GARANTi PORTFOY YONETiMi A.~.
PARA piY ASASI ~EMSiYE FONU'NA BAGLI
GARANTi PORTFOY BiRiNCi PARA piYASASI FONU'NUN
iZAHNAME DEGi~iKLiGi
Sermaye Pil.asasl Kurulu'ndan alman If(.. / .1.0. / 2019 tarih ve 12233903/lo."5...o.f.:~.t;../.JOjL-saYlh izin dogrultusunda, Garanti PortfOy Birinei Para Piyasasl Fonu
izahnamesinin 2.6., 3.1., 3.2., 3.3., 5.5. ve 7.1.3. numarah maddeleri a~agldaki ~ekilde
degi~tirilmi~tir ve izahnameye a~agldaki ~ekilde 2.8. ve 5.6. numarah maddeler eklenmi~tir.

EsKi~EKiL
II. FON PORTFOYUNUN YONETiMi, YATIRIM STRATEJiSi iLE FON
PORTFOY SINIRLAMALARI
2.6. Portfoye Kurul diizenlemeleri yeryevesinde borsa dl~1repo/ters repo sozle~meleri
dahil edilebilir.
Borsa dl~1repo-ters repo sozle~melerin vadesi 90 giinii ~mayacaktlr.
, Borsa dl~1 sozle~meler fonun yatlnm stratejisine uygun olarak fon portfOyiine dahil
edilir. Sozle~melerin kar~1taraflarmm yatmm yapdabilir derecelendirme notuna sahip olmasl,
herhangi bir ili~kiden etkilenmeyeeek ~ekilde objektif ko~ullarda yapdmasl ve adil bir fiyat
iyermesi ve fonun fiyat aylklama donemlerinde geryege uygun degeri iizerinden nakde
donii~tiiriilebilir olmasl zorunludur.

YENi ~EKiL
II. FON PORTFOYUNUN YONETiMi, YATIRIM STRATEJtsi
PORTFOY SINIRLAMALARI

iLE FON

2.6. Portfoye Kurul diizenlemeleri ~eryevesinde borsa dl~1repo/ters repo sozle~meleri,
tUrev araylar (vadeli i~lem ve opsiyon sozle~mesi), forward ve swap sozle~meleri dahil
edilebilir.
Borsa dl~1 sozle~meler fonun yatmm stratejisine uygun olarak fon portf6yiine dahil
edilir. Sozle~melerin kar~1taraflanmn yatmm yapdabilir dereeelendirme notuna sahip olmasl,
herhangi bir ili~kiden etkilenmeyeeek ~ekilde objektif ko~ullarda yapllmasl ve adil bir fiyat
i~ennesi ve fonun fiyat aylklama donemlerinde ger~ge uygun degeri iizerinden nakde
don~tiiriilebilir olmasl zorunludur.
Borsa dl~1repo-ters repo, tiirev ara~lar (vadeli i~lem ve opsiyon s6zle~mesi), forward ve
swap s(jzle~melerinde kar~l tarafmm denetime ve gozetime tabi finansal bir kurum (banka, arael
kurum v.b.) olmasl ve fonun fiyat a~lklama donemlerinde "giivenilir" ve "dogruIanabilir" bir
y6ntem ile degerlenmesi zorunludur.
,,'/;"i~a~mda
taraf olunan tUrev ara~ s(jzle~meleri nedeniyle marUz kalman kar~1taraf
t!~i1:J'(N6ftfo~\degerinin %lO'unu a~amaz.
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EKLENEN MADDE
2.8. PortfOye riskten korunma ve/veya yatmm amaclyla fon ttiriine ve yatmm
stratejisine uygun olacak ~ekilde ileri valorlii tahvillbono ahm i~lemleri, tiirev araylar (vadeli
i~lem ve opsiyon siizle~mesi) riskten korunma amac!yla ise borsa d!~! tiirev aray, forward ve
swap sozle~meleri dahil edilebilir. Kaldrray yaratan i~lemlerin pozisyonlarmm
hesaplanmasmda, Rehber'in "Fon Tiirlerine iJi~kin Kontrol" b~hgmda yer alan smulamalara
uyulur.
EsKi~EKiL
III. TEMEL YATIRIM RiSKLERi VE RiSKLERiN

OU;UMU

3.1. Fonnn marnz kalabilecegi riskier ~unlard!r:
1) Piyasa Riski: Piyasa riski ile borylanmay! temsil edenfinansal araylarm ve diger
menkul kiymetlerin. doviz ve dovize endeksli finansal araylara dayah ttirev sozle~melere ili~kin
ta~man pozisyonlarm degerinde, faiz oranlar! ve doviz kurlarmdaki dalgalanmalar nedeniyle
meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Siiz konusu risklerin detaylarma ~ag!da
yer verilmektedir:

a- Faiz Oram Riski: Fon portfoyiine faize dayah varhklarm (borylanma arac!, ters repo
vb) dahil edilmesi halinde, soz konu~ varhklann degerinde piyasalarda ya~anabilecek
faiz oranlan degi~irnleri nedeniyle olu~an riski ifade eder.
b- Kur Riski: Fon portfoyiine yabanc! para cinsinden varhklarm dahil edilmesi halinde,
doviz kurlarmda meydana gelebilecek degi~iklikler nedeniyle Fon'un maruz kalacag!
zarar olasillgIm ifade etmektedir.
2) Kar~1 Taraf Riski: Kar~l tarafm sozle~meden kaynaklanan yiikiimliiliiklerini yerine
getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas i~lemlerinde ortaya y!kan
aksakhklar sonucunda iidemenin yapilamamasl riskini ifade etmektedir.
3) Likidite Riski: Fon portfoyUnde bulunan finansal varhklarm istenildigi anda piyasa
fiyatmdan nakde diin~tiiriilememesi halinde ortaya y!kan zarar Olaslhgldu.
4) Kaldlra~ Yaratan i~lem Riski: Fon portfOyiine tiirev aray (vadeli i~lem ve opsiyon
sozle~meleri), sakh tiirev aray, swap sozle~mesi, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valorJii
tahvillbono ve altm ahm i~lemlerinde ve diger herhangi bir yontemle kald!ray yaratan benzeri
i~lemlerde bulunulmasl halinde, b~lang1Y yatmm! ile b~langly yatmmmm i1zerinde pozisyon
ahnmas! sebebi ile fonun b~lang!y yatmmmdan daha yiiksek zarar kaydedebilme olaslhgl
kalduay riskini ifade eder.
5) Operasyonel Risk: Operasypnel risk, fonun operasyonel siireylerindeki aksamalar
sonucunda zarar olu~masl olas!hgml ifade eder. Operasyonel riskin kaynaklan arasmda
kullanilan sistemlerin yetersizligi, ba~anslz yonetim, personelin hatah ya da hileli i~lemleri gibi
kurum iyi etkenlerin yan! SlFadogal afetler, rekabet ko~ullan, politik rejirn degi~ikligi gibi
,.~~t~l,l(lkenlerde olabilir.
/. ~\...
~' -':'••.....;'''z"
><,.,..".,~
. ..::'<.:.6j''Y6g~la~ma Riski: Belli bir varhga ve/veya vadeye yognn yatm~ yapllmasl so
1:' for~b%~at!!g!~ ve vadenin iyerdigi risklere maruz kalmas!dlr.
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7) KorelasyoD Riski: Farkh finansal varhklarm piyasa ko~uIIarl aItmda belirii bir
zaman dilimi i••erisinde aym anda deger kazanmasl ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki
farkh finansal varhgm birbirleri iIe olan pozitif veya negatif yiinlii iIi~kileri nedeniyle
dogabiIeeek zarar ihtimalini ifade eder.
8) Yasal Risk: Fonun halka arz edildigi donemden sonra mevzuatta ve diizenleyiei
otoritelerin diizenlemelerinde meydana gelebiIeeek degi~iklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.
3.2. FODUD maruz
~unlardlr:

kalabilecegi

risklerin

ilI••ilmilnde

kuIlanIlan

yiintemler

Fonun yatmm stratejisi iIe yahnm yaplian varhklarm yapisma ve nsk diizeyine uygun
bir risk yiinetim sistemi olu~turulmu~tur.
Piyasa Riski: Fonun piyasa riski iil••ilmilnde Riske Maruz Deger Yiintemi kulIamhr. RMD
hesaplamasmda tek tarath %99 gUven arahgl, 1 giinliik elde tutma silresi, 250 i~ giinil gozlem
silresi kuIIanlhr.
Kredi Riski: Fon portf6yiine dahil edilmesi planlanan ve kredi riski t~lyan finansal ilriinler
i9in, ihra••••mm kredi veriIebilirligi incelenir. Fon portfOyiine dahil edilmek istenilen kredi riski
ta~lyan ilrilnIerin ihra••••lsl i••in kredi derecelendinne kurulu~larl Moody's, S&P veya Fitch
tarafmdan veriImi~ kredi notu degeriendirilerek fon portf6ylerine dahil edilir. Kredi notu
bulunmayan ihra••••llar i••in kredi verilebilirligin izlenmesini saglayacak kredi iil••ilm sisternleri
kulIanllabilir.
Kar~1Taraf Riski: Fona dahil edilmesi dil~iinillen, borsa dl~1repo/ters repo siizle~melerinin
kar~1tarafm, denetirne ve giizetime tabi finansal bir kurum (banka, araci kurum vb.) olmasl,
Yatmm Fonlarma iIi~kin Esaslar Tebliginin 32. maddesinde beIirtiIen dereeelendinne notuna
sahip olmasl, objektif ko~ulIarda yapl!masl, adil fiyat i••ennesi, fonun fiyat a••J1dama
diinemlerinde gilvenilir ve dogrulanabilir bir yiintemle degerienmesi, fonun fiyat a9Jklama
diinemlerinde gergege uygun degeri iizerinden nakde diinil~tilrillebilir ve sona erdirilebilir
nitelikte olmasl zorunludur.
Likidite Riski: Fon portf6yfu1de yer alan krymetIerin ge••mi~ i~lem hacirn1eri dikkate almarak
gilnliik likidite tutarian hesaplanlr. Bu tutarlar ilzerinden fonun gilnIiik likidite oranl belirlenir.
3.3. Kaldlra ••YarataD i~Iemler
Fon portf6yilne kaldrra•• yaratan i~lemlerden; ileri valiirlU tahvillbono allm i~lemleri
dahiI edilebilecektir.
YENil>EKiL

m. TEMEL

YATIRIM RiSKLERi VE RiSKLERiN

OL<;:fJMiJ

3.1. FODuDmaruz kalabilecegi riskier ~uDlardlr:
.. '~Ti)~sa
Riski: Piyasa riski iIe bor••lanmaYJ temsil eden finansal ara••lann ve diger
.mertkUII(iymet~rin, diiviz ve diivize endeksli finansal ara••lara dayah tilrev siizle~melere ili~ki
., ta$ln~;;Po~isyoti\lfnn degerinde, faiz oranlan ve diiviz kurlarmdaki dalgalanmalar nede .
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meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Soz konusu risklerin detaylarma a~aglda
yer verilmektedir:
a- Faiz Oranl Riski: Fan portfoyiine faize dayah varhklann (bor<;lanmaaraCI,ters repo
vb) dahil edilmesi halinde, soz konusu varhklarm degerinde piyasalarda ya~anabilecek
faiz oranlarl degi~imleri nedeniyle olu~an riski ifade eder.
b- Kur Riski: Fon portf6yiine yabancl para cinsinden varhklarm dahil edilmesi halinde,
doviz kurlannda meydana gelebilecek degi~iklikler nedeniyle Fon'un maruz kalacagl
zarar olaslhglID ifade etmektedir.
2) Kar~1 Taraf Riski: Kar~l tarafm sozle~meden kaynaklanan yiikfunlillilklerini yerine
getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas i~lemlerinde ortaya <;lkan
aksakhklar sonucunda Odemenin yaptlamamasl riskini ifade etmektedir.
3) Likidite Riski: Fon portf6yilnde bulunan finansal varhklarm istenildigi anda piyasa
fiyatmdan nakde donil~tilrillememesi halinde ortaya 91kanzarar olaslhgldu.
4) Kaldlra~ Yaratan i~lem Riski: Fon portf6yilne tilrev ara<;(vadeli i~lem ve opsiyon
sozle~meleri), sakh tilrev ara<;,swap sozle~mesi, ileri valOrlil tahvil/bono i~lemlerinde ve diger
herhangi bir yontemle kaldlra<; yaratan benzeri i~lemlerde bulunulmasl halinde, ba~langl<;
yatmml ile ba~lang19 yatmmmm ilzerinde pozisyon almmasl sebebi ile fonun ba~langl<;
yatmmmdan daha yilksek zarar kaydedebilme olaslhgl kaldua<; riskini ifade eder.
5) Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel silre<;lerindeki aksamalar
sonucunda zarar olu~masl olaslhgml ifade eder. Operasyonel riskin kaynaklan arasmda
kullantlan sistemlerin yetersizligi, ba~anslz yonetim, personelin hatah ya da hileli i~lem1erigibi
kurum i<;ietkenlerin yam sua dogal afetler, rekabet ko~ullan, politik rejim degi~ikligi gibi
kurum dl~l etkenler de olabilir.
6) Yogunla~ma Risk!: Belli bir varhga ve/veya vadeye yogun yatmm yapllmasl sonucu
fonun bu varhgm ve vadenin i<;erdigirisklere maruz kalmaSldlr.
7) Korelasyon Riski: Farkll finansal varhklarm piyasa ko~ullarl altmda belirli bir
zaman dilimi i<;erisindeaym anda deger kazanmasl ya da kaybetmesine paralel olarak' en az iki
farkll finansal varhgm birbirleri ile olan pozitif veya negatif yonlil ili~kileri nedeniyle
dogabilecek zarar ihtimalini ifade eder.
8) Vasal Risk: Fonun halka arz edildigi donemden soma mevzuatta ve diizenleyici
otoritelerin diizenlemelerinde meydana gelebilecek degi~iklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.
9) ihra~~1 Riski: Fon portf'6yiine alman varhklann ihra<;<;lsmmyiikilmltiliiklerini
klsmen veya tamamen zamanmda yerine getirememesi nedeniyle dogabilecek zarar ihtimalini
ifade eder.

Piyasa Riski; Fonun piyasa riski ol~!imlinde Riske Maruz Deger Yontemi kullamhr. RMD
hesaplamasmda tek tarafh %99 gliven arahgl, 1 glinltik elde tutma sfuesi, 250 i~ glinii gozlem
sliresi kullamhr.
Kredi Riski: Fon portf6yline dahil edilmesi planlanan ve kredi riski ta~lyan finansallirlinler
iryin,ihraryrymmkredi verilebilirligi incelenir. Fon portfoyline dahil edilmek istenilen kredi riski
ta~lyan lirlinlerin ihra~~lsl iryin kredi derecelendirme kurulu~lan Moody's, S&P veya Fitch
tarafmdan verilmi~ kredi notu degerlendirilerek fon portfoylerine dahil edilir. Kredi notu
bulunmayan ihrary~llariryinkredi verilebilirligin izlenmesini saglayacak kredi 6l~!im sistemleri
kulJanllabilir.
Kar~1 Taraf Riski: Fona dahil edilmesi dli~lintilen, borsa dl~1repo/ters repo, tiirev arary(vadeli
i~lem. ve opsiyon sozle~mesi), forward ve swap sozle~melerinin kar~1 tarafin, denetime ve
gozetime tabi finansal bir kurum (banka, aracI kurum vb.) olmasl, YatlTlm Fonlarma jli~kin
Esaslar Tebliginin 32. maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olmasl, objektif
ko~ullarda yapI1masl, adil fiyat iryermesi, fonun fiyat a~lklama donemlerinde gUvenilir ve
dogrulanabilir bir yontemle degerIenmesi, fonun fiyat arylklama donenIierinde gerryege uygun
degeri lizerinden nakde donli~tfulilebilir ve sona erdirilebilir nitelikte oimasl zorunludur.
Borsa dl~mda taraf olunan tlirev arary(vadeli i~lem ve opsiyon sozle~mesi), forward ve
swap sozle~meleri nedeniyle maruz kalman kar~1taraf riski, piyasaya gore ayarlama (mark to
market) yontemi ile hesaplanan toplamm fon toplam degerine oranlanmasl ile elde edilir. Kaql
tarafriski yatmm fonunun toplam degerinin %IO'unu a~amaz.
Kar~1 taraf riski, forward ya da swap gibi lirlinler i~in bagh bulunduklarl finansal
endekse gore pozitif ya da negatif deger alabilir. Forward ve Swap fuiinler iryinkar~1 taraf
riskine esas olan rakam giinllik olarak elde edilen kar zarar rakamlarmrn toplarmdlT (karlar
pozitif, zararIar negatif olarak ele ahmr). Urlinler kar~1taraf riski hesaplamasmda ahndlklan
kuruma gore hesaplamaya dahil edilir. Her bir kurum ve lirlin tipi ile hesaplama yapiiarak
bulunan degerler kurum bazmda netle~tirilerek pozisyon btiyiiklligline ul~lhr. Kurum bazmda
net1e~tirildikten soma ula~I1anpozitif pozisyon biiyiikliigiinlin fon toplam degerine bolilmil ile
kar~1taraf riski degerine ula~lhr ve ul~llan kar~1taraf riski negatif olamaz.
Lilddite Risk!: Fon portfoytinde yer alan varhklar enstriiman grubu bazmda varhgm tlirli,
varhk grubunun kendine ozgii ozelligi, likidite gerymi~i(ortalarna i~lem hacmi), serbestligi,
piyasa biiytikliigti, kredi ve piyasa riski, degerlemede kolayhk ve kesinligi gibi faktorIer dikkate
ahnarak ayn~tmlml~tIr. Soz konusu fakt6rler 1~lgmda her enstrlirnan grubu i~in risk yonetim
prosedilrlinde oranlar belirlenmi~tir. Belirlenen oranlar uygulanarak yiiksek kaliteli likit
varhklar hesaplanmakta ve fon portfoylerinin ne kadannm likidite edilebilecegi tespit
edilmektedir. Fon portfoyiindeki ytiksek kaliteli likit varhklarm toplula~tlTllarak fon toplam
degerine oranlanmasl sonucu bulunan portiliyiin likidite oram gtinltik olarak izlenmektedir.
Aynca stres donemlerinde fonda olasl nakit rylkr~lanmkar~I1ayabilecek likit varhklarm analizi
yapllarak olurnsuz piyasa ko~ullarmm y~andlgl donenIierde ya~anabilecek likidite riski
konusunda Yonetim Kurulu bilgilendirilmektedir.

EsKi~EKiL
V. FON BiRiM PAY DEGERiNiN, FON TOPLAM DEGERiNiN VE FON
PORTFOY DEGERiNiN BELiRLENME ESASLARI
5.5. Borsa dl~mda taraf olunacak sozle~meIere iIi~kin olarak ~agldaki esaslara uyulur:
Borsa dl~mda taraf olunacak repo-ters repo sozle~melerine iIi~kin olarak, ilgili
sozle~menin faiz oranlarmm borsada i~lem goren benzer vade yaplsma sabip sozle~melerin faiz
oranlarma uygun olmasl esasbr. Bu tiir sozle~melere taraf olunmasl durumunda , en gey
sozle~me tarihini takip eden i~ glinii iyinde sozle~menin vadesi, faiz oranl, kar~1tarafl ve kar~l
tarafm derecelendirme notu KAP'ta aylklanarak; ilgili bilgi ve belgeler sozle~me tarihini
miiteakip be~ Yll siireyle saklantr.
Borsa dt~mda taraf olunacak repo-ters repo sozle~melerinin adil fiyat iyerdiginin
kontrolli iy Kontrol Birimi tarafmdan yapIltr.

YENi ~EKiL
V. FON BiRiM PAY DEGERiNiN, FON TOPLAM DEGERiNiN VE FON
PORTFOY DEGERiNiN BELiRLENME ESASLARI
5.5. Degerleme esaslanna iIi~kin olarak Finansal Raporlama Tebligi uyarmca
TMS/TFRS dikkate ahnarak Kurucu yonetim kurulu karan ile belirlenen degerleme esaslarl
~agldaki gibidir:
1)
lIeri valorlii TabviIIBono i~lemlerinin Degerleme Esaslan: lIeri valorlii alman
Devlet iy Borylanma Senetieri (DiBS) valor tarihine kadar diger DiBS'lerin arasma dabil
edilmez. ileri valorlii sablan DiBS'ler ise valor tarihine kadar portfOy degeri tablosunda
kalmaya ve degerIenmeye devarn eder.lIeri valOrliiDiBS ahm ve sabm i~lemleri ayn bir vadeli
i~lem sozle~mesi olarak degerienir. i~lem tutarlan ise valor tarihine kadar takastan alacak veya
takasa bory olarak takip edilir, ileri valOrlii soz1e~menin degeri all~ ve sab~ i~lemlerinde ayru
yontem1e hesaplarurken i~lem all~ ise pozitif(+), sab~ ise negatif(-) bir deger olarak portfOy
degeri tablosuna yanSlf. Ayru valorde ve aym nominal degerde hem ah~ hem de satl~ yapilml~
ise portfoy degeri tablosunda her iki i~lem aym degerde fakat ah~ i~lemi pozitif (+) satl~ i~lemi
ise negatif (-) olarak goziikecektir. Bu ~ekilde aybgl pozisyonu ters i~lemle kapatml~ olan
fonlarda bu i~lemler portfoy degeri lizerinde bir etki yaratmayacaktlr. lIeri valOrlii i~lemlerin
degerlemesi ise a~agldaki formlile gore yapilacakbr:
i~lemin Degeri = Vade sonu Degeri /(1+Bile~ik Faiz/lOO) (vkg/365)
Vade Sonu Deger: Ahm sabm yapilan DiBS'in nominal degeri
Bile~ik Faiz: Varsa degerieme giiniinde BiA~ 'ta valor tarihi i~lemin valor tarihi ile aym
olan i~lemlerin aglrhkh ortalarna faiz oram, yoksa degerleme giinOOdeBiA~ 'ta aym giin valorlii
geryekl~en i~lemlerin agrrhkll ortalarna faiz oranl, yoksa en son aym giin valOrlii olarak i~lem
0":gt!:,g1Th,a-eki
aym goo valorlii i~lemlerin aglrhkh ortalama faiz oram, bu da yoksa ihray
rihinlfeki' bjJ.~~i1<iaizoramdlr.
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13ors~DI~ITiirev Aray ve Swap sozle~meIerine ili~kin degerIeme
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Portfoye ahnmasl a~amasmda tiirev ara~ ve swap sozle~mesinin degerlemesinde giineel
fiyat kullamhr. Forward ve swap i~lemlerinde giinceJ fiyat nakit aklmlarmm bugiine
indirgenmi~ degeridir. Fonun fiyat a~lkJama donemJerinde; Forward ve swap sozle~meleri i,in
nakit aklmlarmm bugiine indirgenmesi yontemi ile bulunan fiyat degerlemede kullaruhr. Nakit
aklmlarmm bugiine indirgenmesi yonteminde; - Spot Doviz Kuru i~in: Fonun alacakh oldugu
para birimi i~in degerleme giiniindeki TCMB ah~ kuru, bor~lu oldugu para birimi i,in ise
TCMB sall~ kuru, - Faiz OranJarl i~in: ilgili para birimlerinin oncelikle Reuters'dan, bu
kaynaktan veriye eri~ilememesi durumunda slraslyla Bloomberg veya Superderivatives'den
elde edilen LIBOR ve zlmni faiz oranJarl, baz almaeaktir. Hesaplamada vadedeki para birimleri
ilgili faiz oranlarl kullamlarak degerleme giiniine indirgenir. indirgenmi~ nakit akl~lannm Tiirk
Lirasl degeri yukanda belirtilen spot fiyat aracl1lgl ile hesaplanlr. Hesaplanan degerlerin
toplaml degerleme giinii i~in forward ve/veya swap sozle~mesinin degerini gostermektedir.
3)

Opsiyon sozle~meJerinde giincel fiyat kar~l taraftan alman fiyat kotasyonudur.

Fonun fiyat a~lklama donemlerinde;
o

o

Degerlemede kuilamlmak uzere giincel piyasa fiyallnm bulunmadlgl durumlarda ve,
Kar~1taraftan fiyat kotasyonu ahnamadlgl durumlarda;

opsiyonlar i~in Black&Scholes opsiyon modeJi, bu modelin opsiyona uygun olmadljjJ
durumlarda ise opsiyonun ozelliklerine uygun Binom modeli, Monte Carlo simtilasyon yontemi
veya genel kabul gormti~ bir fiyat/ama modeli araClhglyla hesaplama yaplhr.
Aksi belirtilmedik~e slraslyla Bloomberg, Reuters, Superderivatives veri dagltun
kanalmdan temin edilen veriler kullamlacaktlf.
4)
Borsa dl~1repo - ters repo sozle~melerinde borsada aym valOrde ger~kle~en
i~lernJerin aglfhkh ortalama fiyall ile degerlenir. Referans ahnacak bir borsa fiyallmn
bulunmamasl durumunda, piyasa fiyatmi en dogru yansltaeak ~ekilde giivenilir ve
dogrulanabilir bir yontem kullanlhr.
.
EKLENEN MADDE

5.6. Borsa dl~mda taraf olunaeak sozle~melere ili~kin olarak a~agldaki esaslara uyulur:
Kurucu nezdindeki Risk Yonetimi Birimi tarafmdan borsa dl~1 tiirev ara~
sozle~melerinin "adil bir fiyat" i~erip i,ermedigi; Forward sozle~meler i~in "veri
dajjJllm kanallanmn forward degerleme ekranlarma i~lem kuru ve i~lem vadesi girilmesi", ve
Swap sozle~meleri i,in ise "veri daglllm kanallarmm swap degerleme ekranlarma i~Iem kuru
ve i~lem vadesi girilmesi" ile hesaplanan teorik fiyat ile degerlemede kullarulacak fiyat arasmda
kar~l1a~tlrmayapl1arak, opsiyonlar i~in "Blaek&Seholes opsiyon modeli, Binom mode Ii veya
Monte Carlo sirntiJasyonu yontemi" yontemlerinden opsiyonun tipine uygun olan metot
kullamlarak hesaplanan teorik fiyat ile degerlemede kullamlaeak fiyat arasmda kar~II~tlrma
yaptlarak kontrol edilir.
~-_."~~
'.. '~'13big~~mda
taraf olunacak repo-ters repo sozle~melerine ili~kin olarak, ilgili
sozJs~nl'eirlil~fail~ranJanmn borsada i~lem goren benzer vade yaplslna sahip sozle~melerin fai
I) or<il\}aJi;:;ii"uygun":plmaslesastlf. Bu tiir sozle~melere taraf olunmasl durumunda , e e~
(: 'soZ1e~inEfu?gtni tl,\kipeden i~ giinti i~inde sozle~menin vadesi, faiz oranl, kar~1tarafl ve ar~1
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tarafm derecelendirme notu KAP'ta a~!klanarak; ilgili bilgi ve belgeler sozle~me tarihini
miiteakip be~ yJ! siireyle saklamr.
Fon fiyat! hesaplamrken degerlemede kullanJimak tizere kar~! taraftan fiyat kotasyonu
almd!g! durwnlarda soz konusu fiyat degerlemede kullan!lmadan once fiyatm uygunlugu yeterli
ve genel kabul gormti~ bir fiyatlama modeli aracllIg!yla ve Kurucu risk yonetim prosediirii/YK
karar! ~er~vesinde degerlendirilir.
Borsa d!~mda taraf olunacak sozle~melerin adil fiyat i~erdiginin kontrolii Risk Yonetimi
Birimi tarafmdan yapJilf.

ESKt~EKtL
VII. FON MAL VARLIGINDAN
KAR~ILANACAK
KURUCU'NUN KAR~ILADIGI GiDERLER:

HARCAMALAR

VE

7.1.3. Fon PortfOyiindeki Varhklarm Ahm Satlmma Araclhk Eden Kurulu~lar ve
Araclhk i~lemleri i~in Odenen Komisyonlar
Fon portfoytinde yer alan varhklarm ahm satImma T. Garanti Bankas! A.~. (Bor9lanma
Ara9lan) aracJ!lk etmektedir. Soz konusu araClhk i~lemleri i9in uygulanan komisyon orarJian
a~aglda yer almaktad!r:
I) Sabit getirili menkul k!ymet ve Borsa Para Piyasasl i~lem komisyonu: Fon adma
.ErST Bor9lanma Ara9lar! Piyasasmda ve Takasbank Para Piyasas!'nda
gergekle~tirilen i~lemler iizerinden, Borsa istanbul ve Takasbank tarifesi uygulan!r.
2) Sabit Getirili Menkul K!ymetler AracJ!lk Ucreti: Sabit Getirili Menkul Klymetler
i9in 0,00001 (ytizbindebir); ters repo i~lemleri i~in 0,000003 (milyondau9)
3) Takasbank Saklama Komisyonu: Takasbank tarafmdan belirlenen ve ilan edilen
iicret komisyonlar aynen uygulanmaktadlf.
Oranlara BSMV dahil degildir.
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7.1.3. Fon Portf"dyiindeki Varhklarm Ahm Satlmma AracllIk Eden Kurulu~lar ve
AracIllk i~lemleri i~in Odenen Komisyonlar
Fon portf6ytinde yer alan varhklarm ahm satImma T. Garanti Bankasl A.S. (Bor9lanma
Ara91an) ve Garanti Yatmm Menkul Ktymetler A.S. (ViOP) arac!hk etmektedir. Soz konusu
arac!hk i~lem1erii9in uygulanan komisyon oranlan a~aglda yer a1maktadlf:
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2) Sabit Getirili Menkul KlymetIer ve viop hlemler Aracihk Ocreti: Sabit Getirili
Menkul Kiymetler iyin 0,00001 (yiizbindebir), ters repo i~lemleri i••in 0,000003
(milyondauy), ViOP'da i~lem goren sozle~meler iyin 0,00005 (yiizbindebe~)
3) Takasbank Saklama Komisyonu: Takasbank tarafmdan belirlenen ve ilan edilen
ucret komisyonlar aynen uygulanmaktadu.
4) viop i~lem Borsa Komisyonu: I;lorsa istanbul tarifesi uygularnr
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