GARANTi PORTFOY YONETiMi A.~. SERBEST
~EMSiYE FON' A BAGLI
GARANTi PORTFOY BE~iNCi SERBEST FON'UN
KATILMA PAYLARININ iHRACINA iLi~KiN
iZAHNAME
Garanti PortfOy Yonetimi A.~. tarafmdan 6362 sayIlI 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 sayIlI Tiirkiye Ticaret
Sicili Gazetesi'nde ilan edilen Garanti PortfOy Yonetimi A.~. Serb est ~emsiye Fon i~tiiziigii ve
bu izahname hiikiimlerine gore yonetilmek iizere olu~turulacak Garanti Portf6y Be~inci
Serbest Fon'un katIlma paylarmm ihracma i1i~kin bu izahname Sermaye Piyasasl Kurulu
tarafmdan .:u,.J.L~/2019 tarihinde 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 katIlma paylarma i1i~kin yatmm
degerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

kararlan

izahnamenin

bir biitiin olarak

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

Yonetici

I. FON HAKKINDA

GENEL BiLGiLER

Fon, Kanun hfikUmleri uyarmca tasarruf sahiplerinden fon katIima pay! kar~Ii!gmda toplanan
nakitle, tasarruf sahipleri hesabma, inanyh mUlkiyet esaslanna gore i~bu izahnamenin
II.
bolfimfinde belirlenen varhk ve haklardan olu~an portfoyfi i~letmek amac!yla kurulan, katIlma
paylan ~emsiye Fon'a bagh olarak ihray edilen ve tfizel ki~iligi bulunmayan mal varhg!du.
1.1. Fona ili~kin Genel Bilgiler

Fon'un
Unvan!:
Bagh Oldugu ~emsiye Fonun Unvam:
Bagh Oldugu ~emsiye Fonun Tfufi:
Sfiresi:

Garanti Portfliv Besinci Serbest Fon
Garanti Portfliy Yiinetimi A.~. Serbest
Fon
Serbest
Siiresiz

1.2. Knrucu, Yiinetici ve Portfliy SaklaYlclsl Hakkmda

~emsiye

Genel Bilgiler

1.2.1. Dnvan ve Yetki Belgelerine ili~kin Bilgiler

Kurucu ve Yiinetici'nin
Unvan!:
Yetki Belgeleri

I

Garanti Portfliv Yiinetimi A.S.
Portfliy Yiineticiligi ve Yatmm
Faaliyetlerine ili~kin Yetki Belgesi
Tarih: 14.01.2015
No: PYSIPY.2-YD.2/1071

DaDl~manhgl

PortfiivSaklavlc~I'nln
Unvan!:
Portfoy Saklama Faaliyeti iznine
ili~kin Kurul Karar Tarihi ve Numaras!

T. Garanti BankaSI A.S.
Tarih: 27.06.2014
No: 20/649

1.2.2. ileti~im Bilgileri

Merkez adresi ve internet sitesi:

,:,~:l~~-~"~~~;~~::~~>
PY~ Tebligi'ne uyum ,er,eyesinde Kumeu'nun 16.07.1997 tayjh ye P:Y~/P;X~1.~8l:saYlhPortfay Yoneti
belgesi ile 28.02.2001 tarih ye PYSND-2 saYlh Yatmm DamlmahhgryetktiJe.Igesfiptilhedi
40. Ve 55. Maddeleri uyannea diizenlenen 14.01.2015 tarib y,?PYS/P.V:2:Y'D,z;a071'\\sayrh
Yatmm Damlmanhgl Faaliyetlerine Ililkin yetki belgeleri yerilrbii(ir.: [ \ \ .~.••:r;;; '"
.\ ," .", \,7,~~.I .~:) t,
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Merkez adresi ve internet sitesi:
Telefon numaraSl:

Levent, Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Be~ikta~
/ iST.
www.l!arantibbva.com.tr
(212) 318 18 18

1.3. Kurucu Yiineticileri
Fon'u temsil ve ilzama Kurucunun yonetim kurulu iiyeleri yetkili olup, yonetim kurulu
iiyelerine ve kurucunun diger yoneticilerine ili~kin bilgiler a~aglda yer almaktadlr:
Adl Sovadl

Giirevi

Maria
De
Paloma
Piqueras
HERNANDEZ

Yonetim
Kurulu
Ba~kanl

Mahmut
KAYA

YK Ba~kan
Vekili/ Genel
Miidiir

Eduardo
Garcia
HiDALGO

Yonetim
Kurulu Uyesi

Bema
AVDAN

i9 Kontrolden
Sorumlu
Yonetim
Kurulu Uyesi

EnginiREZ

YK
Uyesi/
Genel Miidiir
Yardlmclsl

Son 5 YIIda YaptI21 isler (YII, Sirket, Giirev)
2012- Devam / BBVA Portfay Yonetimi -Head
of Asset Management & Global Wealth
2012 - 2016 / Garanti Portfoy Yonetimi AS. Yonetim Kurulu Uyesi
2016- Devam / Garanti Portfoy Yonetimi A.S. Yonetim Kurulu Ba~kanl
2013 - 2014/ Garanti PortfOy Yonetimi AS. Yatmm Yonetimi Genel Miidiir Yardlmclsl
2014 - 2015 / Garanti Portfay Yonetimi AS. Yonetim Kurulu Uyesi / Yatmm Yonetimi Genel
Miidiir Yardlmclsl
2015 - Devam / Garanti Portfay Yonetimi AS. Yonetim Kurulu Ba~kan Vekili / Genel Miidiir
2010 - 2012 / BBVA Portfay Yonetimi - Head of
Quality Funds
2012 - Devam / BBVA Portfay Yonetimi Global cia
12.11.2015 - Devam / Garanti Portfoy Yonetimi
AS. - Yonetim Kurulu Uyesi
2005 - Devam / T. Garanti Bankasl AS. Hukuk
Mii~aviri
28.12.2015 - Devam / Garanti PortfOy Yonetimi
AS. - i9 Kontrolden Sorumlu Yonetim Kurulu
Uyesi
2013 - 2015 / Garanti Portfay Yonetimi AS. Hisse Senedi Yonetimi Miidiir
2015 - 2017 / Garanti Portfay Yonetimi A.S. Yatmm Yonetimi Genel Miidiir Yardlmclsl
2017 - 01.10.2019 / Garanti Portfay Yonetimi
AS. - Yonetim Kurulu Uyesi / Yatmm Yonetimi
Genel Miidiir Yardlmclsl
01.10.2019- Devam / Garanti Portfay Yonetimi
AS. - Yonetim Kurulu Uyesi / Genel Miidiir
Yardlmclsl
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Tecriibesi

29

26

27

24

18

1.4. Fort Hizmet Birimi
Fon hizmet birimi T. Garanti Bankasl A.~. nezdinde olu~turulmu~ olup, hizmet biriminde
giirevli fon miidiirilne ili~kin bilgiler a~agldaki gibidir.
Adl So adl

Glirevi

Murat Behliil
Tuncel

Fon
Miidiirii

Son 5 YIIda Ya h-I i~ler
II- irket-Glirev
01.07.2004 - ... / T. Garanti Bankasl A.~.Sermaye Piyasalarl ve Hazine Operasyon Birimi
Miidiirii

Teeriibesi

25

1.5. Portfliy Ylinetieileri
Fon malvarhgmm, fonun yatmm stratejisi dogrultusunda, fonun yatmm yapabilecegi
varhklar konusunda yeterli bilgi ve sermaye piyasasl alamnda en az be~ yilhk tecriibeye sahip
portfoy yiineticileri tarafmdan, yatmmci lehine ve yatmmci ylkanm giizetecek ~ekilde PY~ Tebligi
diizenlemeleri, portfoy yiinetim siizle~mesi ve ilgili fon bilgilendirme dokiimanlan yeryevesinde
yiinetilmesi zorunludur.
Fon portfoyiiniin yiinetimi iyin giirevlendirilen portfoy yiineticilerine ili~kin bilgilere KAP'ta
yer alan siirekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ula~llmasl miimkiindiir.
1.6. Kurueu Biinyesinde Olu~turulan veya DI~andan Temin Edilen Sistemler, Birimler
ve Fonun BaglmslZ Denetimini Yapan Kurulu~
Birim

Birimin/Sistemin

Fon hizmet birimi

T. Garanti Bankasl A. ~.

if; kontrol sistemi

Garanti PortfOy Yiinetimi A.~.

Risk Ylinetim sistemi

Garanti Portfiiy Yiinetimi A.~.

Tefti~ birimi

Garanti Portfiiy Yiinetimi A.~.

Ara~hrma

Garanti Portfoy Yiinetimi A.~.

birimi

Olu~turuldugu

Kurum

Fon'un finansal raporlanmn baglmslz denetimi KPMG Baglmslz
Muhasebeci Mali Mii~avirlik A.~. tarafmdan yapilmaktadu.
1.7. Kurueu'nun

~ube
Acente

Denetim ve Serbest

~ube ve Aeenteleri
iletisim Bih~i1eri
Garanti Portfoy Yiinetimi A.~.'nin ~ubesi bulunmamaktadlr.
T. Garanti Bankasl A.~.
Garanti Yatmm Menkul Klymetler A.~.

yiiriitiilmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varhklar iizerinde kendi adma ve fon hesabma
mevzuat ve iytiiziige uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan dogan haklan kuJlanmaya
yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yiiriitiilmesi esnasmda portf6y yoneticiligi hizmeti de dahil olmak
iizere dl~arldan hizmet ahnmasl, Kurucunun sorumlulugunu ortadan kaldumaz.
2.2. Fon portf6yii, kolektifportfoy yoneticiligine ili~kin PY~ Tebligi'nde belirtilen ilkeler ve
fon portfoyiine dahil edilebilecek varhk ve haklara ili~kin Teblig'de yer alan smulamalar
yen;evesinde yonetilir.
2.3. Fon'un yatmm stratejisi: Fon yatmm ongoriisii dogrultusunda aglrhkh olarak kamu
ve/veya ozel sektor borylanma araylanna, para piyasasl araylarma ve bunlara dayah tiirev tiriinlere
yatmm yaparak sermaye kazancl saglamaYI amaylamaktadlr. Fonun likidite veya vade aylSlndan bir
yonetim klsltJamasl yoktur. Fon uygun gordiigii durumlarda Repo/Ters Repo pazarmdaki i~lemler
ile menkul kiymet tercihli ve/veya pay senedi repo pazarmda i~lemler yapmak suretiyle borylanma
geryekle~tirebilir, bu i~lemlerden temin ettigi kaynaklan para ve/veya sermaye piyasasl araylarma
yatuabilir.
Fon portf6yiine TL cinsi varhklar ve i~lemlerle ilgili olarak; Yatmm Fonlan Tebligi'nin 4.
maddesi 2.flkrasmda belirtilen, Tiirkiye'de kurulan ihrayyllara ait paylar, ozel sektor ve kamu
borylanma araylarl, eurobond, vadeli mevduat, kahlma hesabl, mevduat sertifikalan, ipotege
dayah/ipotek teminath menkul klymetler, gelir Ortakhgl senetleri, gelire endeksli senetJeri, TCMB,
Hazine ve ipotek finansman kurulu~lan tarafmdan ihray edilen para ve sermaye piyasasl araylan,
altm ve diger klymetJi madenler ile bu madenlere dayah olarak ihray edilen para ve sermaye piyasasl
araylarl, kiymetJi madenler Miiny sertifikasl, fon kahlma paylan, borsa yatmm fonlarl, gayrimenkul
yatmm fonlan, giri~im sermayesi yatmm fonlarl, gayrimenkul yatmm Ortakhgl paylarl, menkul
kiymet yatmm Ortakhgl paylarl, repo, ters repo i~lemleri, kira sertifikalarl, gayrimenkul sertifikalarl,
varantlar, Takasbank para piyasasl ve yurtiyi organize para piyasasl i~lemleri, ile kurulca uygun
gori1len diger yatmm araylarma yatmm yapllabilir. Aynca fon portf6yi1ne yapJ!andmlml~ iiriinler,
ikraz i~tirak senetJeri, varhga dayah menkul klymetler, varhk teminath menkul klymetler dahil
edilebilir. Portfoyiin piyasa ~artlarmdan kaynaklanan zanui durumlarda ve siireklilik arz etmeyecek
~ekilde mevduatta degerlendirilmesi de soz konusu olabilecektir.
Bununla birlikte, fon G20 iiyesi iilkeler ile geli~mekte olan iilkelerde doviz cinsinden ihray
edilen kamu ve/veya ozel sektiir borylanma araylarma, ortakhk paylanna, kira sertifikalanna, yatmm
fonlarma, borsa yatmm fonlarma, gayrimenkul yatmm fonlarma, giri~im sermayesi yatmm
fonlanna, gayrimenkul yatmm Ortakhgl paylarma, menkul kiymet yatmm ortakhgl fonlarma, altm
ve diger klymetJi madenlere ve bunlara dayah olarak ihray edilen sermaye piyasasl araylanna yatmm
yapabilir.
Fon, yatmmlarmm asJ! odagmda Tiirk aktifleri olmasma ragmen, miimktin oldugu hallerde
kar amayh ya da riskten korunma amayh, uluslararasl likiditeyi haiz yapraz doviz piyasasmdaki
olanaklarl da degerlendirecektir. Fon portf6yiine dovizlkur, finansal endeksler ve emtia da dahil
olmak iizere Yatmm Fonlarl Tebligi'nin 4. maddesinde yer alan varhklara ve/veya i~lemlere dayah
forward, swap, sakh tiirev, varant ve sertifikalan, vadeli i~lem ve opsiyon sozle~meleri dahil
edilebilir. Fon, opsiyon sozlqmelerinde ahm ve sahm yoniinde i~lem yapllabilir.

Fon, Tebligin 25. maddesi uyarmca, Tebligin 17 ila 24. maddelerinde yer alan portfiiy ve
i~lem slmrlamalarma tabi degildir.
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%80'i ve fazlasl olamaz. Aynca, fon portfoyiine dahil edilen yerli ve yabancl ihra<;<;J1anndoviz
cinsinden ihra<;edilmi~ para ve sermaye piyasasl ara<;lan fon toplam degerinin devamh olarak %80'i
ve fazlasl olamaz.
2.4. Yonetici tarafmdan, Fon portf6yiinde yer alabilecek varhk ve i~lemler i<;inbelirlenmi~
asgari ve azami smulama getirilmemi~ olup, Teblig'in 4. madde 2. flkrasmda yer alan ttim
enstriimanlara yatmm yapabilecektir.
2.5. Fonun E~ik Degeri; %100 BIST-KYD Repo (Briit) Endeksi'dir.
2.6. Portf6ye riskten korunma ve/veya yatmm amaclyla fonun tiiriine ve yatmm stratejisine
uygun olacak ~ekilde yurt i<;i, G20 iiyesi iilkeler ile geli~mekte olan iilkelerin borsalarmda i~lem
goren pay senedi, doviz/kur, klymetli madenler, emtia, faiz, finansal endeksler ve Teblig'in 4.
maddesinde yer alan varhklara ve/veya i~lemlere dayah tiirev ara<; (vadeli i~lem ve opsiyon
sozle~mesi), varant ve sertifikalan, ileri valorlii tahvil/bono ve altm ahm i~lemleri, yapJ1andmlml~
bor<;lanma ara<;lan, forward,sakh ttirev ve swap i~lemleri dahil edilebilir
Kaldua<; yaratan i~lemlerin pozisyonlarmm hesaplanmasmda, Rehber'in "Serbest Fonlara
ili~kin Esaslar" <;er<;evesinde "Kaldlra<; Yaratan i~lemlere ili~kin Esaslar" ba~hgmda yer alan
slmrlamalara uyulur.
2.7. Portf6ye borsa dl~l tiirev ara<;(vadeli i~lem ve opsiyon sozle~mesi), forward, repo, ters
repo, kamu ve ozel sektiir dl~ bor<;lanma ara<;larl, yapllandmlml~ bor<;lanma ara<;larl ve swap
sozle~mesi dahil edilebilir.
Borsa dl~l siizle~meler fonun yatmm stratejisine uygun olarak fon portf6yiine dahil edilir.
Sozle~melerin kar~l taraf1anmn yatmm yapllabilir derecelendirme notuna sahip olmasl, herhangi bir
ili~kiden etkilenmeyecek ~ekilde objektif ko~ullarda yapllmasl ve adil bir fiyat i<;ermesi ve fonun
fiyat a<;lklama donemlerinde ger<;ege uygun degeri iizerinden nakde donii~tiiriilebilir olmasl
zorunludur.
Aynca, borsa dl~l tiirev ara<;(vadeli i~lem ve opsiyon sozle~mesi), forward, sakh ttirev, kamu
ve ozel sektor dl~ bor<;lanma ara<;larl, repo-ters repo, yapJ1andmlml~ bor<;lanma ara<;lan ve swap
sozle~mesi kar~l tarafmm denetime ve gozetime tabi finansal bir kurum (banka, araCI kurum v.b.)
olmaSI ve fonun fiyat a<;lklama donemlerinde "giivenilir" ve "dogrulanabilir" bir yontem ile
degerlenmesi zorunludur.
2.8. Fon hesabma kredi ahnmasl mfunkiindiir.
2.9. Portfoye dahil edilen yabancl yatmm ara<;lanm tanltJCl genel bilgiler: Fon portf6yiinde,
G20 iiyesi iilkeler ile geli~mekte olan iilkelerde kamu ve/veya ozel sektor tarafmdan ihra<;edilen ve
bu iilkelerin borsa ve piyasalannda i~lem goren bor<;lanma ara<;larma, ortakhk paylarma, kira
sertifikalarma, yatmm fonlarma, borsa yatmm fonlarma, gayrimenkul yatmm ortakhgl fonlarma,
menkul klymet yatmm Ortakhgl fonlarma, altm ve diger klymetli madenler ile bunlara dayah olarak
ihra<;edilen sermaye piyasasl ara<;larma yer verilebilir.
Yurtdl~mda ihra<; edilen bor<;lanma ara<;lanmn ve kira sertifikalannm, tabi oldugu olorite
tarafmdan yetkilendirilmi~ bir saklaYlcl kurulu~ nezdinde sakl<JIlJImSl,fiyalmm veri dagltJm kanallan
vasltaslyla ilan edilmesi ve fonun fiyat a<;lklama:9:i:fii~,Pi~~~e,,-!,inansal Raporlama
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Fon portfOyiine sadece derecelendirmeye tabi tutulmu~ yurt dl~mda ihray edilen borylanma
araylan ve kira sertifikalan ahnabilir. ilgili aracm derecesini belirleyen belgeler yonetici nezdinde
bulundurulur.
2.10. Portfciye yalmzca G20 iiyesi iilkeler ve geli~mekte olan iilkelerde kurulu yabancl
yatmm fonlarl, borsa yatmm fonlan katllma paylan, gayrimenkul yatmm ortakhgl fonlarl ve menkul
klymet yatmm ortakhgl fonlarl dahil edilebilir.
2.11. Fon portfoyiine yapllandmlml~ yatmm araylarl dahil edilebilecek olup, yapllandmlml~
yatmm araylarmm; Fon'un yatmm stratejisine ve risk yaplSlna uygun olmasl, borsada i~lem gormesi,
Tiirkiye'de ihray edilmi~ olmasl, ihray belgesinin Kurulca onaylanml~ olmasl, yetkilendirilmi~ bir
saklaYlcl kurulu~ nezdinde saklanmasl, fonun fiyat aylklama donemlerinde Finansal Raporlama
Tebligi diizenlemeleri yeryevesinde geryege uygun degeri iizerinden nakde donii~tiirillebilir nitelikte
likiditeye sahip olmasl, ihrayylSmm ve/veya varsa yatmm araClmn, yatmm yapilabilir seviyeye denk
gelen derecelendirme notuna sahip olmasl, derecelendirme notunu iyeren belgelerin Kurucu
nezdinde bulundurulmasl gereklidir.
Yapilandmlml~ yatmm araylanmn dayanak varhklan, ozel sektor ve kamu borylanma
araylarl, ortakhk paylan, faiz, doviz, emtia, altm ve finansal endekslerden olu~abilmekte olup, soz
konusu dayanak varhklarm getirisi ile birlikte bir tiirev aracm kombinasyonundan olu~an
yapllandmlml~ yatmm araylan da portfoye dahil edilebilecektir.
Diger taraftan sadece Tiirkiye'de ihray edilmi~ yapllandmlml~ yatmm araylanmn fon
portfoyiine almabilecek olmasl sebebiyle, Kurul 'un borylanma araylanna ili~kin diizenlemeleri
yeryevesinde niteligi itibari ile borylanma araCl oldugu kabul edilen sermaye piyasasl araylanndan,
yatmmcl tarafmdan iidenen bedelin tamammm geri iidenecegi taahhiidiinii iyeren ozellikteki araylar
fon portfoyiine dahil edilebilecektir.
Yapllandmlml~ yatmm araylarmm getirisi temelde ihray edilecek bir borylanma aracmm
getirisine dayah olmakta ve yatmm yapllan dayanak varhgm riski dogrultusunda getiri
sunabilmektedir.

III. TEMEL YATlRIM RiSKLERi

VE RiSKLERiN

OU;::UMU

Yatmmcilar Fon'a yatmm yapmadan once Fon'la ilgili temel yatmm risklerini
degerlendirmelidirler. Fon'un maruz kalabilecegi temel risklerden kaynaklanabilecek degi~imler
sonucunda Fon birim pay fiyatmdaki olasl dii~ii~lere bagh olarak yatmmlarmm degerinin ba~langly
degerinin altma dii~ebilecegini yatmmcilar goz oniinde bulundurmahdlr.
3.1. Fonun maruz kalabilecegi riskier ~unlardlr:
1) Piyasa

Riski: Piyasa riski ile borylanmaYl temsil eden finansal araylann, ortakhk
paylannm, diger menkul kIymetierin, doviz ve dovize endeksli finansal araylara dayah tiirev
sozle~melere ili~kin ta~man pozisyonlann degerinde, faiz oranlan, ortakhk paYl fiyatlarl ve doviz
kurlarmdaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Soz
konusu risklerin detaylarma a~aglda yer verilmektedir:
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b- Kur Riski: Fon portfoyiine yabancI para cinsinden varhklann dahil edilmesi halinde,
d6viz kurlarmda meydana gelebilecek degi~ikIikler nedeniyle Fon'un maruz kalacagl zarar
olaslhgml ifade etmektedir.
c- Ortakhk PaYI Fiyat Riski: Fon portf6yiine ortakhk paYI dahil edilmesi halinde, Fon
portfoyiinde bulunan ortakhk paylarmm fiyatIannda meydana gelebilecek degi~iklikler
nedeniyle portfoyiin maruz kalacagl zarar olaslhgml ifade etmektedir.
2) Kar~1 Taraf Riski: Kar~1 tarafm s6zle~meden kaynaklanan yiikiimliiliiklerini yerine
getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas i~lemlerinde ortaya ylkan aksakhklar
sonucunda 6demenin yapIlamamasl riskini ifade etmektedir.
3) Likidite Riski: Fon portfoyiinde bulunan finansal varhklarm istenildigi anda piyasa
fiyatmdan nakde d6nii~tiiriilememesi halinde ortaya ylkan zarar olaslhgldlf.
4) Kaldlra~ Yaratan i~lem Riski: Fon portfoyiine tiirev aray (vadeli i~lem ve opsiyon
s6zle~meleri), sakh tUrev aray, swap s6zle~mesi, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri val6rIii
tahvil/bono ve aItm ahm i~lemlerinde ve diger herhangi bir y6ntemle kaldlray yaratan benzeri
i~lemlerde bulunulmasl halinde, ba~langly yatmml ile ba~langly yatmmmm Uzerinde pozisyon
ahnmasl sebebi ile fonun ba~langly yatmmmdan daha yiiksek zarar kaydedebilme olaslhgl kaldlray
riskini ifade eder.
5) Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel siireylerindeki aksamalar
sonucunda zarar olu~masl olaslhgml ifade eder. Operasyonel riskin kaynaklarl arasmda kuIIamlan
sistemlerin yetersizligi, ba~anslz y6netim, personelin hatah ya da hileli i~lemleri gibi kurum iyi
etkenlerin yam Slra dogal afetIer, rekabet ko~uIIan, politik rejim degi~ikligi gibi kurum dl~l etkenler
de olabilir.
6) Yogunla~ma Riski: Belli bir varhga ve/veya vadeye yogun yatmm yapIlmasl sonucu
fonun bu varhgm ve vadenin iyerdigi risklere maruz kalmasldlr.
7) Korelasyon Riski: Farkh finansal varhklarm piyasa ko~uIIarl aItmda belirii bir zaman
dilimi iyerisinde aynl anda deger kazanmasl ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farkh
finansal varhgm birbirieri ile olan pozitif veya negatif y6nlii ili~kileri nedeniyle dogabilecek zarar
ihtimaIini ifade eder.
8) Yasal Risk: Fonun katIlma paylanmn satlldlgl d6nemden somamevzuatta ve diizenleyici
otoritelerin diizenlemelerinde meydana gelebilecek degi~iklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.
9) ihra~~1 Riski: Fon portfoyiine alman varhklarm ihrayylSlmn yiikiimliiliiklerini klsmen
veya tamamen zamamnda yerine getirememesi nedeniyle dogabilecek zarar ihtimalini ifade eder.
10) YapIlandmlml~ Yatmm Ara~lan Riski: Yapllandmlml~ yatmm araylanna yapIlan
yatmmlann degeri, dayanak varhgm ters fiyat hareketleri sonucunda ba~langlytaki yatmm degerinin
altma dii~ebilecegi gibi vade iyinde ve/veya vade sonunda tamammm da kaybedilmesi miimkiindiir.
Yapllarl geregi dayanak varhklanna g6re daha karma~lk bir yapl iyerebilir, yarattIklan kaldlray
sebebiyle dayanak varhklanmn iizerinde getiri oynakhgl yaratabiJiL...
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11) KIYmetli Madenlere i1i~kin Fiyat Riski: Fon portfdyiinde bulunan altm ve diger
klymetli madenler ile bunlara dayah sermaye piyasasl araylarmm fiyatlannda meydana gelebilecek
degi~iklikler nedeniyle portfdyiin deger kaybetme olaslhgml ifade etmektedir.

12) A91ga SatI~ Riski: Fon portfdyii iyerisinde aylga sah~ yapllan finansal enstriimanlarm
piyasa likiditesinin daralmasl nedeniyle odiiny kar~lhgl ve/veya dogrudan ay!ga sah~ imkanlanmn
azalmasl durumunu ifade etmektedir.
13) Baz Riski: Vadeli i~lem kontratlannm cari degeri ile konu olan ilgili finansal enstriiman
spot fiyatmm ald!g! deger arasmdaki fiyat farkhhg! degi~imini ifade etmektedir. Sozle~mede
belirlenen vade sonunda vadeli fiyat ile spot fiyat birbirine e~it olmaktad!r. Ancak fon portfdyii
iyerisinde yer alan ilgili vadeli finansal enstriimanlarda i~lem yap!lan tarih ile vade sonu arasmda
geyen zaman iyerisinde vadeli fiyat ile spot fiyat teorik fiyatlamadan farkh olabilmektedir. Dolay!sl
ile burada Baz Deger'in sozle~me vadesi boyunca gosterecegi degi~im riskini ifade etmektedir .
14) Opsiyon Duyarhhk Riskleri: Opsiyon portfdylerinde risk duyarhhklar! arasmda, i~leme
konu olan spot finansal iiriin fiyat degi~iminde yok farkh miktarda risk duyarhhk degi~imleri
ya~anabilmektedir. Delta; opsiyonun yaz!ld!g! 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 olymektedir.
Vega; opsiyonun dayanak varhgmm fiyat dalgalanmasmdaki birim degi~imin opsiyon priminde
olu~turdugu degi~imdir. Theta; risk olyiimlerinde biiyiik onem ta~!yan zaman faktOriinii ifade eden
gosterge olup, opsiyon fiyatmm vadeye gore degi~iminin olyiisiidiir. Rho ise faiz oranlarmdaki
yiizdesel degi~imin opsiyonun fiyatmda olu~turdugu degi~imin olyiisiidiir.

15) Emtia Riski: Fon portfdyiinde bulunan altm ve diger klymetli maden fiyatlannda
meydana gelebilecek degi~iklikler nedeniyle portfdyiin deger kaybetme olaslhgm! ifade etmektedir.
3.2. Fonun maruz kalabilecegi risklerin ol9iimiinde kullamlan yontemler ~unlardlr:
Fonun yatmm stratejisi ile yatmm yapllan varhklarm yaplSlna ve risk diizeyine uygun bir
risk yonetim sistemi olu~turulmu~tur.
Piyasa Riski: Fonun piyasa riski olyiimiinde Riske Maruz Deger Yontemi kullanlllf. RMD
hesaplamasmda tek taraftl %99 giiven arahg!, I giinliik elde tutma siiresi, 250 i~ giinii gozlem siiresi
kullan!hr.
Kredi Riski: Fon portfoyiine dahil edilmesi planlanan ve kredi riski ta~!yan finansal iiriinler
iyin, ihrayymm kredi verilebilirligi incelenir. Fon portfoyiine dahil edilmek istenilen kredi riski
ta~!yan iiriinlerin ihrayylSl iyin kredi derecelendirme kurulu~lar! Moody's, S&P veya Fitch tarafmdan
verilmi~ kredi notu degerlendirilerek fon portfdylerine dahil edilir. Kredi notu bulunmayan ihrayy!lar
iyin kredi verilebilirligin izlenmesini saglayacak kredi olyUm sistemleri kullanllabilir.
Kar~1 Taraf Riski: Fona dahil edilmesi dii~iiniilen, borsa d!~! tiirev aray ve swap
sozle~melerinin kar~l tarafm, denetime ve gozetime tabi finansal bir kurum (banka, arac! kurum vb.)
olmasl, Yatmm Fonlarma iIi~kin Esaslar Tebliginin 32. madQ!<~de belirtilen derecelendirme
notuna sahip olmasl, objektif ko~ullarda yapllmas!, adil."Jryi[rlie~es,j,
fonun fiyat aylklama
donemlerinde giivenilir ve dogrulanabilir bir yontemlf' d~getl~~;\fonun
fiyat aylk
donemlerinde geryege uygun degeri iizerinden nakde dO~ii,~tyf}lr?Rl(~~'so1~ erdirilebili
!tel te
olmaSl zorunludur.
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Kar~l Taraf Riski, forward ya da swap gibi iirlinler i9in bagh bulunduklan finansal endekse
gore pozitif ya da negatif deger alabilir. Forward ve Swap iiriinler i9in kar~l taraf riskine esas olan
rakam glinliik olarak elde edilen kar zarar rakamlarmm toplamldlr. (karlar pozitif, zararlar negatif
olarak ele ahmr) Opsiyon i~lemleri i9in kar~l taraf riskine esas olan deger opsiyonun pozitif
degeridir. Oriinler kar~l taraf riski hesaplamasmda ahndlklan kuruma gore hesaplamaya dahil edilir.
Her bir kurum ve iirlin tipi ile hesaplama yapJ1arak bulunan degerler kurum bazmda netle~tirilerek
pozisyon biiyiikliigiine ula~J11r.Kurum bazmda netle~tirildikten soma ula~J1an pozitif pozisyon
biiyiikliigiiniin fon top lam degerine bOliimii ile kar~l taraf riski degerine ula~lhr ve ula~llan kar~l
taraf riski negatif olamaz.
Likidite Riski: Fon portf6yiinde yer alan varhklar enstriiman grubu bazmda varhgm tiim,
varhk grubunun kendine ozgii ozelligi, likidite ge9mi~i (ortalama i~lem hacmi), serbestligi, piyasa
biiyiikliigii, kredi ve piyasa riski, degerlemede kolayhk ve kesinligi gibi faktOrier dikkate almarak
ayn~tmlml~tJr. Soz konusu faktOrler l~lgmda oranlar uygulanarak Yiiksek Kaliteli Likit Varhklar
hesaplanmakta ve fon portfiiylerinin ne kadarmm likidite edilebilecegi tespit edilmektedir. Fon
portf6yiindeki yiiksek kaliteli likit varhklarm toplula~tmlarak fon toplam degerine oranlanmasl
sonucu bulunan portf6ylin likidite oram glinliik olarak izlenmektedir. Aynca stres donemlerinde
fonda olasl nakit 91kl~larml kar~llayabilecek likit varhklann analizi yapllarak olumsuz piyasa
ko~ullanmn ya~andlgl donemlerde ya~anabilecek likidite riski konusunda yonetim kurulu
bilgilendirilmektedir.
3.3. Kaldlraf; Yaratan i~lemler
Fon portf6yiine riskten korunma ve/veya yatmm amaclyla kaldua9 yaratan i~lemlerden; pay
senedi, dovizlkur, klymetli madenler, emtia, faiz, finansal endeksler ve Teblig'in 4. maddesinde yer
alan varhklara ve/veya i~lemlere dayah tiirev ara9 (vadeli i~lem ve opsiyon sozle~mesi), sakh tiirev
ara9, varant ve sertifikalan, yapJ1andmlml~ bor91anma ara9lan, forward, ileri va16rlii tahvillbono ve
altm ahm i~lemleri ve swap i~lemleri dahil edilir.
3.4. Kaldua9 yaratan i~lemlerden kaynaklanan riskin ol9limlinde Rehber'de belirlenen
esaslar gergevesinde Mutlak RMD Yontemi kuliamlacaktJr. Serbest fon olmasl sebebiyle fonun
RMD limiti bulunmamaktadlr.
3.5. Kaldua9 yaratan i~lemlere ili~kin olarak ara9 bazmda ayn ayn hesaplanan pozisyonlarlll
mutlak degerlerinin toplanmasl (sum of not iona Is) suretiyle ula~llan toplam pozisyonun fon toplam
degerine oranilla "kaldlra9" denir. Fonun kaldlra91imiti %200'diir.
3.6. Fon portf6yiine alman yapllandmlml~ yatmm ara91anmn sakh tiirev ara9 niteligi ta~IYlp
ta~lmadlgl Kurucu tarafilldan degerlendirilerek soz konusu degerlendirmeyi tevsik edici belgeler
Kurucu nezdinde muhafaza edilir. YapJ1andmlml~ yatmm aracmm sakh tiirev ara9 niteliginde
olmasl halinde, risk ol9iimiine ili~kin olarak Rehber'de yer alan esaslar uygulanlr.

IV. FON PORTFOYUNUN

SAKLANMASI

VE FON MALVARLIGININ

AYRILIGI

4.1. Fon portf6ylinde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varhklar Kurulun portf6y
saklama hizmetine ili~kin diizenlemeleri gergevesinde Portf6y SakiaYlclsl nezdinde saklamr.
6}'-: ~_';C:~;:~~~~':::::.~,

4.2. Portf6y SaklaYlclsl'mn, fon portf6yiinde yer,jalan v'ei1I*~sb;mk'lll saklama hizme i
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Takasbank'm eri~imine imkiin saglamr. Bu durumda dabi Portfay SaklaYlclsl'mn ytikiimliiliik ve
sorumlulugu devam eder.
4.3. Fon'un malvarhgl Kurucu'nun ve Portfay SaklaYlclsl'mn malvarhgmdan ayndlf.
Fon'un malvarhgl, fon hesabma olmasl ~artlyla kredi almak tiirev aray i~lemleri veya fon adma taraf
olunan benzer nitelikteki i~lemlerde bulunmak haricinde teminat gasterilemez ve rehnedilemez. Fon
malvarhgl Kurucunun ve PortfOy SaklaYlclslmn yanetiminin veya denetiminin kamu kurumlanna
devredilmesi halinde dabi ba~ka bir amayla tasarruf edilemez, kamu alacaklarmm tabsili amaCl da
dabil olmak iizere haczedilemez, iizerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasma dabil edilemez.
4.4. Portfay saklaYlclsl; fona ait finansal var1Jklarm saklanmasl ve/veya kaYltlann tutulmasl,
diger var1Jklarm aidiyetinin dogrulanmasl ve takibi, kaYltlarmm tutulmasl, varhk ve nakit
hareketlerine ili~kin i~lemlerin yerine getirilmesinin kontrolii ile mevzuatta belirtilen diger
garevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Bu kapsamda, portfay saklaYlclsl;
a) Yatmm fonlarl hesabma kahlma paylarmm ihray ve itfa edilmesi i~lemlerinin mevzuat ve
fon iytiiziigii hiikiimlerine uygunlugunu,
b) Yatmm fonu birim katllma paYl veya birim pay degerinin mevzuat ile fon iytiiziigii,
izahname hiikiimleri yeryevesinde belirlenen degerleme esaslarma gare hesaplanmasml,
c) Mevzuat ile fon iytiiziigii, izahname hiikiimlerine aykm olmamak ~artlyla,
Kurucu/Yanetici 'nin talimatlarmm yerine getirilmesini,
d) Fon'un var1Jklanyla ilgili i~lemlerinden dogan edimlerine ili~kin bedelin uygun siirede
aktanlmasml,
e) Fon'un gelirlerinin mevzuat ile fon iytiiziigii, izahname hiikiimlerine uygun olarak
kullanllmasml,
f) Fon 'un varhk ahm satrmlanmn, portfay yaplSlnm, i~lemlerinin mevzuat, fon iytiiziigii,
izahname hiikiimlerine uygunlugunu saglamakla yiikiimliidiir.
4.5. Portfay sakla)'lClSl;
a) Fona ait varhklarm ayn ayn, fona aidiyeti aylkya belli olacak, kaYlp ve hasara
ugramayacak ~ekilde saklanmasml saglar.
b) Beige ve kaYlt diizeninde, fona ait varhklarl, haklarl ve bunlarm hareketlerini fon bazmda
diizenli olarak takip eder.
c) Fona ait varhklarl uhdesinde ve diger kurumlardaki kendi hesaplannda tutamaz ve kendi
aktifleriyle ili~kilendiremez.
4.6. a) PortfOy saklama hizmetini yiiriiten kurulu~, yiikiimliiliiklerini yerine getirmemesi
nedeniyle Kurucu ve kahlma paYl sabiplerine verdigi zararlardan sorumludur. Kurucu, PortfOy
SaklaYlclsmdan; Portfay SaklaYlclsl da Kurucu'dan, Kanun ve Saklama Tebligi hiikiimlerinin ihliili
nedeniyle dogan zararlann giderilmesini talep etmekle yiikiimliidiir. KatJlma paYl sabiplerinin
Kurucu veya Portfay SaklaYlclsma dava ayma hakkl sakhdlr.
b) Portfay saklaYlclsl, portfay saklama hizmeti verdigi portfOylerin yanetiminden
piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu degildir.
c) Portfay SaklaYlclsl, 6362 saYlh Sermaye
kaynaklanan yiikiimliiliiklerini yerine getirmemesi
sorumludur.

veya

onlenmesi, onlenemiyorsa yonetilmesi, gozetimi ve bu durumun fon yatmmcilanna aylklanmasl
kaydlyla fona portfay degerleme, operasyon ve muhasebe hizmetleri, kalilma paYI ahm salimma
araclhk hizmeti ve Kurulca uygun goriilecek diger hizmetleri verebilir.
4.8. Portfoy saklaYlclsl her giin itibari ile saklamaya konu varhklarm mutabakatml, bu
varhklara merkezi saklama hizmeti veren kurumlar ve Kurucu veya yatmm ortakhgl ile yapar.
4.9. Portfay saklaYlclsl portfay saklama hizmetini yfuiitiirken kar~Jla~abilecegi ylkar
yali~malarmm tammlanmasml, onlenmesini, yonetimini, gozetimini ve aylklanmasml saglayacak
gerekli politikalarl olu~tunnak ve bunlan uygulamakla yiikiimliidiir.
4.10. Kurucu'nun iiyiincii ki~ilere olan borylarl ve yiikiimliiliikleri ile Fon'un aym iiyiincii
ki~ilerden olan alacaklarl birbirlerine kar~1mahsup edilemez.
4.11. Portfay saklama hizmetini yiiriiten kurulu~, yiikiimliiliiklerini yenne getirmemesi
nedeniyle Kurucu ve katJlma paYI sahiplerine verdigi zararlardan sorumludur.
4.12. Kurucu, Portfay SaklaYlclsmdan; Portfay SaklaYlclsl da Kurucu' dan, Kanun ve
SaklamaTebligi hiikiimlerinin ihUHi nedeniyle dogan zararlann giderilmesini talep etmekle
yiikiimliidiir. Kalilma paYI sahiplerinin Kurucu veya Portfay SaklaYlclsma dava ayma hakkl sakhdlr.
4.13. Portfay saklaYlclsl, portfoy saklama hizmeti verdigi portfaylerin yonetiminden veya
piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu degildir.
4.14. Portfay SaklaYlclsl, 6362 saYlh Sermaye Piyasasl Kanun ve ilgili diger mevzuattan
kaynaklanan yiikiimliiliiklerini yerine getirmemesi nedeniyle kalilma paYI sahiplerine kar~1
sorumludur.
4.15. Portfay saklama sozle~mesinde portfay saklaYlclsmm Kanun ve Saklama Tebligi
hiikiimleri ile belirlenmi~ olan sorumluluklanmn kapsamlm daraltici hiikiimlere yer verilemez.

V. FON BIRIM PAY DEGERiNiN, FON TOPLAM
PORTFOY DEGERiNiN BELiRLENME ESASLARI

DEGERiNiN

VE FON

5.1. "Fon Portfay Degeri", portfoydeki varhklarm Finansal Raporlama Tebligi 'nde belirlenen
ilkeler yeryevesinde hesaplanan degerlerinin toplamldlr. "F on Toplam Degeri" ise, Fon Portfay
Degerine varsa diger varhklarm eklenmesi ve borylarm dii~iilmesi suretiyle hesaplanu.
5.2. Fon'un birim pay degeri, fon toplam degerinin fon toplam pay saYlSlna boliinmesi
suretiyle hesaplamr. Bu deger her i~ giinii sonu itibanyla Finansal Raporlama Tebligi'nde belirlenen
ilkeler yeryevesinde hesaplanu ve kalilma paylarmm ahm-salim yerlerinde ilan edilir.
5.3. Sava~, dogal afetler, ekonomik kriz, ileti~im sistemlerinin yokmesi, portfOydeki
varhklarm ilgili oldugu pazarm, piyasanm, platformun kapanmasl, bilgisayar sistemlerinde meydana
gelebilecek arlzalar, ~irketin mali durumunu etkileyebilecek onemli bir bilginin ortaya ylkmasl gibi
olaganiistii durumlarm meydana gelmesi halinde, degerleme esaslarmm tespiti hususunda
Kurucu'nun yonetim kurulu karar alabilir. Aynca soz konus~:9'lay1fla,~I~,ili olarak KAP'ta aylklama
yaplhr.
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5.5. Yurtdl~1 borsalarda i~lem goren sermaye piyasasl ara9lan, borsa dl~1vadeli i~lem / swap
sozle~melerine ve yapIiandmlml~ yatmm ara91anna ili~kin olarak, Finansal Raporlama Tebligi
uyarmca TMS/TFRS dikkate almarak Kurucu yonetim kurulu kararl ile belirlenen degerleme
esaslarl a~agldaki gibidir.
1) Borsa DI~I TUrev Ara9 ve Swap sozle~melerine ili~kin degerleme
Portfoye ahnmasl a~amasmda tUrev ara9 ve swap sozle~mesinin degerlemesinde gtincel fiyat
kullamhr.
Forward ve swap i~lemlerinde gtincel fiyat nakit aklmlarmm bugtine indirgenmi~ degeridir.
Fonun fiyat a91klama donemlerinde;
Forward ve swap sozle~meleri i9in nakit aklmlarmm bugUne indirgenmesi yontemi ile
bulunan fiyat degerlemede kullamhr.
Nakit akImlarmm bugUne indirgenmesi yonteminde;
- Spot Dayanak Varhk i9in: Dayanak varhgm doviz/kur olmasl durumunda, fonun alacakh
oldugu para birimi i9in degerleme gUnUndeki TCMB ah~ kuru, bor91u oldugu para birimi i9in ise
TCMB sah~ kuru; diger durumlarda ise dayanak varhgm spot fiyah,
- Faiz Oranlarl i9in: ilgili para birimlerinin oncelikle Reuters' dan, bu kaynaktan veriye
e!i~ilememesi durumunda suaslyla Bloomberg veya Superderivatives'den
elde edilen LIBOR ve
zlmni faiz oranlan
baz almacaktu. Hesaplamada vadedeki para birimleri ilgili faiz oranlarl kullanllarak
degerleme gUnUne indirgenir. indirgenmi~ nakit akl~lanmn TUrk Lirasl degeri yukarlda belirtilen
spot fiyat araclhgl ile hesaplamr. Hesaplanan degerlerin toplaml degerleme gtinU i9in forward
ve/veya swap sozle~mesinin degerini gostermektedir.
2) Eurobond ve yabancI bor91anma ara91armm degerlemesinde Bloomberg HP sayfasmda
degerleme tarihini takip eden i~gUnUsaat 10:00' da degerleme tarihinde en son ilan edilen Mid Price
fiyatl, bu fiyatm bulunmamasl durumunda ise, bir onceki gUnUndegerleme fiyatmm ertesi i~ gUniine
i9 verimle ilerletilerek hesaplanan fiyat kullamhr.
3) YabancI hisse senedi, yabancI piyasalarda i~lem goren; yatmm fonu katIima paylarl, borsa
yatmm fonu kahlma paylarl, ve yatmm ortakhklarmm paylanmn degerlemesinde, degerleme
tarihini takip eden i~gtinii saat 10:00' da degerleme tarihindeki Bloomberg ekranmm HP sayfasmda
a91klanan borsa kapanl~ fiyatI, bu fiyatm olmamasl durumunda son ah~ fiyatI, borsamn kapah olmasl
durumunda ise bir onceki degerleme fiyatl kullamhr.
4) Borsa dl~1 repo - ters repo sozle~melerinde borsada aym valOrde gergekle~en i~lemlerin
aglrhkh ortalama fiyatl ile degerlenir. Referans ahnacak bir borsa fiyatmm bulunmamasl
durumunda, piyasa fiyatlm en dogru yansltacak ~ekilde giivenilir ve dogrulanabilir bir yontem
kullanIiu,
5) YabancI futures sozle~melerinin degerlemesinde, J!gili''!?:'9$aJWIinternet sayfasmdan veya
sozlqmenin Bloomberg' de yaymlanan 0 giin i9in a9lklan;Ufen stn~u;1~i\i!'1 fiyatl, uzla~ma fi
bulunmamasl durumunda son i~lem fiyah, i~lem ger~ekle.~em~1<,,<i[Ur\imunda son a1 fi ah,
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6) Opsiyon sozle~melerinde giineel fiyat kar~l taraftan alman fiyat kotasyonudur.
Fonun fiyat aylklama donemlerinde;
•

Degerlemede kullanI1mak iizere giineel piyasa fiyatmm bulunmadlgl durumlarda ve,
Kar~l taraftan fiyat kotasyonu almamadlgl durumlarda;

•

opsiyonlar iyin Blaek&Seholes opsiyon modeli, bu modelin opsiyona uygun olmadlgl
durumlarda ise opsiyonun ozelliklerine uygun Binom mode Ii, Monte Carlo simiilasyon yontemi veya
genel kabul gormii~ bir fiyatlama modeli araelhglyla hesaplama yapI11r.
7) YapI1andmlml~ yatmm araylanmn degerlemesinde slrasIYla;
•
Borsada ilan edilen fiyat,
•
Borsada i~lem geymemesi halinde, veri dagltlm kanallarl araelhglyla ilan edilen
giineel fiyat,
•
Degerleme giintinde i~lem geymemesi ve veri dagltlm kanallannda fiyat ilan
edilmemesi halinde yapI1andmlml~ yatmm araemm yapIsma en uygun fiyatlama yontemi ile
hesaplanan teorik fiyat degerlemede kullanlhr.
8) i1eri YalOrhi TahvillBono i~lemlerinin Degerleme Esaslarl
i1eri valOrlti alman Devlet iy Borylanma Senetleri (DiBS) valOr tarihine kadar diger BiS'lerin
arasma dahil edilmez. i1eri valOrlii salIlan DiBS 'Ier ise valOr tarihine kadar portfay degeri tablosunda
kalmaya ve degerlemneye devam eder. i1eri valOrlii DiBS ahm ve salIm i~lemleri ayn bir vadeli
i~lem sozle~mesi olarak degerlenir. i~lem tutarlarl ise valOr tarihine kadar takastan alaeak veya
takasa bory olarak takip edilir.
ileri valOrlii sozle~menin degeri ah~ ve salI~ i~lemlerinde aym yontemle hesaplanlrken i~lem
ah~ ise pozitif (+), salI~ ise negatif (-) bir deger olarak portfay degeri tablosuna yanm. Aym valOrde
ve aym nominal degerde hem ah~ hem de salI~ yapllml~ ise portfdy degeri tablosunda her iki i~lem
aym degerde fakat ah~ i~lemi pozitif (+) satl~ i~lemi ise negatif (-) olarak goriineeektir. Bu ~ekilde
aylIgI pozisyonu ters i~lemle kapatml~ olan fonlarda bu i~lemler portfoy degeri iizerinde bir etki
yaratmayaeaklIr.
ileri valOrlii i~lemlerin degerlemesi ise a~agldaki formiile gore yapI1aeaktu:
i~lemin Degeri = Vade sonu Degeri /(1 +Bile~ik Faiz/l 00) (vkg/365)
Vade Sonu Deger: Ahm satlm yapI1an DiBS'in nominal degeri
Bile~ik Faiz: Yarsa degerleme giiniinde BiAS 'ta valOr tarihi i~lemin valOr tarihi ile aym olan
i~lemlerin aglrhkh ortalama faiz oram, yoksa degerleme giiniinde BiAS'ta aym giin valOrlii
geryekle~en i~lemlerin aguhkh ortalama faiz oram, yoksa en son aym giin valOrlii olarak i~lem
gordiigii giindeki aym giin valOrlii i~lemlerin aglrhkh ortalama faiz oranl, bu da yoksa ihray
tarihindeki bile~ik faiz oranldu.
i1eri YalOrlii Yurtdl~mda ihray Edilen Borylanma Arael i~lemlerinin Degerleme Esaslarl
~'4;-;,:;~~;~:.:-~",

i. Degerleme giiniinde valOr tarihi iyin i~lem fiy;aii;;';;1~~9~j~i~e\,bu i~lemfiyatl,
ii. Degerleme giiniinde valOr tarihi iyin bir fiy:~tb1.!J:~!!~~r~~ ul~,~llabilen en giinee
valOr giiniine kadar iy verim ile ilerletildigi fiyat kUl\~ml\t {
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ileri valOrlti altm i~lemlerinde,
i.BiAS'm Gtinltik Btilteni'nde ilgili valiirlti USD/ons [(HI) iii! (H9)] i~lemleri iyin
aylklanan aglrhkh ortalama fiyatm kullamlmasl,
ii. Siiz konusu i~lemlerin portfiiye ahmmda ah~ fiyatmm, ahm tarihinden ba~lamak tizere ise
BiAS'ta degerleme gtinti itibariyle olu~an fiyatlanmn; Finansal Raporlama Tebligi'nin 9.
Maddesinin birinci flkrasmm (a) bendi uyarmca hesaplanmasl,
iii. De!\erlemenin a~agldaki bentler uyarmca yapllmasl gerekmektedir.
a) ileri valiirlti alman altm i~lemleri va16r tarihine kadar diger Altm Menkul Klymetlerinin
arasma dahil edilmez. ileri valOrlti satIlan Altm'lar ise valOr tarihine kadar portfoy degeri tablosunda
kalmaya ve degerlenmeye devam eder. ileri valOrlti Altm ahm ve satlm i~lemleri ayn bir vadeli i~lem
siizle~mesi olarak degerlenir. i~lem tutarlarl ise valiir tarihine kadar takastan alacak veya takas a bory
olarak takip edilir.
b) ileri valOrlti siizle~menin degeri ah~ ve satI~ i~lemlerinde aym yiintemle hesaplamrken
i~lem ah~ ise pozitif (+), satI~ ise negatif (-) bir deger olarak portfoy degeri tablosuna yanSlf. Aym
valOrde ve aym nominal degerde hem ah~ hem de satl~ yapl!ml~ ise portfoy degeri tablosunda her
iki i~lem aym degerde fakat ah~ i~lemi pozitif (+) satI~ i~lemi ise negatif (-) olarak giiztikecektir. Bu
~ekilde aytlgl pozisyonu ters i~lemle kapatml~ olan fonlarda bu i~lemler portfoy degeri tizerinde bir
etki yaratmayacaktlr.

5.6. Borsa dl~mda taraf olunacak sozle~melere ili~kin olarak a~agldaki esaslara uyulur:
Kurucu nezdindeki Risk Yiinetimi Birimi tarafmdan borsa dl~l ttirev aray siizle~melerinin
"adil bir fiyat" iyerip iyermedigi; Forward ve swap i~lemleri iyin "nakit aklmlanmn bugtine
indirgenmesi" yiintemi kullamlarak hesaplanan teorik fiyat ile degerlemede kullanl!acak fiyat
arasmda kar~ll~tIrma yapllarak, opsiyonlar iyin "Black&Scholes opsiyon mode Ii, Binom modeli
veya Monte Carlo simtilasyonu yontemi" yontemlerinden opsiyonun tipine uygun olan metot
kullamlarak hesaplanan teorik fiyat ile degerlemede kullanl!acak fiyat arasmda kar~l!a~tIrma
yapl!arak kontrol edilir.
Vadeli kur ile spot kur arasmdaki farka forwardve/veya
swap points denir. i~lemde
kullamlan forward ve/veya swap points'in aym i~lem kuru ve i~lem vadesi iyin adil ve tarafslz
kurumlann kotasyonlan kullanl!arak 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 gtivenilirligi test edilmi~ benzer ekranlar araclhgl ile yapl!lr.
Forward ve swap i~lemlerinin spot dayanak varhk fiyatmm, Bloomberg ve Reuters gibi
baglmslz ve gtivenilir veri saglaYlcllanmn i~lem saatinde yaymladlgl en dti~tik en ytiksek spot
dayanak varhk fiyat bandmda olmasl gerekmektedir.
Borsa dl~mda taraf olunacak repo-ters repo sozle~melerinin adil fiyat iyerdiginin kontrolti
Risk Yiinetimi Birimi tarafmdan yaplhr. Borsa dl~mda taraf olunacak repo-ters repo siizle~melerine
ili~kin olarak, ilgili siizle~menin faiz oranlarmm borsada i~lem goren benzer vade yaplSlna sahip
sozle~melerin faiz oranlarma uygun olmasl esastlf. Bu till siizle~melere taraf olunmasl durumunda ,
en gey siizle~me tarihini takip eden i~ gtinti iyinde siizle~menill,>va~~~;t'aiz,oram, kar~l tarafl ve kar~l
tarafm derecelendirme notu KAP'ta aylklanarak; ilgili bilgi~e berg\\le'¥'S~Z1e~metarihini mti
.
be~ yl! stireyle saklanlr.
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Borsa dl~1 opsiyon sozle~melerine ili~kin olarak, kar~1 tarafm verdigi kotasyon ile Risk
Yonetim Birimi tarafmdan hesaplanan fiyat kar~lla~tmhr. Fon fiyatJ hesaplanlrken degerlemede
kullanilmak iizere kar~1taraftan fiyat kotasyonu almdlgl durumlarda soz konusu fiyat degerlemede
kullanilmadan once fiyatm uygunlugu yeterli ve genel kabul gormii~ bir fiyatlama modeli
araclhglyla ve Kurucu risk yonetim prosediirii/YK kararl gergevesinde degerlendirilir.

VI. KA TILMA PAYLARININ

ALIM SATIM ESASLARI

Fon satl~ ba~langH<tarihinde bir adet paym nominal fiyatJ (birim pay degeri) I TL'dir. Takip
eden giinlerde fonun birim pay degeri, fon toplam degerinin katJlma paylarmm saYlsma
boliinmesiyle elde edilir.
Fon'un satl~ ba~langH<tarihi.20.II.f.l2019'dur.
Kurucu ile aktif pazarlama ve dagltJm sozlqmesi imzalaml~ bankalar tarafmdan yiiriitillen
mevduat kampanyasl kapsammda yatmmclya mevduatm yanl Slfa fonun da satJldlgl hallerde bu
maddede belirtilen ahm satlm esaslarmda bir degi~iklik yapllamaz.
Genel Esaslar
Katilma paYI satm ahnmasl veya fona iadesinde, Kurucu'ya ve DagltJcl Kurulu~ T. Garanti
Bankasl A.~. ~ubelerine ba~vurularak ahm satJm talimatJ'verilebilir.
Kurucu'nun kendi adma yapacagl i~lernler de dahil alman tiim katJlma paYI ahm satJm
talimatlarma ahm ve satlm talimatlarl i9in ayn ayn olrnak iizere miiteselsil slra numarasl verilir ve
i~lemler bu oncelik suasma gore gen;:ekle~tirilir.
Fon tutarml temsil eden fon katJlma paylarl Teblig'de tanlmlanml~ olan Nitelikli
Yatmmcilara satilu. Serbest yatmm fonlanmn katJlma paylarmm ahm satlml konusunda yetkili
kurulu~lar, satJ~ yapllan yatmmcilann Teblig'de belirlenen nitelikli yatmmci vasdlarml haiz
olduklanna dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve diizenli olarak tutmakla yiikiimliidiirler. Fona ilk
giri~i slrasmda katJhmcilardan Nitelikli Yatmmci olduklarma dair beyan dagltJcl tarafmdan ahmr.
6.1. Katilma PaYl Ahm Esaslan
Yatmmcllann BIST Bor91anma Ara9lan Piyasasl'nm a91k oldugu giinlerde saat l3:30'a
kadar verdikleri katllma paYI ahm talimatlan talimatm verilmesini takip eden ilk hesaplamada
bulunacak pay fiyatJ iizerinden yerine getirilir.
BIST Bor9lanma Ara9lan Piyasasl'nm a9lk oldugu giinlerde saat 13:30'dan soma iletilen
talimatlar ise, ilk pay fiyatl hesaplamasmdan soma verilmi~ olarak kabul edilir ve izleyen
hesaplamada bulunan pay fiyatl iizerinden yerine getirilir.
BIST Bor9lanma Ara9lan Piyasasl'mn kapah oldugu giinlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk
i~giinii yapilacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatJ iizerinden gergekle~tirilir.
6.2. Ahm Bedellerinin

Tahsil Esaslan
,.~~"; ;";:!':,!~~:~~:~~,;,'t~~<1'

Ahm talimatmm verilmesi suasmda, talep edilen katJlma paYX;'bedel"injQ.:;.K;urucu
tarafmdan t
edilmesi esastJr. Ahm talimatlarl pay saYlsl ya da tutar olarak y,irilt:}jiJ,\r~;j<.ui'ucu;~limatmp. saYl I
olarak verilmesi halinde, ah~ i~lemine uygulanacak fiyatJ1'~es!~( ~~ar~\ :.;'"
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katIlma paYI bedellerini en son ilan edilen satI~ fiyatma %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir.
Aynca, katllma paYI bedellerini i~lem giinu tahsil etmek iizere en son ilan edilen fiyata marj
uygulanmak suretiyle bulunan tutara e~ deger kJ.ymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatm tutar
olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay saylSl fon fiyatl
aylklandlktan soma hesaplamr.
Ahm talimatmm kar~lhgmda tahsil edilen tutar 0 gun iyin yatmmcI adma nemalandmlmak
suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar yeryevesinde, katJ!ma pa)'l ahmmda kullamhr.
6.3. KatJ!ma PaYI Sahm Esaslan
YatmmcIlarm BIST Borylanma Araylan Piyasasl'mn aylk oldugu giinlerde saat 13:30'a
kadar verdikleri katllma paYI satIm talimatlarl talimatm verilmesini takip eden ilk hesaplamada
bulunacak pay fiyatI uzerinden yerine getirilir.
BIST Borylanma Araylarl Piyasasl'mn aylk oldugu giinlerde saat 13:30'dan soma iletilen
talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasmdan soma verilmi~ olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada
bulunan pay fiyatJ uzerinden yerine getirilir.
BIST Borylanma Araylarl Piyasasl'mn kapah oldugu gunlerde iletilen talimatlar izleyen ilk
i~giinu yapJ!acak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatI uzerinden geryekle~tirilir.
6.4. SatIm Bedellerinin

Odenme Esaslan

KatIlma paYI bedelleri; iade talimatmm, BIST Borylanma Araylarl Piyasasl 'nm aylk oldugu
giinlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatm verilmesini takip eden birinci i~lem
gununde, iade talimatmm BiST Borylanma Araylarl Piyasasl'mn aylk oldugu gunlerde saat
13:30'dan soma verilmesi halinde ise, talimatm verilmesini takip eden ikinci i~lem guniinde
yatmmcJ!ara 6denir.
6.5. Ahm Sahma Araclhk Eden Kurulu~lar

ve Ahm SatIm Yerleri:

KatIlma paylanmn ahm ve satlml kurucunun yanl Slfa T. Garanti Bankasl A.$. araclhglyla da
yaplhr. Kurucu ile T. Garanti Bankasl A.$. arasmda Fon katJ!ma paylarmm ahm-satImma araclhk
s6zle~mesi imzalanml~tIr. Fon, Turkiye Elektronik Fon Ahm Satlm Platformu'nda i~lem
g6rmemektedir.
T. Garanti Bankasl A.$. 'ye ait bilgilere a~aglda yer alan linkten ula~llmasl miimkiindur.
www.garantibbva.com.tr

6.6. Giri~ C;:lkl~Komisyonlan:
uygulanmayacaktu.
6.7. Performans

Fon Paylarma herhangi bir giri~ veya ylkl~ komisyonu

Vcreti: Fondan herhangi bir Performans Ucreti tahsil edilmeyecektir.
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HARCAMALAR

YE

Fon varhgmdan yapllabilecek harcamalar a~aglda yer almaktadlr.
1) Saklama hizmetleri iyin iidenen her tUrlii iicretler,
2) Varhklarm nakde yevrilmesi ve transferinde odenen her tiirlii vergi, resim ve komisyonlar,
3) Alman kredilerin faizi,
4) Portf6ye ahmlarda ve portf6yden satlmlarda odenen araclhk komisyonlan, (yabancl para
cinsinden yapllan giderler TCMB doviz satJ~ kuru iizerinden TL'ye yevrilerek kaydolunur.),
5) Portf6y yonetim iicreti,
6) Fonun miikelleti oldugu vergi,
7) Baglmslz denetim kurulu~larma odenen denetim iicreti,
8) E-vergi beyannamelerinin tasdikine ili~kin yetkili meslek mensubu iicreti,
9) E-defter (mali miihiir, ar~ivleme ve kullanlm) ve E-fatura (ar~ivleme) uygulamalarl
nedeni ile odenen hizmet bed eli,
10) Mevzuat geregi yapJimasl zorunlu ilan giderleri,
11) Takvim yJil esas almarak iiyer ayhk donemlerin son l~ giiniinde fonun toplam degeri
iizerinden hesaplanacak Kurul iicreti,
12) E~ik deger giderleri,
13) KAP giderleri,
14) Mevzuat uyarmca tutulmasl zorunlu defterlere ili~kin noter onaYl giderleri,
15) Tiizel Ki~i Kimlik Kodu giderleri,
16) Kurulca uygun goriilecek diger harcamalar.
7.1.1. Fon Yonetim Vcreti Oram: Fon toplam degerinin giinliik %0,00274'iinden
(yiizbindeikivirgiilyetmi~dort) [yJihk yakla~lk %1,00 (yiizdebir)] (BMV dahil) olu~an bir yonetim
iicreti tahakkuk ettirilir ve bu iicret her ay sonunu izleyen bir hafta iyinde, kurucu ile dagltJcl arasmda
imzalanan sozle~me yeryevesinde belirlenen payla~lm esaslarma gore kurucuya ve dagltJclya fondan
iidenir.
7.1.2. Fon PorWiyiindeki Varhklarm Ahm Satlmma Araclhk Eden Kurulu~lar ve
Araclhk i~lemleri iyin Odeuen Komisyonlar
Fon portf6yiinde yer alan varhklarm ahm satJmma T. Garanti Bankasl A.S. (Borylanma
Araylan) ve Garanti Yatmm Menkul Klymetler A.S. (Pay Senedi, viop, Yabancl Pay Senedi,
Yabancl BYF ve Yurt dl~l borsalarda i~lem goren tiirev aray i~lemleri) araclhk etmektedir. Soz
konusu araclhk i~lemleri iyin uygulanan komisyon oranlan a~aglda yer almaktadu:
1) Pay ve Varant komisyonu: %0,01 (onbindebir) - %0,06 (onbindealtJ) arahgmda degi~en
oranlar uygulamr.
2) Sabit getirili menkul kIymet ve Borsa Para Piyasasl i~lem komisyonu: Fon adma BIST
Borylanma Araylan Piyasasmda ve Takasbank Para Piyasasl 'nda geryekle~tirilen i~lemler
iizerinden, Borsa istanbul ve Takasbank tarifesi uygulanu.
3) Sabit Getirili Menkul Klymetler ve viop i~lemler AraClhk Ucreti: Sabit Getirili Menkul
Klymetler iyin 0,00001 (yiizbindebir); ters repo i~lemleri iyin 0,000003 (milyondaiiy);
ViOP'da i~lem goren sozle~meler iyin 0,00005 (yiizbindebe~)
4) Yabancl Piyasalarda YapJian Menkul Klymet i~lem Ucreti: Fon adma yabancl piyasa ve
borsalarda geryekle~tirilen i~lemler iizerinden, ilgili piyasa ve borsalarda geyerli olan iicret
...
,!'.,,'!,' , ,t arl'f;'
eSl uygu Iamr.
R""-- ,,,,;' c':',,,,
5) Takasbank Saklama Komisyonu: ,Tiikasff~fftiIiifmdan
belirlenen ve ilan edilen iic
komisyonlar aynen uygulanmaktaJir.}?/;;;;.::-.''''.!"
\\
6) viop i~lem Borsa Komisyonu: B~rsa1st~6b~;}afifesnuygulanlr.
GARANTi PORTF
. -, ",'
~~,}
~ ,.
7) Klymetli Madenler Borsa komisy(;m':1:"BI.~naj;l.fysiu,)lgulanu.
EtlIef
.,
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Oranlara BSMV dahil degildir.
7.1.3. Kurul Vereti: Takvim yill esas ahnarak, iiyer ayhk donemlerin son i~ giiniinde Fon'un
net varhk degeri iizerinden %0,005 (yiizbindebe~) oranmda hesaplanacak ve odenecek Kurul Ucreti
Fon portfoyiinden kar~llamr.
7.1.4. Fon'un Bagh Oldugu ~emsiye Fona Ait Giderler: Semsiye Fon'un kurulu~ giderleri
ile fonlann katllma paYI ihray giderleri hariy olmak iizere, Semsiye Fon iyin yapilmasl gereken tiim
giderler Semsiye Fona bagh fonlann toplam degerleri dikkate almarak oransal olarak ilgili fonlarm
portfOylerinden kar~llanlr.
7.1.5. Kar~I1lk Aynlaeak Diger Giderler ve Tahmini Tutarlan
A~agldaki tabloda yer alan iicret ve giderler Fon'un getirisini dogrudan etkiler. Tabloda yer
alan l1ltarlar bir hesap donemi boyunca Fon' dan tahsil edilmektedir.
Fon'dan ka~I1anan giderler
Yonetim iicreti (yilhk)
- Kurucu
-Fon Dagltlm Kurulu~u
Saklama iicreti (yilhk)

1,00
0,40
0,60
0,08

Diger giderler (Tahmini) (yilhk)

0,15

0/0

7.2. Kurueu Tarafmdan Karsllanan Giderler
A~aglda tahmini l1ltarlarl gosterilen katilma paylarmm
tarafmdan kar~ilanacaktlr.
Gider Tiirii
Tescil ve Han Giderleri
Diger Giderler
TOPLAM

satl~ma ili~kin giderler kurucu

Tutan (TL)
10.000
2.000
12.000

VIII. FONUN VERGiLENDiRiLMESi:
8.1. Fon PortfOy i~letmeeiligi Kazan~lannm

Vergilendirilmesi

a) Kurumlar Vergisi Diizenlemesi A~lsmdan: 5520 saYlh Kurumlar Vergisi Kanunu'nun
5'inci maddesinin 1 numarah bendinin (d) alt bendi uyannca, menkul bymet yatmm fonlanmn
portfay i~letmeciliginden dogan kazanylarl kurumlar vergisinden istisnadlf.
b) Gelir Vergisi Diizenlemesi A~lsmdan: Fonlarm portfay i~letmeciligi kazanylan, Gelir
Vergisi Kanunu'nun geyici 67. maddesinin (8) numarah bendi uyarmca, %0 oranmda gelir vergisi
tevfikatma tabidir.

'-

••....
f.,

I
)

oranmda gelir vergisi tevfikatma tabidir. KVK'nm ikinei maddesinin birinei f1kras1 kapsammdaki
miikellefler ile miinbaSifan menkul k1ymet ve diger sermaye piyasas1 arae1 getirileri ile deger art1~1
kazanylar1 elde etmek ve bunlara bagh haklan kullanmak amae1yla faaliyette bulunan
miikelleflerden Sermaye Piyasa~lKanununa gore kurulan yatmm fonlar1 ve yatmm ortakhklar1yla
benzer nitelikte olduguH,,;ne veManye
Bakannglnca
belirlenenler iyin bu aran %0 olarak uygulamr. [I]
Gelir Vergisi Kanunu'nun geyiei 67. maddesinin (8) numarah bendi uyannea fon kablma
P'lylarmm fona iadesinden elde edilen gelirler iyin y11hk beyanname verilmez. Diger gelirler
nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Tiear! i~letmeye
dahil olan ~u nitelikteki gelirler, bu f1kra kapsam1 d1~mdadlf.
Kurumlar Vergisi Kanunu Geyiei Madde I uyannca dar mtikellefkunJrlllarm Tiirkiye'deki i~
yerlerine atfedilmeyen veya daim! temsilcilerinin arae1hg1 olmaks1zm elde edilen ve Gelir Vergisi
Kanununun geyiei 67 nei maddesi kapsammda kesinti yap1lm1~kazanylar1 ile bu kurumlarm tam
mtikellef kurumlara ait olup BlST'ta i~lem goren ve bir y1ldan fazla siireyle elde tutulan pay
senetlerinin elden y1kar1lmasmdan saglanan ve geyiei 67 nei maddenin (I) numarah f1krasmm altme1
paragraf1 kapsammda vergi kesintisine tabi tutulmayan kazanylan ve bu k=larm
daim!
temsilcileri arae1hg1yla elde ettikleri tamam1 geyiei 67 nei madde kapsammda vergi kesintisine tabi
tutulmu~ kazanylan iyin yilhk veya ozel beyanname verilmez.
IX. FiNAN SAL RAPORLAMA ESASLARI iLE FONLA iLGiLi BiLGiLERE
FON PORTFOYUNDE YER ALAN VARLIKLARA iLi!;lKiN A(:IKLAMALAR

VE

9.1. Fon'un hesap donemi takvim y1hd1r. Aneak ilk hesap donemi Fon'un kurulu~ tarihinden
ba~layarak 0 yilm Arahk aymm sonuna kadar olan siiredir.
9.2. Finansal tablolann bag1ms1z denetiminde Kurulun bag1ms1z denetimle ilgili
diizenlemelerine uyulur. Finansal tablo haz1rlama ytikiimliiliigiiniin bulundugu ilgili hesap
doneminin son giinii itibar1yla hazlflanan portfay raporlar1 da finansal tablolarla birlikte bag1ms1z
denetimden geyirilir.
9.3. Fonlar tasfiye tarihi itibar1yla ozel bag1ms1z denetime tabidir. Kurueu, Fon'un y1lhk
finansal tablolarm1, ilgili hesap doneminin bitimini takip eden 60 giin iyinde KAP'ta ilan eder.
Finansal tablolarm son bildirim giiniiniin resmi tatil gtiniine denk gelmesi halinde resmi tatil giiniinii
takip eden ilk i~ giinii son bildirim tarihidir.
9.4. !;lemsiye fon i9tiiziigiine, bu izahnameye, baglmslZ denetim raporuyla birlikte
finansal raporlara (Finansal tablolar, sorumluluk beyanlan, portfOy dagIllm raporlan)
fon
giderlerine ili~kin bilgilere, fonun risk degerine, uygulanan komisyonlara, varsa performans
iicretlendirmesine ili~kin bilgilere ve fon tarafmdan a91klanmasl gereken diger bilgilere fonun
KAP'ta yer alan siirekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ula~Ilmasl miimkiindiir.
9.5. Portfoy dag1hm raporlar1 ayhk olarak hazlflamr ve ilgili aY1takip eden alb i~ giinii iyinde
KAP'ta ilan edilir.
9.6. Finansal raporlar, bag1ms1z denetim raporuyla birlikte, bag1ms1z denetim kurulu~unu
temsil ve ilzama yetkili ki~inin imzasm1 ta~1yan~8ir,,~~~, ekinde kurueuya ula~masmdan soma,
kurueu tarafmdan finansal raporlarm kamu)\il't"'ilyJjd~~W~)ip.,aili~kin yonetim kurulu kararma
bagland1g1 tarihi izleyen altmel i~ giinii mt;.ihi ~.<lil!iJ.itim~n'e!lkadarKAP'ta ay1klan1r. F'n sal

[II

Ayrmtlh bilgi i,in bkz. www.gib.gov.tr
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tablolar aynca soz konusu a<;:Jklamay!miiteakip 10 i~ giinii igerisinde katilma pay! sahiplerine en
uygun haberle~me vas!tas!yla gonderilir.
9.7. Portfoy raporlar! d!~mdaki finansal raporlar kamuya a9!kland!ktan sonra, Kurucu'nun
resmi internet sitesinde yay!mlanu. Bu bilgiler, ilgili internet sitesinde en az be~ yil siireyle kamuya
a9!k tutulur. Soz konusu finansal raporlar aym zamanda kurucunun merkezinde ve kat!lma pay! satl~!
yap!lan yerlerde, yatmmc!larm incelemesi i9in haz!r bulundurulur.
9.8. Yatmmcilann yatmm yapma karanm etkileyebilecek ve onceden bilgi sahibi olunmasm!
gerektirecek nitelikte olan izahnamenin 1.1.1., 1.1.2.1., II, III.,V.5.5., V.5.6., VI. (6.5. hari9 olmak
iizere), VII.7.1. (arac!hk komisyonlarma ili~kin alt madde hari9) nolu boliimlerindeki degi~iklikler
Kurul tarafmdan incelenerek onaylanu ve yap!lacak izahname degi~iklikleri yiiriirliige giri~
tarihinden en az 30 gUn once katilma pay! sahiplerine en uygun haberlqme vas!tas!yla bildirilir.
izahnamenin diger boliimlerinde yapilacak degi~ikler ise, Kurulun onay! aranmakslZln kurucu
tarafmdan yap!larak KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yapilan
degi~iklikler her takvim y!h sonunu izleyen alt! i~ giinii i9inde toplu olarak Kurula bildirilir.
9.9. Fon reklam ve ilan veremez.
9.10. Borsa d!~! repo-ters repo i~lemlerinin fon portf6yiine dahil edilmesi halinde en ge9
sozle~me tarihini takip eden i~ giinii i9inde sozle~menin vadesi, faiz oram, kar~! taraf! ve kar~! tarafm
derecelendirme notu KAP'ta a9!klanu.
9.11. Fon portf6yiine yapilandmlm!~ yatmm arac! dahil edilmesi halinde soz konusu yatmm
aracmm genel ozelliklerine ili~kin bilgiler ve igerdigi muhtemel riskier aynca KAP'ta a9!klamr.

X. FON'UN SONA ERMESi VE FON VARLIGININ

TASFiYESi

10.1. Fon;
- Bilgilendirme dokiimanlarmda bir siire ongoriilmii~ ise bu siirenin sona ermesi,
- Fon siiresiz ise kurucunun Kurulun uygun gorii~iinii ald!ktan sonra alt! ay sonras! i9in feshi
ihbar etmesi,
- Kurucunun faaliyet ~artlanm kaybetmesi,
- Kurucunun mali durumunun taahhiitlerini kar~ilayamayacak kadar zayd1amas!, iflas etlnesi
veya tasfiye edilmesi,
- Fonun kendi mali yiikiimliiliiklerini kar~!layamaz durumda olmas! ve benzer nedenlerle
fonun devammm yatmmc!lann yaranna olmayacagmm Kurulca tespit edilmi~ olmas!
hallerinde sona erer.
Fonun sona ermesi halinde fon portf6yiinde yer alan varhklardan borsada i~lem gorenler
borsada, borsada i~lem gormeyenler ise borsa d!~mda nakde donii~tiiriiliir.
10.2. Fon mal varhg!, i9tiiziik ve izahnamede yer alan ilkelere gore tasfiye edilir ve tasfiye
bakiyesi kat!lma pay! sahiplerine pay Ian oramnda dag!tlhr. Tasfiye durumunda yalmzca katllma
pay! sahiplerine odeme yap!labilir.
10.3. Tasfiye i~lemlerine ili~kin olarak, Kurucu'nl.ll1.-KllQ!I'unuygun gorii~iinii ald!ktan sonra
6 ay sonras! i9in fesih ihbar etmesi durumunda soz k,!'fifu's~.:siJi~;S'l;>I))lIlda
hala Fon'a iade edilme .
katllma paylanmn bulunmas! halinde, kat!lma pf,l~! s.~iPJ~iih\iJ;"S't!~ talimatl beklenm
n ay
satl~lar! yapilarak elde edilen tutarlar Kurucu verril.tl~n;a:pa:Y:;~"'\lIJ,111
s~t!m! y~
a9!lacak hesaplarda yatmmc!lar adma ters rep~ida yey')~~~hJ; tarh'fmdan u
il. .
"k
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sermaye piyasasl aras;lannda nemalandmhr. Fesih ihbanndan soma yeni katilma paYI ihras;
edilemez. Tasfiye amndan itibaren his;bir katllma paYI ihras; edilemez ve geri almamaz.
10.4. Kurucunun iflasl veya tasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun gorecegi ba~ka bir portfoy
yonetim ~irketine tasfiye amaclyla devreder. Portf6y SaklaYlclslmn mali durumunun taahhiitlerini
kar~llayamayacak kadar zaYlflamasl, iflasl veya tasfiyesi halinde ise, kurucu fon varhgml Kurul
tarafmdan uygun goriilecek ba~ka bir portf6y saklaYlclsma devreder.
10.5. Tasfiyenin sona ermesi iizerine, Fon admm Ticaret Sicili'nden silinmesi is;in keyfiyet,
kurucu tarafmdan Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir, bu durum Kurul' a bildirilir.
Xl. KA TILMA PAYI SAHiPLERiNiN

HAKLARI

11.1 Kurucu ile katilma paYl sahipleri arasmdaki ili~kilerde Kanun, ilgili mevzuat ve is;tiiziik;
bunlarda hiikiim bulunmayan hiillerde 1111120II tarihli ve 6098 sayill Tiirk Bors;lar Kanununun 502
ilii 514 iincii maddeleri hiikiimleri klyasen uygulanlr.
11.2. Fon'da olu~an kar, Fon'un bilgilendirme dokiimanlannda belirtilen esaslara gore tespit
edilen katllma paymm birim pay degerine yanSif. Katilma paYI sahipleri, paylarml Fon'a geri
sattlklarmda, ellerinde tuttuklansiire is;in fonda olu~an kardan paylanm alml~ olurlar. Hesap donemi
sonunda aynca temettii dagltlml soz konusu degildir.
11.3. Katllma paylarl mii~teri bazmda MKK nezdinde izlenmekte olup, tasarruf sahipleri
Kurucu'dan veya ahm satlma araclhk eden yatmm kurulu~lardan hesap durumlarl hakkmda her
zaman bilgi talep edebilirler.
XII. FON PORTFOYUNUN

OLU~TURULMASI

VE KATILMA

PAYLARININ

SATI~I
12.1. Katllma payIan, fon izalmamesinin KAP'ta yaYlmml takiben izahnamede belirtilen
usul ve esaslar s;ers;evesinde nitelikli yatmmcllara sunulur.
12.2. Katllma paylan kar~illgl yatmmcilardan toplanan para, takip eden i~ giinii izahnamede
belirlenen varhklara ve i~lemlere yatmhr.
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