacak pay fiyatl iizerinden yerine getirilir.
BIST Bor9lanma Ara9larl Piyasasl'mn a91k oldugu giinlerde saat J3:30'dan sonra iletilen
talimatJar ise, ilk fiyat hesaplanmasmdan sonra verilmi~ olarak kabul edilir ve izleyen hesaplarnada
bulunan pay fiyatl iizerinden yerine getirilir.
BIST Bor91anma Ara9lan Piyasasl'nm kapall oldugu giinlerde iletilen talimatlar izleyen ilk
i~ giinii yaptlacak ilk hesaplarnada bulunacak pay fiyatl iizerinden gergekle~tirilir.
6.4. SatIm Bedellerinin Odenme EsasJan
Kallima paYIbedelleri; iade talimatmm, BIST Bor9lanma Ara9lan Piyasasl'mn a91koldugu
giinlerde saat J3 :30' a kadar verilmesi halinde, talimatm verilmesini takip eden ikinci i~lem giiniinde,
iade talimatmm BIST Bor9lanma Ara9larl Piyasasl'mn a91k oldugu giinlerde saat J3:30'dan sonra
verilmesi halinde ise, talimatm verilmesini takip eden ii9iincii i~lem giiniinde yatmmcllara odenir.
6.5. Abm SatIma Aracdlk Eden KuruJu Jar ve Abm SatIm YerJeri:
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Ave B Grubu KalIlma paylanmn ahm ve salIm! kurucunun yam Slfa T. Garanti Bankasl A.S.
arac!hg!yla da yapdrr. Kurucu ile T. Garanti Bankasl A.S. arasmda Fon kalIlma paylannm ahmsatllmna arac!hk s6z1e~mesi imzalarum~tlr.
T. Garanti Bankas! A.S. 'ye ait bilgilere a~ag!da yer alan linkten ula~!lmas! mtimkiindiir.
www.garantibbva.com.tr
6.6. Giri~ <;:lkI~Komisyonlan:
uygulanmayacaklIr.

Fon Paylarma herhangi bir giri~ veya ~!k!~ komisyonu

6.7. Performans Vereti: Fon'dan herhangi bir performans iicreti tahsil edilmeyecektir.
6.8. Pay Gruplan
Fon kat!lma paylar! A Grubu ve B Grubu olmak iizere iki gruba aynlm!~tlr. A Grubu paylar,
fiyalI TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden 6deme yap!larak ahmp salIlan paylar!; B Grubu paylar
ise fiyalI Amerikan Dolar! (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Dolar! (USD) cinsinden Meme
yapllarak ahmp salIlan paylan ifade eder. Bu ~er~evede, Tiirk Lirasl (TL) cinsinden kalIlma paYI
ahm salIm talimatlan A grubu katdma paylarl ile; Amerikan Dolan (USD) cinsinden katIlma pay!
ahm talimatlan ise B grubu kalIlma paylarl ile ger~ekle~tirilir.
Pay gruplarl arasmda ge~i~ yapllamaz. TL ve Amerikan Dolan (USD) 6denerek satm alman
fon paymm, fona iade edilmesi dururnunda 6deme aym para cinsinden yaplhr.
Pay gruplarma uygulanan y6netim iicreti oramnda farkhhk bulunmamaktadlr.

VII. FON
MALVARLIGINDAN
KURUCU'NUN KAR!;lILADIGI GiDERLER

KAR!;lILANACAK

HARCAMALAR

VE

7.1. FODuDMalvarlIjbDdaD KarsdaDaD Hareamalar
Fon varhgmdan yap!labilecek harcamalar a~aglda yer almaktadlr.
I) Saklama hizmetleri i~in 6denen her tiirlii iicretler,
2) Varhklann nakde ~evrilmesi ve transferinde 6denen her tiirlii vergi, resim ve komisyonlar,
3) Alman kredilerin faizi,
4) Portfoye ahmlarda ve portfoyden salImlarda Menen araclhk komisyonlarl, (yabanc! para
cinsinden yapllan giderler TCMB d6viz salI~ kuru iizerinden TL'ye ~evrilerek kaydolunur.),
5) Portfoy y6netim iicreti,
6) Fonun miikellefi oldugu vergi,
7) Baglmslz denetim kurulu~larma 6denen denetim iicreti,
8) E-vergi beyannamelerinin tasdikine ili~kin yetkili meslek mensubu iicreti,
9) E-defter (mali miihiir, ar~ivleme ve kullarum) ve E-fatura (ar~ivleme) uygulamalarl
nedeni ile Menen hizmet bedeli,
10) Mevzuat geregi yapIlmasl;;;onin~iiflil'giderleri,
11) Takvim Ylh esas alm~ak ii~er"'.dl\nemlerin
son i~ giiniinde fonun toplam degeri
iizerinden hesaplanacak KU#Il iif~B;':;"\,
~,
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12) E~ik deger giderleri,
13) KAP giderleri,
14) Mevzuat uyannca tutulmasl zorunlu defterlere ili~kin noter onay giderleri,
IS) Tiizel Ki~i Kimlik Kodu giderleri,
16) Portf6ydeki varhklarm veya bunlan temsil eden belgelerin nakil veya nakle bagh sigarta
Ucretleri,
17) Kurulca uygun gorulecek diger harcamalar.
7.1.1. Fon Yiinetim Vcreti OraBl: Fon toplam degerinin gUn1Uk %0,00055'inden
(milyondabe~virgUlbe~) [Yllhk yakla~lk %0,20 (yiizdeslfirvirgUlyirmi)] (BSMV dahil) olu~an bir
yonetim Ucretitahakkuk ettirilir ve bu Ucrether ay sonunu izleyen bir hafta i\'inde, kurucu HedajjJtlcl
arasmda imzalanan sozle~me \'er\'evesinde belirlenen payl~lm esaslarma gore kurucuya ve
dagltlclya fondan Odenir.
7.1.2. Fon PorffiiyUndeki Varhklarm
Araclhk i~lemleri i~in Odenen Komisyonlar

Ahm SatImma Araclhk Eden Kurulu~lar

ve

Fon portf6yUnde yer alan varhklarm ahm satlmma T. Garanti Bankasl A.~. (Bor\'lanma
Ara\'larl) ve Garanti Yatmm Menkul Klymetler A.~. (Pay Senedi, Yabancl Pay Senedi, Yabancl
BYF, viop ve Yurt dl~1borsalarda i~lem goren tUrev ara\, i~lemleri) araclhk etmektedir. Soz konusu
araclhk i~lemleri i\'in uygulanan komisyon oranlan ~aglda yer almaktadrr:
I) Pay ve Varant Komisyonu: %0,01 (onbindebir) - %0,06 (onbindealtl) arahgmda degi~en
oranlar uygularur
2) Sabit Getirili Menkul Klymet ve Borsa Para Piyasasl i~lem Komisyonu: Fon adma BIST
Bor\'lanma Ara\'lan Piyasasmda ve Takasbank Para Piyasasl'nda ger\,ekle~tirilen
i~lemler iizerinden, Borsa istanbul ve Takasbank tarifesi uygulanlr.
3) Sabit Getirili Menkul Klymetler ve viop i~lemler Araclhk Ucreti: Sabit Getirili Menkul
Klymetler i\'in 0,00001 (yiizbindebir); ters repo i~lemleri i\'in 0,000003 (mHyondaU\');
ViOP'da i~lem goren sozle~meler i\'in 0,00005 (yUzbindebe~)
4) Yabancl Piyasalarda Yapllan Menkul Klymet i~lem Ucreti: Fon adma yabancl piyasa ve
borsalarda ger\,ekle~tirHen i~lemler iizerinden, ilgili piyasa ve borsalarda ge\'erli alan
Ucret tarifesi uygularur.
5) Takasbank Saklama Komisyonu: Takasbank tarafmdan belirlenen ve Han edilen Ucret
komisyonlar aynen uygulanmaktadlr.
6) viOp i~lem Borsa Komisyonu: Borsa istanbul tarifesi uygulanlr
7) KIymetli Madenler Borsa Komisyonu: BIST tarifesi uygulanlr.
Oranlara BSMV dahil degildir.
7.1.3, Kurul Vereti: Takvim Ylh esas almarak, U\'erayhk donemlerin son i~gUnUndeFon'un
net varhk degeri Uzerinden %0,005 (yUzbindebe~) oranmda hesaplanaeak ~e odenecek Kurul Ucreti
Fon portf6yUnden kar~danlr.
7.1.4. Fon'un Bagh Oldugu ~emsiye Fona Ait Giderler: ~emsiye Fon'un kurulu~ giderleri
ile fonlann katllma paYIihra\' giderleri hari\' olmak Uzere, ~emsiye Fon i\'in yapllmasl gereken tUrn
giderler ~emsiye Fona bagh fonlarm toplam degerleri dikkate ahnarak oransal olarak ilgili fonlann
portfdylerinden kar~llanlr.
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A~agldaki tabloda yer alan iieret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini dogrudan etkiler.
Tabloda yer alan tutarlar bir hesap donemi boyunea Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan ka~danan

giderler

%

Yonetim iiereti (Yllhk)
- Kurucu
- Fon Daihttm Kurulusu
Saklama iicreti (yilhk)

0,20
0,08
0,12
0,08

Diger giderler (Tahmini) (yIlhk)

0,15

Toplam giderler (Tahmini)

0,43

7.2. Knrnen Tarafmdan KarsIlanan Giderler
A~aglda tahmini tutarlarl gosterilen katilma paylannm satt~ma ili~kin giderler kurucu
tarafmdan kar~l1anacaktlf.
Gider Tiirii
Tescil ve Han Giderleri
Diger Giderler
TOPLAM

Tntan (TL)
10.000
10.000
20.000

VIII. FONUN VERGiLENDiRiLMESi
8.1. Fon Portfay i~letmeciligi Kazan~larmm Vergilendirilmesi
a) Knrnmlar Vergisi Diizenlemesi A~lsmdan: 5520 saYlh Kurumlar Vergisi Kanunu'nun
5'inci maddesinin 1 numaralI bendinin (d) alt bendi uyannea, menkul klymet yatmm fonlarmm
portfay i~letmeciliginden dogan kazanylarl kurumlar vergisinden istisnadlr.
b) Gelir Vergisi Diizenlemesi A~lslDdan: Fonlarm portfay i~letmeciligi kazanylan, Gelir
Vergisi Kanunu'nun geyici 67. maddesinin (8) numaralI bendi uyannca, %0 oranmda gelir vergisi
tevfikatma tabidir.
8.2. KatIlma PaYI Satm Alanlarm Vergilendirilmesi
Gelir Vergisi Kanunu'nun geyici 67. maddesi uyannea Sermaye Piyasasl Kanununa gore
kurulan menkul ktymetler yatmm fonlarmm kattlma paylarmm ilgili oldugu fona iadesi %10
oramnda gelir vergisi tevfikatma tabidir. KVK'run ikinci maddesinin birinci flkrasl kapsammdaki
miikellefler i1emiinhaslran menkul bymet ve diger sermaye piyasasl aracl getirileri ile deger artl~1
kazanylarl elde etmek ve bunlara bagh haklan kullanmak amaclyla faaIiyette bulunan
miikelleflerden Sermaye Piyasasl Kanununa gore kurulan yatmm fonlarl ve yatmm ortakhklanyla
benzer nitelikte oldugu T.e. Hazine ve Maliye Bakanhgmea belirlenenler iyin bu oran %0 olarak
uygularur.[I]
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Amerikan Dolan (USD) iizerinden al1m salimi ger~ekle~tirilen B Grubu kalIlma paylanrun
doviz cinsinden anapara kur farkl gelirlerinin vergilendirilmesinde T.e. Hazine ve Maliye
Bakanhgl'mn ilgili diizenlemeleri dikkate ahmr.
Gelir Vergisi Kanunu'nun ge~ici 67. maddesinin (8) numarah bendi uyannca fon kalIlma
paylanmn fona iadesinden elde edilen gelirler i~in Yllhk beyanname verilmez. Diger gelirler
nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Tiear! i~lelineye
dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu flkra kapsaml dl~mdadlr.
Kurumlar Vergisi Kanunu Ge~ici Madde I uyannea dar miikellefkurumlarm Tiirkiye'deki i~
yerlerine atfedilmeyen veya daim! temsilcilerinin araelhiP olmakslZln elde edilen ve Gelir Vergisi
Kanununun ge~iei 67 nei maddesi kapsammda kesinti yapliml~ kazan~larl ile bu kurumlann tam
miikellef kurumlara ait olup BIST'ta i~lem goren ve bir Ylldan fazla siireyle elde tululan pay
senetlerinin elden ~lkanlmasmdan saglanan ve ge~iei 67 nei maddenin (I) numarah flkrasmm altmel
paragrafl kapsammda vergi kesintisine tiibi tutulmayan kazan~lan ve bu kurumlann daimi
temsileileri araelhglyla elde ettikleri tamaml ge~iei 67 nei madde kapsammda vergi kesintisine tiibi
tutulmu~ kazan~larl i~in Yllhk veya ozel beyanname verilmez.

IX. FiNAN SAL RAPORLAMA ESASLARI iLE FONLA iLGiLi BiLGiLERE
FON PORTFOYUNDE YER ALAN VARLIKLARA iLi!;jKiN A<;IKLAMALAR

VE

9.1. Fon'un hesap donemi takvim Ylhdlr. Ancak ilk hesap donemi Fon'un kurulu~ tarihinden
ba~layarak 0 ylim Arahk aymm sonuna kadar olan siiredir.
9.2. Finansal tablolarm baglmslz denetiminde Kurulun baglmslz denetimle ilgili
diizenlemelerine uyulur. Finansal tablo hazlrlama yiikiirnliiliigiintin bulundugu ilgili hesap
doneminin son giinii itibanyla hazulanan portf6y raporlan da finansal tablolarla birlikte baglmslz
denetimden ge~irilir.
9.3. Fonlar tasfiye tarihi itibanyla ozel baglmslz denetime tabidir. Kurueu, Fon'un Yllhk
finansal tablolanm, ilgili hesap doneminin bitimini takip eden 60 giin i~inde KAP'ta ilan eder.
Finansal tablolann son bildirim giiniiniin resmi tatil giiniine denk gelmesi halinde resmi tatil giiniinii
takip eden ilk i~ giinii son bildirim tarihidir.
9.4. !;jemsiye fon i~tiiziigiine, bu izahnameye, baglmslZ denetim raporuyla birlikte
finansal raporlara (Finansal tablolar, sorumluluk beyanlan, portfliy dagilim raporlan), fon
giderleriue i1i~kin bilgilere, fonuu risk degerine, uygulanan komisyonlara, varsa performans
iicretlendirmesine i1i~kin bilgilere ve fon tarafmdan a~I1danmasl gereken diger bilgilere fonun
KAP'ta yer alan siirekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ula~I1masl miimkiindiir.
9.5. Finansal raporlar, baglmslz denetim raporuyla birlikte, baglmslz denetim kurulu~unu
temsil ve ilzama yetkili ki~inin irnzaslru ta~lyan bir yazl ekinde kurueuya ul~masmdan soma,
kurueu tarafmdan finansal raporlann kamuya a~lklanmasma ili~kin yonetim kurulu karanna
baglandlgl tarihi izleyen altmel i~ giinii mesai saati bitimine kadar KAP'ta a~lklarur. Finansal
tablolar aynea soz konusu a~lklamaYI miiteakip I0 i~ giinii i~erisinde kalIlma paYI sahiplerine en
uygun haberle~me vasltaslyla gonderilir.

~Ik tutulur. Soz konusu finansal raporlar aym zarnanda kurucunun merkezinde ve katdma paYIsatl~1
yapdan yerlerde, yatmmcdarm incelemesi i9in hazu bulundurulur.
9.7. Yatmmcllann yatmm yapma karanm etkileyebilecek ve onceden bilgi sabibi olunmasml
gerektirecek nitelikte olan izabnarnenin 1.1.1., 1.1.2.1., II, III.,V.5.5., V.5.6., VI. (6.5. maddesi hari9
olmak iizere), VIL7.1. (araclhk komisyonlanna ili~kin alt madde hari9) no.lu b6liimlerindeki
degi~iklikler Kurul tarafindan incelenerek onaylanu ve yapdacak izabnarne degi~iklikleri yiiriirliige
giri~tarihinden en az 30 giin once katIlma paYIsabiplerine en uygun haberle~me vasltaslyla bildirilir.
izahnamenin diger b6liimlerinde yapllacak degi~ikler ise, Kurulun onaYI aranmakslzm kurucu
tarafindan yapdarak KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yapdan
degi~iklikler her takvim Ylh sonunu izleyen alt! i~ giinii i9inde toplu olarak Kurula bildirilir.
9.8. Fon'a ili~kin reklarn ve ilan verilemez.
9.9. Borsa dl~1 repo-ters repo i~lemlerinin fon portf6yiine dabil edilmesi halinde en ge9
sozle~me tarihini takip eden i~giinii i9inde sozle~menin vadesi, faiz oranl, kar~1tarafl ve kar~1tarafm
derecelendirme notu KAP'ta ~I1danlr.
9.10. Fon portf6yiine yapllandUllml~ yatmm araCIdabil edilmesi halinde soz konusu yatmm
araclmn genelozelliklerine ili~kin bilgiler ve igerdigi muhtemel riskier aynca KAP'ta a9lklanlr.

X. FON'UN SONA ERMESi VE FON VARLIGININ TASFivESi
10.1. Fon;
- Bilgilendirme dokiimanlarmda bir siire ongoriilmii~ ise bu siirenin sona ermesi,
- Fon siiresiz ise kurucunun Kurulun uygun gorii~iinii aldlktan soma alt! ay somasl i9in feshi
ihbar etmesi,
- Kurucunun faaliyet ~artlanm kaybetmesi,
- Kurucunun mali dururnunun taabhiitlerini kar~llayarnayacak kadar zayIflarnasl, iflas etInesi
veya tasfiye edilmesi,
- Fonun kendi mali yiikiimliiliiklerini kar~llayamaz dururnda olmasl ve benzer nedenlerle
fonun devarnmm yatmmcdarm yaranna olmayacagmm Kurulca tespit edilmi~ olmasl
hallerinde sona erer.
Fonun sona ermesi halinde fon portfdyiinde yer alan varhklardan borsada i~lem gorenler
borsada, borsada i~lem gormeyenler ise borsa dl~mda nakde don~tiiriiliir.
10.2. Fon mal varhgl, i9tiiziik ve izalmarnede yer alan ilkelere gore tasfiye edilir ve tasfiye
bakiyesi katdma paYI sabiplerine paylan oranmda daglt!hr. Tasfiye durumunda yalmzca katdma
paYIsahiplerine 6deme yapdabilir.
10.3. Tasfiye i~lemlerine ili~kin olarak, Kurucu'nun Kurul'un uygun gorii~iiniialdlktan soma
6 ay somasl i9in fesih ihbar etInesi dururnunda soz konusu siire sonunda hala Fon'a iade edilmemi~
katdma paylannm bulunmasl halinde, katllma paYI sabiplerinin satI~ talimat! beklenmeden pay
sat!~larl yapliarak elde edilen tutarlar Kurucu ve katlima paYI ahm sat!ml yapan kurulu~ nezdinde
a9liacak hesaplarda yatmmcllar adma ters re£oda veya Kurul tarafmdan uygun goriilen diger
s~aye
piyasasl ara91arl~da nem~an4~Itrr~;j:F~-lhbarmd~
soma ye~i katdma paYI ihra9
edllemez. Tasfiye anmdan ItIbaren hl9~t k~'ti-(lhllpaYll\,!:a9edllemez ve gen almarnaz.
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10.4. Kurucunun iflasl veya tasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun gorecegi bll!/kabir portfoy
yonetim ~irketine tasfiye amaclyla devreder. Portfoy SaklaYlclsmm mali durumunun taahhiitlerini
kar~tlayamayacak kadar zaYlflamasl, iflasl veya tasfiyesi halinde ise, kurucu fon varhgml Kurul
tarafmdan uygun goriilecek ba~ka bir portf<iysaklaYlclsma devreder.
10.5. Tasfiyenin sona ermesi iizerine, Fon admm Ticaret Sicili'nden silinmesi i~in keyfiyet,
kurucu tarafmdan Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir, bu durum Kurul'a bildirilir.

XI. KATILMA PAYI SAHiPLERiNiN HAKLARI
11.1. Kurucu ile kalllma pay! sabipleri arasmdaki ili~kilerde Kanun, ilgili mevzuat ve
i~tiiziik; bunlarda hiikiim bulunmayan hallerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 saYlh TUrk Bor~lar
Kanununun 502 iIii 514 iincii maddeleri hiikiimleri klyasen uygulanlr.
11.2. Fon'da olu~an kar, Fon'un bilgilendirme dokiimanlarmda belirtilen esaslara gore tespit
edilen katI!ma paYlmn birim pay degerine YanSU. KatI!ma paYl sabipleri, paylarml Fon'a geri
sattlklarmda, ellerinde tuttuk1an sUrei~in fonda olu~an kardan paylanm a1ml~olurlar. Hesap donemi
sonunda aynca temettii dagltlml soz konusu degildir.
11.3. Kalllma paylan mii~teri bazmda MKK nezdinde izlenmekte olup, tasarruf sabipleri
Kurucu'dan veya ahm satlma araclhk eden yatmm kurulu~lardan hesap durumlan hakkmda her
zaman bilgi talep edebilirler.

XII. FON PORTFOYUNUN OLU~TURULMASI
SATI~I

VE KATILMA PAYLARININ

12.1. Katllma paylarl, izahnamenin KAP'ta yaYlmml takiben izabnamede belirtilen usul ve
esaslar ~er~evesinde nitelikli yatmmcI!ara sunulur.
12.2. Fon, katllma paylan sadece onceden belirlenmi~ ki~i veya kuru!u~lara tabsis edilmi~
fon olarak adlandmlan "Ozel Fon" niteligindedir. Fon kallima paylanmn tabsisli olarak satI!acagl
nitelikli yatmmci vasflm haiz ki~iler Kurucu tarafmdan 27/12/2020 tarihli 2019- 12-26- 132227 sayI!1
tariWi yazl ile Kuru!' a bildirihni~tir.
12.3. Katllma paylan kar~lhgl yatmmcI1ardan toplanan para, takip eden i~ giinii izahnamede
belirlenen varhklara ve i~lemlere yatmhr.
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