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degerlendirilmesi sonueu verilmelidir.
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Bu izahname, Kurueu Garanti Portfiiy Ylinetimi A.Iji.'nin (www.garantibbvaportfoy.eom.tr)
adresli resmi internet sitesi He Kamuyu Aydlnlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr)
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.

Fon'un yatJrlm stratejisi dogrultusuoda aglrhkb olarak T.e. Hazine ve Maliye Bakanhgl
tarafmdan dliviz einsinden ihra~ edilen bo~lanma ara~larl ve kira sertifikalan ite yerli
ihra~~Ilann dllviz cinsinden ihra~ edilen dlJ bor~lanma ara~larl (eurobond), para ve sermaye
piyasasl ara~larma yahrIJD yapIlaeagmdan yatJrlmeJlar kur riskine maruz kalabilir.
Ayrlea bu izahname katdma paylarlDlD allm satlmlDlD yapIldlgl ortamlarda,
i~tiiziigii ile birlikte, talep edilmesi halinde iieretsiz olarak yatmmeJlara verilir.
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FON HAKKINDA

,

" StandartlanlTiirkiye Finansal Raporlama Standartlan ile bunlara
iliskin ek ve vorumlar
Garanti Portfev Yonetimi A.S.

GENEL BiLGiLER

Fon, Kanun hiikiimleri uyannca tasarruf sahiplerinden fon kaulma paY1kar~111gmdatoplanan
nakitle, tasarruf sahipleri hesabma, inan~h miilkiyet esaslanna gore i~bu izahnamenin II. boliimiinde
belirlenen varhk ve haklardan olu~an portfeyii i~letmek amactyla kuruJan, katllma paylan $emsiye
Fon'a bagh olarak jhra~ edilen ve tilzel ki~i1igi bulunmayan mal varhg1dtr.
1.1. Fona jli~kin Genel Bilgiler

Fon'un
, Unvam:
Bagh Oldugu $emsiye Fonun Unvam:

1.2. Kurucu, Yiinetici ve Portrdy SaklaytclSt Hakktnda

Gcnel Bilgiler

1.2.1. Unvan ve Yetki Belgelerine jli~kin Bilgiler

KI/ruel/ ve Yonetici'nin
, Unvam:
Yetki Belgeleri t

Garanti Portfiiv Yiinetimi A.S.
Portfdy Yiineticilij!i ve Yatmm
Faaliyetlerine ili~kin Yetki Belgesi
Tarib: 14.01.2015
No: PYSIPY.2-YD.2/1071

DaD1~manltgt

Porfiii;; SaklaVlclsl 'nlll
Unvant:
'I Portfey

Saklama Faaliyeti
izoine
hiskin Kurul Karar Tarihi ve Numarasl
1.2.2. tle~im

T. Garanti Bankast A.S.
Tarib: 27.06.2014
No: 20/649

Bilgileri

ar Cad. No:2

34340 Be~ikta~ lisT.
www.I!arantibbva.com.tr
(212) 318 18 18

Telefon numarasl:
1.3. Kurucu Ylineticileri

Fon'u temsil ve i1zama Kurucunun yonetim kurulu Oyeleri yetkili olup, yonetim kurulu
iiyelerine ve kurucunun diger yoneticilerine i1i~kin bilgiler a~aglda yer almaktadlr:
Ad. Soyadl
Maria
De
Paloma Piqueras
HERNANDEZ

Ma1Jmut KAY A

Eduardo Garcia
, HIDALGO

Berna AVDAN

•
EnginlREZ

SOD5 Ydda Yaphl(1 I$ler (Yll-Sirket-Glirev)
Tecriibesi
2012-Devam I BBVA PortIoY Yonetimi- Head of
Asset Management & Global Wealth
Yonetim
2012 - 2016 I Garanti PortIoy Yonetimi A.~. Kuru1u
29
Yonetim Kurulu Uyesi
B~am
2016 - Devam I Garanti Portfoy Yonetimi A.~. Yonetim Kurulu Baskam
.2013 - 2014 I Garanti PortIoy Yonetimi A.~. Yatmm Yonetimi Genel MiidOr Yardlmclsl
YK B~kan
2014 • 20 IS I Garanti PortIoY Yonetimi A.~ .•
Vekili
I
Yonetim Kurulu UyesilYatmm Yonetimi Genel
26
Genel
MiidOr YardlmcIsl
MiidOr
2015 - Devam I Garanti Portfoy Yonetimi A.~. Yonetim Kurulu Baskan Vekili/Genel Miidiir
2010 - 2012 I BBVA Portfoy Yonetimi - Head of
Quality Funds
Yonetim
2012 - Devam I BBVA PortIoy Yonetimi. Global
27
Kurulu
eIO
Uyesi
12.11.2015 - Devam I Garanti Portfoy Yonetimi
A.S. - Yonetim Kuru1u Ovesi
2005 - Devarn I T. Garanti Bankasl A.~ .• Hukuk
t~
Mii~aviri
Kontrolden
28.12.2015 - Devam I Garanti PortIoY Yonetimi
24
Sorumlu
A.~.- t~Kontrolden Sorumlu Yonetim Kuru1u
YKUyesi
Uvesi
2013 - 2015 I Garanti PortIoY Ytlnetimi A.~..
Hisse Senedi Ytlnetimi MfidOrii
Yonetim
2015 - 2017 I Garanti PortIoy Yonetimi A.~., Kurulu
Yatmm Ytlnetimi Genel Miidiir YardlmclsI
Uyesi
I 2017 - 01.10.2019 I Garanti PortIoY Yonetimi
18
A.~ .• Ytlnetim Kurulu OyesiIYattnm Yonetimi
Genel
Genel MildOr Yardimcisl
MildOr
YardJmclsl
01.10.2019 - Devam Garanti Portfoy Yonetimi
A.~. - Yonetim Kurulu Oyesil Genel MildOr
Yardlmclsl
Glirevi

1.4. Fon Hlzmet Blriml

Ad, So ad.

Glirevi

Murat Behliil Fon
Mudura

TUNCEL

Son 5 Yllda Ya f1-, i ler 11- irket-Giirev
Tecriibesi
01.07.2004 - devam/ T. Garanti Bankasl A.$.Sermaye Piyasalan ve Hazine Operasyon Birimi
25
Miidiirii

1.5. 'Portroy Yiinetieileri
Fon malvarhgmm, fonun yatmm stratejisi dogrultusunda, fonun yatmm yapabilecegi
varhklar konusunda yeterli bilgi ve sermaye piyasasl alanmda en az belj yilhk tecriibeye sahip
portfOyyoneticileri tarafmdan, yabnmcl lehine ve yabnmcl ~ikannl gllzetecek ~ekildePY$ Tebligi
dllzenlemeleri, portflly yllnetim sllzle~mesi ve ilgili fon bilgilendinne dokUmanlan Ij:e~vesinde
yllnetiImesi zorunludur.
Fon portfliyiinUnyllnetimi ilj:ingll;evlendirilen portflly yllneticilerine il~kin bilgilere KAP'ta
yer alan siirekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ula~i1maslmUmkUndiir.
1.6. Kurueu Biinyesinde Olu~turulan veya DI~arldan Temin Edilen Sistemler, Birimler
ve Fonun Bag,mslZ Denetimini Yapan Kurulu~
Birim

Birimin/Sistemin Olu~turuldugu Kurum

Fon bizrnet birimi

T. Garanti Bankasl A.$.

i~ kontrol sistemi

Garanti Portflly Yonetimi A.$.

Risk Yiinetim sistemi

Garanti Portflly Yllnetimi A.$.

Tefti~ birimi

Garanti Portflly Yonetimi A.$.

Ara~tJrma birimi

Garanti Portflly Yllnetimi A.$.

Fon'un finansal raporlanmn baglmslz denetimi KPMG BaglmslZ Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali MU~avirlikA.$. tarafmdan yapllm:aktadlr.
1.7. Kurueu'nun ~ube ve Aeenteleri

ube

Acente

II. FON PORTFfiyl)NON
PORTFfiy SlNIRLAMALARI

YONErtMt,

YATIRIM

STRATEJisi

iLE

FON

2.2. Fon portfoyU.kolektifportfOy yonetieiligine iIi~kinPY1)TebIigi'nde belirtilen ilkelerve
fon portfOyiine dahil edilebileeek varhk ve haklara ili~kin TebIig'de yer alan slmrlamalar
~e~evesinde yonetilir.
2.3. Fon, katilma paylan TebIig'in ilgili hUkUmleri ~er~evesinde nitelikii yatmmCllara
tahsisii olarak satilaeak serbest ozel fon statilsUndedir.Fon portfOyUnealmacak finansal varhklar
Kurul'un diizenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak se~iIir ve portflly
ylinetieisi tarafmdan mevzuata uygun olarak ylinetilir.
Fon'un yatmm Slratejisi uyarmea, Fon, toplam degerinin en az %80'i oramnda dliviz've
doviz cinsi varhk ve i~lemlere yabnm yaparak doviz bazmda getiri saglamaYIhedefiemektedir. Bu
kapsamda, Fon toplam degerinin en "az %80'i devamh olarak, T.C. Hazine ve MaIiye BakanlIgl
tarafindan doviz einsinden ihray edilen bo~lanma ara~lan ve kira sertifikalarl ile yerii ihrayyllann
diiviz einsinden ihray edilen dl~bor~lanma araylan (eurobond), para ve sennaye piyasasl araylarma
yatmlaeaktlr.
Bununla birlikte, Fon toplam degerinin geri kalan k1smlHe;
I) Fon portfOyUneG20 Uyesi Ulkeler ile geli~mekte olan UIkelerde doviz einsinden ihray
edilen kamu velveya ozcl sektlir bor,lanma ara~larma,ortaklik paylanna, kira sertifikalanna, yabnm
fonlanna, borsa yatmm fonlarma, gayrimenkul yatmm fonlarma, giri~im sermayesi yatlflIll
fonlarma, gayrimenkul yatmm OrtaklIglpaylanna, menkul klymet yabnm ortakhgl paylanna,. altm
ve diger klymetii madenlere ve Yatmm Fonlarl TebIijli'nin 4. maddesi 2. fikrasmda belirtilen ve
bunlara dayah olarak ihray edilen sennaye piyasasl ara~lanna yatmm yapabilir.
2) FonportfOyUne TL einsi varhklar ve i~lemlerle i1giIiolarak; Yatlflm Fonlan TebIigi'nin
4. maddesi ikinei fikrasmda belirtiIen, Tiirkiye'de kurulan ihr~~llara ait paylar, ozcl sektlir ve kamu
bo~lanma ara~lan, vadeli mevduat, kablma hesabt, mevduat sertifIkalart, ipotejle dayah/ipotek
teminath menkul k1ymetIer, gelir ortakhgt senetleri, gelire endeksli senetleri, TCMB, Hazine ye
ipotek finansman kunIlu~lan tarafindan iltra~edilen para ye sennaye piyasast ara,lan, altm ve dijler
ktymetli madenler ile bu madenlere dayah olarak ihra~ edilen sennaye piyasasl ara,larl, luymetli
madenler lidiin~sertifikasl, fon katilma paylan, borsa yatlflm fonlan, gayrimenkul yatmm fonlan,
giri~im sennayesi yatmm fonlarl, gayrimenkul yatmm ortakhjll paylan, menkul klymet yatmm
ortakhllt paylan; repo, ters repo i~lemleri, kira sertifikalarl, gayrimenkul sertifikalart, varantIar,
Takasbank para piyasasl ve yurtiyi organize para piyasast, i~lemleri ile kurulca uygun gorUlendiger
yatmm ara~larma yahnm yapabilir.
Aynea, fon portfOyUneyapilandmlmi~ UriinIer,ikraz i~tirak senetieri, varhga dayalt menkul
klymetIer, varhk teminatli menkul klymetler ve krediye bajlh menkul klymetier (Credit Link NotesCLN) dahil edilebilir. Ek olarak, borsa dt~1kamu ve ozel sektor dl~ bo~lanma ara~lan dahil
edilebilir.
Fon portfOyUnedovizlkur, finansal endeksler ve emtia da dahil olmak iizere Yahnm Fonlan
Tebligi'nin 4. maddesinde yer alan varhklara velveya i~lemlere dayalt forward, swap, saleh tilrev,
varant ve sertifikalart, vadeli i~lem ve opsiyon siizlc~meleri dahil edilebilir. Fon, opsiyon
sozle~melerinde ahm ve saltm yoniinde i~lemyapilabilir.

,
Fon odiin~ menkul klymet alabilir, verebilir, kredili menkul klyrnet i~lemi ve a~lga sah~
ge~ekle~tirebilir. Fon portfliyUnde bulunan tUm hisse senetleri lldUn~ i~lemine konu edilebilecektir.
Fon serbest fon niteliginde olmasmdan dolaYI odiin~ menkul i~lemlerine dair Teblig'in 22.
maddesindeki smrrlamalara tabi degildir. 6diin~ i~lemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatmm
Fonlanna t.li~kin Rehber'in 4.2.5.2 maddesinde belirtilmi~tir.
Fon, sozle~mclere konu olan varhklarm ilgili iilkenin yetkili kurulu~unda saklanmasl ~artlyla
yurt dl~mda borsa dl~l repo sozle~melerine taraf olabilir ve yurt dl~1 bankalarda mevduatlkahlma
hesaplanna yatmm yapabilir.
2.4. Fonun e~ik degeri %100 BIST-KYD I Ayhk Mevduat USD Endeksi'dir.
TL cinsinden ilrra~ edilen A grubu paylar i~in e~ik deger getirisi, BIST-KYD I Ayhk
Mevduat USD Endeksi'nin donem b~1 ve donem sonu degerinin ilgili giinlerde TCMB tarafindan
ayl1danan doviz all~ kuru dikkate ahnarak TL'ye yevrilmesi sonueu hesaplanan TL bllZlnda
getirisidir.
USDffRY getiri hesaplamasmda hesaplama donemi ~I ve hesaplama donemim sonu
larihlerinde TCMB tarafmdan saat 15:30'da aylklanan gosterge niteligindeki USD doviz ah~ kurlan
kullamlmaktadlr.
USD cinsinden ihray edilen B grubu paylar iyin ise BIST-KYD
Endeksi 'nin hesaplama donemindeki getirisidir.

I Ayhk Mevduat USD

Fon serbest fon niteliginde oldugu iyin, Performans Tebligi uyarmca, bu Teblil!,de belirlenen
e~ik deger alt smll'ma ili~kin esaslar uygulanmaz.
2.5. Portfliye riskten korunma ve/veya yatmm amaclyla yurt i~i ve 020 iiyesi iilkeler ile
geli~mekte olan iiIkelerin borsalarmda i~lem goren dovizlkur, emtia, klymetli madenler, faiz,
finansal endeksler ve Yatmm Fonlan Tebligi'nin 4. maddesi 2. flkrasmda belirtilen sermaye piyasasl
araylanna dayah lUrev aray (vadeli i~lem ve opsiyon sozle~meleri), varant ve sertifikalan,
yapl1andmlmt~ yatmm araylarl, forward, sakh tiirev ve swap i~lemleri dahil edilebilir.
Kaldll'a~ yaratan i~lemlerin pozisyonlanmn hesaplanmasmda Rehber'in "Serbest Fonlara
tli~kin Esaslar" ~e~evesinde "Kaldlra~ Yaratan l~lemlere lli~kin Esaslar" b~hgmda yer alan
slmrlama1ara uyulur .
. 2.6. Portfliye borsa dl~1lUrev aray (vadeli i~lem ve opsiyon sozle~mesi), forward, sakh lUrev,
repo-ters repo ve swap sozle~mesi dahil edilebilir.
Borsa dl~1 sozle~meler fonun yatmm stratejisine uygun olarak fon portfliyUne dahil edilir.
S(jzl~melerin kar~l taraflarmm yahnm yapl1abilir derecelendirme notuna sahip olmasl, herhangi.bir
ili~kiden etkilenmeyecek ~ekilde objektif ko~ullarda yapl1masl ve adil bir fiyat iyermesi ve fonun
fiyat aylklama donemlerinde geryege uygun degcri iizerinden nakde don~tiiriilcbilir
Olmasl
zorunludur.

2.7. Fon hesabma kredi almmasl mUmkiindiir.
2.8. Portfllye dahil edilen yabancl yatmm araylanm tamtlcl genel bilgiler: Fon portfllyiinde,
G20 iiyesi iilkeJer ile geJi~mekte olan iilkelerde gerek karnu gerekse de ozel sektor tarafindan ihray
edilen ve bu iilkelerin borsa ve piyasalarmda i~lem goren Yatmm FonJan Tebligi'nin 4. maddesi 2.
flkrasmda belirtilen sermaye piyasasl araylarma yer verilebilir.
Yurtdl~mda ihray edilen borylanma araylanmn ve kira sertifikalanmn, tabi oldugu otorite
tarafmdan yetkilendirilmi~ bir saklaYlcl kurulu~ nezdinde sakJanmasl, fiyatlmn veri dagltlm kanallarf
vasltaslyla ilan edilmesi ve fonun. fiyat aylklama donemlerinde Finansal Raporlama Tebligi
dUzenJemeleri yeryevesinde ger"ege uygun degeri iizerinden nakde don~tiiriilebilecek
nitelikte
Iikiditasyona sahip olmasl ~artlari:yla, yurtdl~mda borsa dl~mdan fon portf6yiine dahil edilmesi
mUrnkiindiir.
.
Fon portfOyiine sadece derecelendirmeye tabi tutulmu~ yurtdl~mda ihray edilen borylanma
araylan ve kira sertifikalan almabilir. ilgili aracm derecesini be1irleyen belgeler yonetici nezdinde
bulundurulur. Yurtdl~mda ihray edilen borylanma araylarl ve kira sertifika1armm fon portf6yiine
dahil edilmesi durumunda, Rehber'in 4.1.6. numarah btiliimiindeki esaslar dikkate allmr.
2.9. Portf6ye yalmzca G20 iiyesi iilkeler ile geli~mekte olan iilkelerde kurulu yatll1m fonlarl,
barsa yatll1m fonlan, gayrimenkul yatmm fonlarl, giri~im sermayesi yatmm fonlarl, gayrimenkul
yatmm ortakJlgl paylan ve menkul klymet yatmm ortakhgl paylan dahil edilebilir.
2.10. Fon portfOyiine yurtiyinde ve yurtdl~mda ihray edilmi~ yapdandtr1lnu~ yatmm ara"lan;
fonun yatmm stratejisine ve risk yaplsma uygun olmasl, borsada i~lem gormesi, ihrayylSlrun ve/veya
varsa yatll1m aracuun, yatmm yapdabilir seviyede derecelendirme notuna sahip Ohnasl ve
derecelendirme notunu iyeren belgelerin Yonetici nezdinde bulundurulmasl ve yetkilendirilmi~ bir
sakJaYlcl kurulu~ nezdinde sakJanmasl ko~uluyla dahil edilebilir.
Tiirkiye'de ihray edilrni~ yapilandmlml~ yatmm araylan iyin borsada i~lem gorme ~artl
aranmaz. Bununla birlikte ihra" belgesinin Kurulca onaylanml~ Ohnasl, fiyatmm veri dallttlm
kanallan vasltaslyla ilan edihnesi ve fonun fiyat a"lkJama donemlerinde Finansal Raporlama Tebligi
diizenleme1eri "er"evesinde ger"ege uygun degeri iizerinden nakde donii~tiiriilebilir nitelikte
likiditasyona sahip Ohnasl zorunludur.

III. TEMEL Y ATlRIM

RiSKLERi

VE RiSKLERiN

OLC;::fiMU

Yatlnmcllar
Fon'a yatmm yapmadan once Fon'la ilgili temel yattrlm riskJerini
degeriendirmelidirJer. Fon'un maruz kalabilecegi temel risklerden kaynaklanabilecek degi~imler
sonucunda Fon birim pay fiyatmdaki olasl dii~ii~lere bagh olarak yatmmlanmn degerinin b~langly
degerinin altma dn~ebilecegini yatlnmcdar goz oniinde bulundurmalldlr.
3.1. Fonun maruz kalabilecegi

riskier ,unlardlr:

kurlanndaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Silz
konusu risklerin detaylanna ~aglda yer verilmektedir:
a- Falz OraD! Riski: Fon portfoyiine faize dayah varhklann (bOlylanmaaracl, ters repo vb)
dahil edilmesi halinde, silz konusu varhklann degerinde piyasalarda ya~anabilecek faiz
oranlan degj~imlerinedeniyle olu~anriski ifade eder.
b- Kur Riski: Fon portfllyUne yabancl para cinsinden varhklann dahil edihnesi halinde,
dilviz kurlannda meydana gelebilecek degi~iklikler nedeniyle Fon'un maruz kalacagl zarar
olasl11gmlifade etmektedir.
c- Ortakbk PaYI ,Fiyat Riski: Fon portfllyiine ortakhk paYI dahil edilmesi halinde, Fon
portfllyiinde bulunan ortakllk paylanmn fiyatlannda meydana gelebilecek degi~iklikler
nedeniyle portfllyUnmaruz kalacagl zarar Olaslhgmlifade etmektedir.
2) Kar~1 Tarar Riski: K~l tarnfm silzle~meden kaynaklanan yiikilrnlUliikleriniyerine
getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas Wemlerinde ortaya ~Ikan aksakll1dar
sonucunda Odemeninyapl1wnamaslriskini ifade etmektedir.
3) Likidite Riski: Fon portfllyiinde bulunan finansal varhklarm istenildigi anda piyasa
fiyatmdan nakde diln~tiiriilememesi halinde ortaya ~lkan zarnr olaslhgldtr.
4) Kaldlra~ Yaratan t~lem Riski: Fon portfoyUne tiirev aray (vadeli i~lem ve opsiyon
sijzle~meleri), sakh tUrev arn~, swap sozle~mesi, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valilriU
tahvillbono ve a1lm alun i~lemlerinde ve diger herhangi bir yilntemle kaldlray yaratan benzeri
i~lemlerde bulunulmasl halinde, b~langly yaunml ile ba~langJy yatmmmm UZerindepozisyon
ahnmasl sebebi ile fonun b~langJy yatmmmdan daha yiiksek zarar kaydedebilme Olasl11g1
kaldtray
riskini ifade eder.
5) Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel sUreylerindeki aksamalar
sonucunda zarar olu~masl olaslhglm ifade eder. Operasyonel riskin kaynaklan arasmda kullamlan
sistemlerin yetersizligi, ba~arlslZ yilnetim, personelin hatall ya da hileli i~lemleri gibi kurum iyi
etkenlerin yam srra dogal afetler, rekabet ko~ullan, politik rejim degi~i1digigibi kururn di~1etkenler
de olabilir.
6) Yogunla~ma Riski: Belli bir varhga velveya vadeye yogun yatmm yaplhnasl sonueu
fonun bu varhgm ve vadenin iyerdigi risklere maruz kalmaSldlT.
7) Korelasyon Riski: Farkh finansal varhklarm piyasa ko~ullan altlnda belirli bir zaman
dilimi iyerisinde aym anda delier kazanmasl ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farkh
finansal varhgm birbirleri He olan pozitif veya negatif yllnla i1i~kilerinedeniyle dogabileeek zarar
ihtimalini ifade eder.
8) Yasal Risk: Fonnn kat1lmapaylannm sauldlgl dilnemden soma mevzuatta ve dUZenleyici
otoritelerin dUZenlemelerindemeydana gelebilecek degi~iklerdenolumsuz etkilenmesi riskidir.

10) YapJlandlr"ml~ Yahnm Ara~lan Riski: Yapilandtnlm]~ yattnm araylanna yapllan
yatmmlann degeri, dayanak varhgm ters fiyat hareketleri sonucunda b~lang]ytaki yatmm degerinin
altma dii~ebilecegigibi vade iyinde velveya vade sonunda tamannmn da kaybedilmesi mfunkilndtlr.
YapJlan geregi dayanak varhkJanna gore daha karm~lk bir yap] iyerebilir, yarattiklan kaldlray
sebebiyle dayanak varhkJannm Ozerindegeliri Oynakllglyaratabilir.

yaptlandtnhru~ yattnm araylanna yapilan yattnmlarda kar~l taraf riski ve ihrayymm kredi
riski de bulunmaktadlf. Piyasa yaplclsmm bulunmadlgl yapilandmlrru~ yatmm araylan, olumsuz
piyasa ko~ullanna bagh olarak yiikselen Iikidite riskine maruz kalabilir.
11) KIymetii Madenlere ili,kin Fiyat Riski: Fon portfoyiinde bulunan altin ve diger
klymetli madenler He bunlars,dayall sermaye piyasasl araylarmm fiyatlarmda meydana gelebilecek
degi~iklikler nedeniyle portfliyiin deger kaybetme olaslhgml ifade etmektedir.
12) A~llla Satl~ Riski: Fon portfliyii iyerisinde aylga sat!~yapllan finansal enstrilmanlann
piyasa likiditesinin daralmasJ sebebiyle lidiiny k~tllgl ve/veya dogrudan aylga satl~ inlkanlanmn
azalmasl durumunu ifade etmektedir.

13) Baz Riski: Fonun iyinde yer alan vadeli i~lemekonu olan dayanak varhgm vadeli i~lem
fiyat! ile spot fiyat! arasmdaki fiyat farkhhgl degi~imini ifade etmektedir. Vadeli i~lem
sozle~melerinde ilgili vade sonunda vadeli i~lem fiyat! ile spot fiyat birbirine e~itolmaktadlr. Ancak
vadeli i~lem sozle~melerinde i,lem yapllan tarih ile vade sonu arasmda ge~n zaman iyerisinde
vadeli fiyat ile spot fiyat teorik fiyatlamadan farkh olabilmektedir. Dolayrsl ile burada Baz Deger' in
sozle~me vadesi boyunca gosterecegi degi~iihriskini ifade etmektedir.
14) Opsiyon Duyarhhk Riski: Opsiyon portfoylerinde risk duyarhhklan arasmda, i~leme
konu olan spot finansal Oriin fiyat degi~iminde yak farkh miktarda risk duyarhhk degi~imleri
y~anabilmektedir. Delta; opsiyonun yazildlgl ilgili finansal varhgm fiyatmdaki bir birim
degi,menin opsiyon priminde ol~turdugu degi~imi gostermektedir. Gamma; opsiyonun ilgili
oldugu varhgm fiyatmdaki degi~iminopsiyonun deltasmda meydana getirdigi degi~irnilllymektedir.
Vega; opsiyonun dayanak varhgmm fiyat dalgalanmasmdaki birim degi~iinin opsiyon priininde
olu~t1lfdugudegi~imdir. Theta; risk olyUmlerindebOyUkllnem ~lyan zaman faktorUnOifade eden
gosterge olup, opsiyon fiyat!mn vadeye gore degi~iminin lllyOslldtlr.Rho ise faiz oranlanndaki
yUZdeseldegi~imin opsiyonun fiyatmda ol~t1lfdugu degi~imin lllyiisUdtlr.

15) Temlnat Riski: TOrevaraylar Ozerindenalmanbir pozisyonun gUvencesiolarak a1man
teminatm, teminat! zorunlu haller sebebiyle Iikidite etmesi halinde piyasaya gllre degerleme
dellerinin bekJenen ttlrev pozisyon dellerini kar~llayamamasl veya dogrudan, teminatm niteligi ile
ilgili olumsuzlukJarm bulunmasl olaslh!\1rnnortaya ylkmasl durumudur.
3.2. Fonun maruz kalabileeegi risklerin illyilmllnde kuUamlan yontemler ,unlardlr:
Fonun yatIrun stratejisi He yahnm yaptlan varhklann yaplSlna ve risk dilzeyine uygun bir
risk yllnelim sistemi ol~turulmu~.

Kredi Riski: Fon portf6yiine dahil edilmesi planlanan ve kredi riski ~lyan finansal iirOnler
iyin, ihrayymm kredi verilebilirli~i incelenir. Fon portfliyiine dahil edilmek istenilen kredi riski
t~lyan iiriinlerin ihraWlsliyin kredi derecelendirme kurulUljlanMoody's, S&P veya Fitch tarafmdan
verilmi~kredi notu degerlendirilerek fon portfliylerine dahil edilir. Kredi notu bulunmayan ihrawilar
iyin kredi verilebilirligin izlenmesini saglayacak kredi olyOmsistemJeri kullanilabilir.
Ka~1 Taraf Riski: Fona dahil edilmesi dii~iinti1en,borsa dl~l tOrev aray ve swap
sozle~melerininkar~ltarafm, denetime ve gozetime tabi finansal bir kurum (banka, araci kurum vb.)
Olmasl, YatlTlm Foruanna tli~kin Esaslar Tebliginin 32. maddesinde belirtilen derecelendirme
notuna sahip olmasl, objektif ko~ulJarda yapilmasl, adil fiyat i~rmesi, fonun fiyat aylklama
donemlerinde gOvenilir ve dolirulanabilir bir yontemle degerlenmesi, fonun fiyat aylklama
qonemlerinde geryege uygun delieri iizerinden nakde donii~tOriilebilirve sona erdirilebilir nitelikte
olmasl zorunludur.
Kar~1taraf riski, forward ya da swap gibi iiriinler iyin bagh bulunduklan finansal endekse
gore pozitif ya da negatif deger a1abilir.Forward ve Swap Urii:nleriyin k~1 taraf riskine esas olan
rakarn gOnliikolarak elde edilen kar zarar rakarnlanrun toplaDlldlT.(karlar pozitif, zararlar negatif
olarak ele almtr) Opsiyon i~lemleri iyin kar~1 taraf riskine esas olan delier opsiyonun pozitif
degeridir. OrOnlerk~1 taraf riski hesaplamasmda altndlklarl kuruma gore hesaplamaya dahil edilir.
Her bir kurum ve iirOntipi ile hesaplama yapllarak bulunan degerler kurum bazmda netle~tirilerek
pozisyon biiyiikliigiine ul~lltr. Kurum bazmda netle~tirildikten sarna ula~i1an pozitif pozisyon
biiyUkliiliiiniinfon toplam delierine bOliimUile kar~1taraf riski delierine u1a~llirve ul~i1an kar~1
taraf riski negatif olamaz.
LUddite Riski: Fon portfliyiinde yer alan varltklar enstriiman grubu bazmda varlt~m tOrti,
varhk grubunun kendine ozgii ozelligi, likidite geyrni~i(ortalama i~lem hacrni), serbestligi, piyasa
bilyUk1iign,kredi ve piyasa riski, degerlemede kolayhk ve kesinligi gibi faktorler dikkate altnarak
ayn~tmlml~hr. Soz konusu faktorler I~lgmdaher enstrilman grubu iyin risk yonetim prosediiriinde
oranlar belirlenmi~tir. Belirlenen oranlar uygulanarak yiiksek kaliteli likit varltklar hesaplamnakla
ve fon portfliylerinin ne kadanmn likidite edilebileeegi tespit edilmektedir. Fon portf6yUndeki
yOksek kaliteJi likit varhklarm toplul~tJrllarak fon toplam degerine oranlanmasl sonueu bulunan
portfliyiln likidite oram giinliik olarak izlenmektedir. Aynca stres dtinemJerinde fonda olasl nakit
ylki~larlmk~ilayabilecek likit varltklarm analizi yapilarak olumsuz piyasa ko~ullanmn y~andlgl
donemlerde ya~anabilecek likidite riski konusunda Yonetim Kurulu bilgilendirilmektedir.
3.3. Kaldlray Yaratan i~lemler
Fon portf6yUneriskten korunma velveya yatmm amaclyla kaldtray yaratan i~lemlerden;pay
senedi, dtivizlkur, klymetJi madenler, emtia, faiz, fmansal endeksler ve sermaye piyasasl araylanna
ve Teblig'in 4. maddesinde yer alan varhklara ve/veya i~lemJeredayalt IUrevaray (vadeli i~lem ve
opsiyon sozl~mesi), sakll tOrev aray, varanl ve sertifikalan, yapilandmlml~ yattnm araylan,
forward, ileri valtirlUtahviJlbono ve alhn alllDi~lemleri ve swap i~lemJeridahil edilir.
3.4. Kaldlray yaratan i~lemlerden kaynaklanan riskin olyiimiinde Rehber'de belirlenen
esaslar yeryevesinde MutJak RMD Yllntemi kullarulacaktlr. Serbest fon olmasl sebebiyle fonun
RMD lirniti bulunmarnaktadtr.

3.6. Fon portfliyilne alman yapilandmlml~ yatmm ara~lanmn sakh tiirev ara~ niteligi t~IYIP
ta~lmadlgl Kurucu tarafmdan degerlendirilerek soz konusu degerlendirmeyi tevsik edici belgeler
Kurucu nezdinde muhafaza edilir. Yapilandln1mI~ yatmm aracmm sakh tiirev ara~ niteliginde
olmasl halinde, risk ols:iirniinei1i~kinolarak Rehber'de yer alan esaslar uygulamr.

IV. FON PORTF6YUNUN

SAKLANMAin

VE FON MAL VARLIGININ

AYRILIGI

4.1. Fon portffiy1lnde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varhklar Kurulun portfliy
saklama hizmetine i1i~kindUzenlemeleri~ers:evesindePortfliy SaklaYlclslnezdinde saklanrr.
4.2. Portffiy SaklaYlclsl'nm, fon portfdyilnde yer alan ve Takasbank'm saklama hizmeti
verdigi para ve sermaye piyasasl aras:lan, loymetli madenler ile diger varhklan Takasbank nezdinde
i1gili fon adma as:I1anhesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunlann dl~mda kalan varhklar ve
bunlarm degerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank'a aktanhr veya soz konusu bilgilere
Takasbank'm eri~imine irnkiln saglanrr. Bu durumda dahi Portfdy SaklaYlclSl'nmyilkiirnliiliikve
sorumlulugu devam eder.
4.3. Fon'un malvarhgl Kurucu'nun ve Portft\y SaklaYlclsl'mn malvarhgmdan ayndlr.
Fon'un malvarhgl; fon hesabma olmasl ~arhyJa kredi almak, turev ara~ i~lenI1eriveya fon adma
taraf olunan benzer nitelikteki i~lemlerdebulunmak haricinde teminat gosterilemez ve rehnedilemez.
Fon malvarllgz Kurucunun ve Portfliy SaklaYlclslmn yonetiminin veya denetiminin kamu
kurumlanna devredihnesi halinde dahi b~ka bir amas:latasarruf edilemez, kamu alacaklanmn tahsili
amaClda dahil olmak Uzerehaczedilemez, iizerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasma dahil
edilemez.
4.4. Portfdy saklayzclSl;fona ait fmansal varhklann saklanmasl ve/veya kaYltiarmtutulmasl,
diger varhklann aidiyetinin dogrulanmasl ve takibi, kayztlanmn tutulmasl, varhk ve nakit
hareketlerine i1i~kin i~lenI1erin yerine getirilmesinin kontrolii ile mevzuatta belirtilen diger
glirevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Bu kapsamda, portfliy saklaYlclSl;
a) Yatmm fonlan hesabma katllma paylannm ihra9 ve itfa edilmesi i~lemlerininmevzuat ve
fon i~tiiziiguhiikiirnlerine uygun1ugunu,.
b) Yatmm fonu birim kahlma paYI veya birim pay degerinin mevzuat ile fon i9tuziigu,
izahname hUkiimleri9tlTgeVesindebelirlenen degerleme esaslarma gore hesaplanmaslm,
c) Mevzuat ile fon i9tiiziigu, izahname hUkiirnlerine ayktn olmamak ~arhyla,
Kurucu/Yonetici'nin talimatlannm yerine getirilmesini,
9) Fon'un varhklanyla ilgili i~lemlerinden dogsn edinI1erinei1i~kinbedelin uygun siirede
aktanlmasll1l,
d) Fon'un gelirlerinin mevzuat ile fon is:tiizligu, izahname hUkiirnlerine uygun olarak
kullanllmasull,
e) Fan'un varbk aJrrn satunlanmn, portfliy yaplSlmn, i~lemlerinin mevzuat, fon i9tiizligll,
izahname hUkiirnlerlneuygunlugunu
sagllllii.akIayilkiimliidiir.
4.5. Portffiy saklaYlclsl;

a) Fona ait varllklann ayn ayn, fona aidiyeti a\llk\la belli olacak, kaYlp ve hasara
ugrarnayacak ~ekildesaklanrnasml saglar.
b) Beige ve kaYltdUZeninde,fona ait varhklan, haklan ve bunlann hareketlerini fon bazmda
diizenli olarak takip eder.
c) Fona ait varllklarl uhdesinde ve diger kurumIardaki kendi hesaplannda tutarnaz ve kendi
aktifleriyle ili~kilendirernez.
4.6. a) Portfliy saklarna hizrnetini yiiriiten kurulu~, yiikiirnliiliiklerini yerine getinnernesi
nedeniyle Kurucu ve kat1lma paYI sahiplerine vcrdigi zararlardan sorumludur. Kurucu, Portfliy
SaklaYlclsmdan;Portfliy Sakla}'lclSIda Kurucu'dan, Kanun ve Saklarna Teblilli hllkiimlerinin ihlaJi
nedeniyle dogan zararlann giderilrnesini talep etrnekle yilkilrnHidiir.Katl1rna paYI sahiplerinin
Kurucu veya Portiliy SaklaYlclsmadava a\lrnahakla saklldlr.
b) Portfay saklaYlclsl;portfoy saklarna hizrneti verdigi portfliylerin yonetirninden veya
piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu dellildir.
c) Portfoy Sakla}'lCISl,6362 sayl11Sermaye Piyasasl Kanun ve ilgili diller rnevzuattail
kaynaklanan yiikiirnliiliiklerini yerine getinnernesi nedeniyle katllrna pay' sahiplerine kar~1
sorurnludur.
4.7. Portfoy saklaYlclsl, saklarna hizrnetinin fonksiyonel ve hiyerar~ik olarak diller
hizrnetlerden ayn~tmlmasl, potansiyel \llkar \latl~rnalarmm diizgiin bir ~ekilde belirlenmesi"
onlenmesi, linlenerniyorsa ylinetilrnesi, glizetimi ve bu durumun fon yatmmcl1anna a\llklanmasl
kaydlyla fona portfliy degerlerne, operasyon ve rnuhasebe hizmetleri, katllrna paYl a1un satlnuna
araclhk hizrneti ve Kurulca uygun goriilecek diger hizrnetleri verebilir.
4.8. Portfliy saklaYlclsl her gUn itibari ile saklarnaya konu varhklann rnutabakatml. bu
varllklara merkezi saklarna hizrneti veren kurumlar ve Kurucu veya yatmrn OrtakllglHe yapar.
4.9. Portfliy saklaYlclsl portfliy saklarna hizmetini yiiriitiirken kar~ll~abilecegi \llkar
~tl~rnalanmn tamrnlanmaslm, onlenmesini, yonetirnini, gozetirnini ve a\llklanrnasml saglayacak
gerekli politikalan olu~turmak ve bunlan uygulamakla yiikiimilldtlr.
4.10. Kurucu'nun ii\liincii ki~ilere olan bor\llan ve yiikiirnliiliikleriile Fon'un aym ii~iincii
ki~ilerden olan alacaklan birbirlerine kar~lrnahsup edilernez.
4.11. Portfay saklama hizrnetini yiiriiten kurulu~, yllkiimliiliiklerini yerine getirmemesi
nedeniyle Kurucu ve katlhna paYIsahiplerine verdigi zararlardan sorurnludur.
4.12. Kurucu, Portfay SaklaYlclsmdan; Portfliy SaklaYlclsl da Kurucu' dan, Kaoun ve
Saklama Tebligi hiikiimlerinin ihliili nedeniyle dogan zararlann giderilrnesini talep etrnekle
yiikiimliidiir.Kat1lrnapaYIsahiplerinin Kurucu veya Portfliy SaklaYlclsmadava a~ma hakla saklldlr.
4.13. Portfay saklaYlclsl,portfliy saklama hizrneti verdigi portfliylerin ylinetirninden veya
piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorurnlu .degildir.
4.14. Portfliy Sakla}'lClS1,6362 sa}'lh Sermaye Piyasasl Kanun ve ilgili di.
ttan
kaynaklanan yiikiimliilllk1erini yerine getirmernesi nedeniyle kattlma pa sahi lerine kar~l
sorumludur.
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4.15. Portf6y saklama sozle~mesinde portf6y saklaYIClsmm Kanun ve Saklama Tebligi
hilkilm1eri ile belirlenmi~ olan sorumluluklanmn kapsarmm daralbel hilkilmlere yer verilemez.

V. FON BiRiM PAY DEGERiNiN, FON TOPLAM
PORTFOY DEGERtNiN BELtRLENME ESASLARI

DEGERtNiN

VE FON

5.1. "Fon Portfliy De~eri", portfliydeki varhklann Finansal Raporlama Tebligi'nde belirlenen
ilkeler ~eryevesinde hesaplanan degerlerinin toplarmdlT. "Fon Toplam Degeri" ise, Fon Portfliy
De~erine varsa diger varhklann eklenmesi ve bor~lann dil~(jJmesi suretiyle hesaplamr.
5.2. Fon'un birim pay degeri, fon toplam degerinin fon toplam pay saYlSlna bOliinmesi
suretiyle hesaplamr. Bu deger her ifgilnil sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebligi'nde belirlenen
ilkeler ~eryevesinde hesaplanlr ve hem Tilrk Lirasl (TL) hem de Amerikan Dolan (USD) cinsinden
katllma paylannm ahm-sat!m yerlerintle ilan edilir. A Grubu fon kahlma paylarlllln birim pay de~eri
TUrk Lirasl cinsinden, B Grubu fon kablma paylarJmn birim pay degeri ise Amerikan Dolan (USD)
cinsinden hesaplamr ve ilan edilir. B Grubu paylarm Amerikan Dolan (USD) cinsinden de~erinin
hesaplaniiJaslllda; ilgili gUn i~in TCMB tarafmdan saat 15:30'da ilan edilen gosterge niteligindeki
Amerikan Dolan (USD) doviz ah~ kuru esas ahmr. Yurt i~i piyasalarda yanm gUn tatil olmas!
durumunda en son ilan edilen kur i1zerinden hesaplama yapJl!r.
5.3. Sav~, do~al afetler, ekonomik kriz, ileti~im sistemlerinin ~kmesi, portfliydeki
varhklarm i1gili oldugu pazann, piyasanm, platformun kapanmas!, bilgisayar sistemlerinde meydana
gelebileeek anzalar, ~irketin mali durumunu etkileyebilecek onem1i bir bilginin ortaya ~Ikrnas! gibi
olaganilstil durumlann meydana gelmesi halinde, degerleme esaslanmn tespiti hususunda
Kurucu'nun yonetim kurulu karar a1abilir. Aynea sozkonusu olaylarla ilgili olarak KAP'ta a~Jldama
yaplhr.
5.4. 5.3. numarah maddede belirtilen durumlarda, Kurulea uygun gorillmesi halinde, katJlma
paylannm birim pay de~erleri hesapianmayabilir ve katllma paylarmm ahm sabml durdurulabilir.
5.5. Degerleme esaslarma ili~kin olarak, Finansal Raporlama Tebligi uyarmca TMSfI'FRS
dikkate ahnarak Kurueu yonetim kurulu karar! ile belirlenen de~erleme esaslan ~agldaki gibidir.
1) Borsa Dl~ Tilrev Ara~ ve Swap Sllzle~melerine ili~kln Degerleme
Portfliye ahnmasl ~amasmda
kullanthr.

tilrev aral' ve swap sozle~mesinin degerlemesinde gilneel fiyat

Forward ve swap i~lemlerinde gUncel fiyat nakit aktmlannm bugilne indirgenmi~ degeridir.
Fonun fiyat a~tldama donem1erinde;
.
Forward ve swap sllzl~meleri i~in naklt akJrnlannm bugUne indirgenmesi
bulunan fiyat degerlemede kullanJllr.
N akit akJmlannm bugilne indirgenmesi yonteminde;

yontemi ile

- Faiz Oranlarl i~in: ilgili para birirnlerinin lincelikle Reuters'dan, bu kaynaktan veriye
eri~ilememesi durumunda maslyla Bloomberg veya Superderivatives'den elde edilen LIBOR ve
zllnni faiz oranlan
baz ahnacakt,r. Hesaplamada vadedeki para birimlerf ilgili faiz oranlan kullanllarak
degerleme giiniine indjrgenir. tndirgenmi~ nakit akl~lannm TOrk Lirasl degeri yukanda blilirtilen
spot fiyat araclhgl ile hesaplanrr. Hesaplanan degerlerin toplann degerleme giinii iyin forward
ve/veya swap slizle~mesinindegerini gostermektedir.
2) Eurobond ve yabancl borylanma araylanmn degerlemesinde Bloomberg HP sayfasmda
degerleme tarihini takip eden i~giiniisaat lO:OO'dadegerleme tarihinde en son ilan edilen Mid Price
fiyatJ,bu fiyatm bulunmamasl durumunda ise, bir linceki gOniindegerleme fi)iatmm ertesi i~gOniine
iy verimle ilerletilerek hesaplanan fiyat kullamhr. TCMB'nin ilan ettigi para birimleri Ozerinden
ihray edilmi~ yabancl para ve semiaye piyasasl araylan, TCMB tarafindan ilgili yabanCipara birimi
iyin belirlenen dliviz ah~ kuru He degerlenir. TCMB'nin ilan etJnedigi kur bilgileri iyin Reuters,
Bloomberg ve diger veri dagtum kanallarlmn ilgili sayfalanndan alman diiviz ah~ fiyatlan kullanlhr.
Bu ttlr durumlarda degerlemede kullantlan kur bilgisini tevsik edici belgeler Kurucu nezdinde
muhafaza edilir.
3) Yabancl hisse senedi, yabancl piyasalarda i~lem goren; YatJnm Fonu Katllma Paylarl,
Borsa YalIrlm Fonu Katllma Paylarl ve Yatmm Ortakhklarmm Paylanmn degerlemesinde,
degerleme tarihini takip eden i~gOnOsaallO:OO'da degerleme tarihindeki Bloomberg ekrammn HP
sayfasmda ayJ1dananborsa kapam~ fiyatl, bu fiyattn olmamasl durumunda son ah~ fiyatt, borsamn
kapah olmast durumunda ise bir linceki degerleme fiyau kullanthr.
4) Borsa Dl~t Repo-Ters Repo i~lemlerinin Degerleme Esaslan

Borsa dt~l repo - ters repo sozl~melerinde borsada aym vallirde geryekl~en i~lemlerin
aglrhkh ortalama fiyatl ile degerlenir. Referans a1macak bir borsa fiyatmm bulunmamasl
dururnunda, piyasa fiyatlm en dogru yansltacak ~ekilde giivenilir ve dogruIanabilir bir yontem
kullanthr.
5) Yabancl futures sliz1e~melerinindegerlemesinde, ilgili borsanm internet sayfasmdan veya
slizle~meninBloomberg' de yaymlanan 0 goo iyin ayJ1dananen son uzl~ma fiyatl, uzl~ma fiyattmn
bulunmamast dururnunda son i~lem fiyatl, i~lem geryekle~memesi durumunda son a11~fiyatl,
borsamn kapall olmast dururnunda ise bir iinceki degerleme fiyatt kullamhr.
6) Opsiyon slizle~melerindegiincel fiyat k~l taraftan ahnan fiyat kotasyonudur.
Fonun fiyat ayJ1damadiinemlerinde;
• Degerlemede kullamlmak iizere giincel piyasa fiyattntn bulunmadlgt duruntlarda ve
•. Kar~t taraftan fiyat kotasyonu a1mamadlgldurumlarda;

• Borsada ilan edilen fiyat,
• Borsada ~lem geymemesi halinde, veri daglt1m kanallan araclhgtyla ilan editen giincel
fiyat,
• Degerleme giintinde i~lem geymemesi ve veri dal!ttlm kanallarmda fiyat itan edilmemesi
halinde yaptlandmlffil~yatlrtm aracmtn yaptsma en uygun fiyatlama yontemi He hesaplanan teorik
fiyat degerlernede kullantltr.
8) ileri Valorlii TahvitlBono i~lemlerinin Degerleme Esaslart
ileri valorlu alman Devlct iy Borylanma Senetleri (DiBS) valor tarihine kadar digcr
biBS'lerin araStna dahil edilmez. ileri valorlU sattlan DiBS'Ier ise valor tarihine kadar portftly
degeri tablosunda kalmaya ve degerlenmeye devam eder.lIeri valorlii D1BSaltm ve satlm i~lcmleri
ayn bir vadeli i~lem sozle~mesi olarak degerlenir. 1~lemtutarlan ise valor tarihine kadar takastan
alacak veya takasa bory olarak takip edilir.
tIeri valorlo sozle~menin degeri ah~ ve sal1~i~lemlerinde aym ylintemle hesaplanlrken i~lem
alt~ise pozitif (+), satl~ise negatif (-) bir deger olarak portftly degeri tablosuna yanstr. Aym valorde
ve aym nominal degerde hem ah~ hem de sal1~yapllmt~ ise portflly degeri tablosunda her iki i~lern
aym degerde fakat ah~ i~lemi pozitif (+) satl~ i~lemi ise negatif (.) olarak goriinecektir. Bu ~ekilde
aytl~ pozisyonu ters i~lemle kapattm~ alan fonlarda bu i~lemler portflly degeri fizerinde bir etki
yaratmayacakttr.
tleri valorlOi~lemlerin degerlemesi ise ~a~daki formtile gore yapJlacakttr:
1~leminDegeri = Vade sonu Degeri /(1+Bile~ik Faiz/I 00) (vkgIJ6')
Vade Sonu Deger: Ahm satlm yaptlan D1BS'in nomina! degeri
Bile~ikFaiz: Varsa degerleme giiniinde B1A~'ta valOrtarihi i~leminvalor tarihi ile aym alan
i~lemlerin agtrltklt orta1ama faiz arant, yoksa degerleme giiniinde B1A~'ta aym giin valorlt!
geryekle~en i~lemlerin agtrltklt ortalama faiz oranl, yoksa en son aym giin valorlii olarak i~lem
gordUgii gOndeki aym giin valOrIii i~lemlerin agrrhklt orta1ama faiz oram, bu da yoksa way
tarihindeki bile~ikfaiz oramdtr.
lleri Vallir\OYurtdl~mda iItr8.9Editen Borylanma Aracl j~lemlerinin Degerleme Esaslan
i. Degerleme giiniinde valor tarihi iyin i~lem fiyatt bulunuyor ise bu i~lemfiyalt,
ii. DegerJeme giiniinde valOrtarihi i9in bir fiyat bulunmuyorsa ul~Jlabilen en giincel fiyatm
valor giiniine kadar iy verim ile ilerletildigi fiyat kullamltr.
9) lIeri VaJorlo Alltn l~lemlerinin Degerleme Esaslan
lleri valorlUaltm i~lemlerinde, .
i. B1A~'m Giinliik Biilteni'nde ilgili valorlO USD/ons [(HI) ila (T+9)] i~lemleri iyin
aytklanan agrrhkll brta1amafiyatm kullamlmasl,
ii. Soz konusu i~lemlerinportfllye aluntnda aJt~fiyatlmn, altm tarihinden ba~lamakfizere ise
BiA~'ta degerleme giint! itibariyle ol~an fiyatlartrnn; FinansaJ Raporlama Tebli "nin 9.
Maddesinin birinci ftkraslmn (a) bendi uyannca hesaplanmasl,
.
iii. Degerlem~ni. ..' ~~.~ntler uyarmca yaptltnast ger

, ,If.~';;;.'.;')P

'\'

.:'
"
'\

\.~

'fi.J

'0'.. "2~ .,. ..,'
.•~
- ~•••'cv/r
t>" I-it"t'l' ~ :J

\:,.:~.~'~.!\.~
:~~.

16

a) lleri valOrlilalman altm i~lemleri valor tarihine kadar diger Allm Menkul Ktymetlerinin
arasma dahil edilmez.,ileri valorlil sablan Altm'lar ise valOrtarihine kadar portf6y degeri tablosunda
kalmaya ve degerlenmeye devam eder.lleri valorlu Altm allm ve salim i~lemleriayn bir vadeli i~lem
sllzle~mesiolarak degerlenir.l~lem tutarlarl ise valor tarihine kadar takastan alacak veya takasa bor~
olarak takip edilir.
b) lleri valllrlll sllzle~menin degeri ah~ ve satl~ i~lemlerinde aym yllntemle hesaplamrken
i~lem all~ ise pozitif(+), sall~ ise negatif(-) bir deger olarak portfljy degeri tablosuna yansIr. Aym
vallirde ve aym nominal degerde hem alt~ hem de satl~ yapdml~ ise portf1lydelieri tablosunda her
iki i~lem aym delierde fakat ah~ i~lemipozitif (+) sall~i~lemi ise negatif (-) olarak goziikecektir. Bu
~ekildea~lIglpozisyonu ters i~lemlekapatml~olan fonlarda bu i~lemlerportf6y delieri uzerinde bir
etki yaratmayacakllr.
5.6. Borsa dl~mda taraf olunacak sozle~melereili~kin olarak ~agldaki esaslara uyulur:
Kurucu nezdindeki Risk Yllnetirni BirinIi tarafmdan borsa dl~t tiirev ara~ sozle~melerinin
"adil bir fiyat" i~erip i~ermedigi; forward ve swap i~lemleri i~in "nakit aktmlanmn bugtine
indirgenmesi" ylintemi kullamlarak hesaplanan teorik fiyat ile degerlemede kullamlacak fiyat
arasmda kar~il~tlrIna yaptlarak, opsiyonlar i~in "Black&Scholes opsiyon modeli, Binom modeli
veya Monte Carlo simillasyonu yontemi" yontemlerinden opsiyonun tipine uygun olan metot
kullamlarak hesaplanan teorik fiyat ile degerlemede kullamlacak fiyat arasmda k~lla~lJrma
yapllarak kontrol edilir.
Vadeli kur ile spot kur arasmdaki farka forward ve/veya swap points denir. l~lemde
kullamlan forward velveya swap points'in aym i~lem kuru ve i~lem vadesi i~in adil ve tarafslz
kurumlarm kotasyonlan kullandarak hesaplanan alt~-sall~forward velveya swap points bandmda
olmasl gerekmektedir. Bu uygunluk ve hesaplama Bloomberg FX Forward Calculator, Reuters Swap
Points and Outrights veya gilvenilirligi test edilmi~ benzer ekranlar aracillgJ ile yaptltr.
Forward ve swap i~lemlerinin spot dayanak varltk fiyallmn, Bloomberg ve Reuters gibi
baglmslz ve giivenilir veri saglaYlcdarmm i~lem saatinde yaymladlliI en d~ilk en yllksek spot
dayanak varhk fiyat bandmda olmasl gerekmektedir.
Borsa dl~mda taraf olunacak repo-ters repo slizle~melerinin adil fiyat i~erdiginin kontrolil
'Risk Ylinetimi Birimi tarafIndan yaplhr. Borsa dl~mdataraf olunacak repo-ters repo sozle~elerine
ili~kin olarak, ilgili sozle~menin faiz oranlannm borsada i~lem goren benzer vade yapisma sahip
sozle~melerin faiz oranlarma uygun olmasl esasllr. Bu tiir sllzle~meleretaraf olunmasl dururnunda"
en ge~ slSzle~metarihini takip eden i~gilnili~inde sozle~meninvadesi, faiz oranl, ~I tarafl ve kar~l
tarafm derecelendirme notu KAP'ta a~ildanarak; ilgili bilgi ve belgeler sozle~me tarihini miiteakip
be~yJl si1reyle'saklanrr.
Borsa dl~l opsiyon slSzle~melerineili~kin olarak, k~1 tarafmm verdigi kotasyon ile Risk
Yllnetimi Birimi tarafindan hesaplanan fiyat k~ll~tIrJ!lr. Fon fiyatl hesaplarken degerlemede
kullamlmak Uzerekar~ltaraftan fiyat kotasyonu altndlliI durumlarda slSzkonusu fiyat degerlemeden
kullamlmadan llnce fiyatm uygunlugu yeterli ve genel kabul glSrm~ bir fiyatlama modeli
aracillglyla ve Kurucu Risk Yllnetim Prosedi1riilYKKaran ~e~vesinde degerlendirilir.

t7

hesaplamada bulunan pay fiyan i1zerinden yerine getirilir.
BIST Bor,.lanma Ara,.larL Piyasasl'mn kapaii oldugu giinlerde iletilen talimat1ar, izleyen ilk
i~giinii yapI1acak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyan iizerinden geI'rek1e~tirilir.
,~.

6.2. AIm Bedellerinin

Tahsil Esaslarl

AlIm talimatmrn verilrnesi sirasmda, talep edilen katrlma paYI bedelinin Kurucu tarafindan
tahsil edilmesi esasllr. AlIm talimatlan sadece tutar olarak verilir. Talimat tutar oJarak verildi~inden
belirtilen tutar tahsil edilerek, bu t1ltara denk gelen pay saylSl fon fiyan a,.Lklandiktan soma
hesaplamr.
A Grubu kanlrna paylarmm allm talimatmm kar~Lh~mda tahsil edilen tutar, pay allmlarLmn
geIfilCkle~ti~itBrihe kadar yannmci adina nemalandmlmak suretiyle kaulrna paYI a1lmmda kulJamllr.
B Grubu kaulrna paylannm allm talimatmm k~lh~nda

tahsil edilen Mar nemalandirIlmaz.

6.3. Kattlma PaYI Satlm Esaslarl
Yatmmcllann BIST B0I'rlanma Ara,.lan Piyasasl'mn a"lk oldu~u giinlerde soot 13:30'a
kadar verdikleri kaulma paYI saUm talimatlan talimatm verilmesini takip eden ilk hesaplamada
bulunacak pay fiyati iizerinden yerine getirilir.
BIST B0I'rlanma Ara,.lan Piyasasl'nm a"lk oldugu giinlerde soot 13:30'dan soma iletilen
talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasmdan soma verilmi~ olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada
bulunan pay fiyau iizerinden yerine getirilir.
BIST Bor,.lanma Ara,.lan Piyasasl'mn kapall oldugu giinlerde iletilen talimatlar izleyen ilk

i~
giinii yapI1acak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyaU iizerinden ger,.ek1e~tirilir.
6.4. Sanm Bedellerinin

Odenme Esaslarl

KatI1ma paYI bedelJeri; iade talimatmm, BIST Bor,.lanma Ara,.larl Piyasasl'mn a,.lk oldugu
giinlerde soot 13:30'a kadar verilrnesi halinde, talimatm verilrnesini takip eden ikinci i~lem giiniinde,
iade talimaunm BIST B0I'rlanma Ara,.lan Piyasasl'nm a,.Ik oldugu .giinlerde saat 13:30'dan sorna
verilmesi halinde ise, talimatln verilmesini takip eden i1,.iincil i~lem gilniinde yatmmcI1ara lIdenir.
6.S. AI1D1Sanma Araclhk Eden Kurulu~lar

ve AlIm Sanm Yerleri:

Ave B Grubu Kaulma paylannm allm ve salImI kurucunun yam slIa T. Garanti Bankasl A.~.
aracIhgIyla da yaplllr. Kurucu ile T. Garanti Bankasl A.$. atasmda Fon kanlrna paylarmm a1lmsatmllna aracJlLk sl)zle~mesi imzalanmI~tlI.
T. Garanti Bankasl A.~.'ye ait bilgilere ~agrda yer alan linkten ul~llrnasl mlimkiindiir.
www.garantibbva.com.tr

6.7.:Performans Uer.eti: Fon'dan herhangi bir performans ilcreti tahsil edilmeyeeektir.
6.8. Pay Gruplarl

..
Fon kablma paylan A Grubu ve B Grubu olrnak ilzere iki gruba aynlml~lIr. A Grubu paylar,
fiyau TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden lldeme yapllarak ahmp sablan paylan; B Grubu paylar
ise fiyatJ Amerikan Dolan (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Dolan (USD) cinsinden lldeme
yapdarak ahmp saulan paylan ifade eder. Bu ~r~evede, Tilrk Lirasl (TL) cinsinden kaUlma paYI
ahm sabm talimatlan A grubu kalllrna paylan ile; Amerikan Dolan (USD) cinsinden kalllrna paYI
ahm talimatJan ise B grubu kalllrna paylan ile ge~ekJe~tirilir.
. Pay gruplan arasmda ge~i~yapllamaz. TL ve Amerikan Dolan (USD) odenerek satm alman
fon pa}'lmn,fona iade edilmesi durumunda odeme aym para cinsinden yapdlf.
Pay gruplarma uygulanan yllnetim iicreti oranmda farkhhk bulumnamaktadlf.

VII. FON MAL VARLIGINDAN
KURUCU'NUN KAR~ILADIGI GiDERLER

KAR~ILANACAK

HARCAMALAR

VE

7.1. Fonun Malvarhi!lndan Karsl1BnBnHareamalar
Fon varh~ip.danyapllabilecek harcamalar a~agldayer almaktadrr.
I) Saklama hizmetleri i~in lldenen her tilrlil ilcretJer,
2) Varhklann nakde ~evrilmesi ve ttansferinde Odenenher tilrlii vergi, resim ve komisyonJar,
3) Alman kredilerin faizi,
4) Portf6ye ahmlarda ve portfiiyden sabmlarda lldenen araclhk komisyonlarl, (yabanci para
cinsinden yapdan giderler TCMB dllviz salI~kuru ilzerinden TL'ye ~evrilerek kaydolunur.),
5) Portflly yllnetim Ucreti,
6) Fonun miikelleti oldugu vergi,
7) Baglmslz denetim kurulu~lanna odenen denetim iicreti,
8) E-vergi beyannamelerinin tasdikine ili~kinyetkili meslek mensubu iicreti,
9) E-defter (mali milhilr, ar~ivlemeve kullanlm) ve E-fatura (ar~ivleme)uygulamalan
nedeni ile Odenenhizmet bedeli,
10) Mevzuat geregi yapdmasl zorunlu ilan giderleri,
I I) Takvim Ylh esas almarak il~er ayhk dllnemlerin son i~ giinilnde fonun toplam degeri
ilzerinden hesaplanacak Kurul ilereti,
12) ~ik deger giderleri,
13) KAP giderleri,
14) Mevzuat uyannca tutulmasl zorunlu defterlere ili~kinnoter onay giderleri,
15) Tilzel Ki~i Kimlik Kodu giderleri,
16) Kurulca uygun gorillecek diger harcamalar.
7.1.1•. Fon Yiinetim Uereii OraDl: Fon toplam degerinin giinJiik %0,OOO822'smden
(milyondasekizvirgiilyirmiiki) [ydhk yakJ~Jk %0,30 (yilzdeslflfVirgiilotuz)](BSMV dahil) olu~an
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7.1.2. Fon Portf'dyiindeki VarbldarlD
Araelbk i,lemleri i~n Odenen Komisyonlar

Abm SatimIDa Araclbk

Eden

Kurulu,lar

ve

Fon portfdyilnde yer alan varhklarm alun satlmma T. Garanti Blmkasl A.~. (Borylanma
Ara~lafl) ve Garanti Yatmm Menkul Ktymetler A.~. (pay Senedi, Yabanci Pay Senedi, Yabanci
BYF, vtop ve Yurt dl'l borsalarda i~lem goren tlIrev ara~ i~lemleri) araclbJ( etmektedir. Soz konusu
araclhk i,lemleri i~in uygulanan komisyon oranlan ~aglda yer almaktadlr:
I) ,Pay ve Varant Komisyonu: %0,01 (onbindebir). %0,06 (onbindealll) arabgmda degi,en
oranlar uygulanlr
2) Sabit Getirili Menkul Ktymet ve Borsa Para Piyasasl i,lem Komisyonu: Fon adma BIST
Bor~lanma Ara~larl Piyasasmda ve Takasbank Para Piyasasl'nda ger~ekle~tirilen
i~lemler 1lzerinden, Borsa istanbul ve Takasbank tarifesi uygulamr.
3) Sabit Getirili Menkul Ktymetler ve vlop t,lemler Araclhk Ucreti: Sabit Getirili Menkul
Klymetler i~in 0,00001 (yiizbindebir); ters repo i,lemleri i~in 0,000003 (milyondaU~);
VIOP'da i~lem goren sozle~meler i~in 0,00005 (yiizbindebe,)
4) Yabanci Piyasalarda Yaptlan Menkul Ktymet t~lem Ucreti: Fon adma yabancl piyasa ve
borsalarda geryekle,tirilen i,lemler iizerinden, ilgili piyasa ve borsalarda gegerli olan
i1cret tarifesi uygulamr.
5) Takasbank Saklama Komisyonu: Takasbank tarafmdan belirlenen ve ilan edllen i1cret
komisyonlar aynen uygulanmaktadlr.
6) vtop t,lem Borsa Komisyonu: Borsa Istanbul tarifesi uygulamr
7) Ktymetli Madenler Borsa Komisyonu: BIST tarifesi uygulamr.
Oranlara BSMV dahil degildir.
7.1.3. Kurul Ueretl: Takvim Y1hesas ahnarak, i1yer ay1Jkdonemlerin son i~ gilnilnde Fon'un
net varhk degeri Uzerinden %0,005 (yilzbindebe,) oramnda hesaplanacak ve Odenecek Kurol Ucreti
Fon portfOyilnden kar'llamr.
7.1.4. Fon'un Bagb Oldugu l}emsiye Fona Ait Giderler: l}emsiye Fon'un kurulu~ giderleri
ile fonlarm kalllma paYI ihra9 giderleri hari~ ohnak 1lzere, l}emsiye Fon i9in yapllmasl gereken tUm
giderler l}emsiye Fona bagh fonlann toplam degerleri dikkate almarak oransal olarak ilgili fonlann
portfOylerinden kar,Jlamr.
7.1.5. Ka~dJk

Ayrrlaeak Diger Giderler ve Tabmini :rutarlan

A~gldaki tabloda yer alan i1cret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini dogrudan etkiler.
Tabloda yer alan tutarlar bir hesap donemi boyunca Fon'dan tahsil edihnektedir.

Fon'dan ka~danan

giderler

%

Yonetim Ucreti (Y1lbk)
-Kurucu
- Fon Da lim Kurulu
Saklama Ucreti (ylIlIk)

0,30
0,12

018
0,08

Diger giderler (TahmtQi~ (yJlhk)
Toplam giderle
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7.2. Kurueu Tarafmdan
A~aglda tahmini tutarlan
tarafmdan kar~ilanacaktlr.

Karsl1anan Giderlcr
gllsterilen katilma paylarlmn

G ider Tiirii
Tescil ve tlan Giderleri
DHl,erGiderler
TOPLAM

vrn. FONUN

sali~ma ili~kin giderler kurucu

Tutarl (TL)

10.000
10.000
20.000

VERGtLJ!1NlliRiLMESt

8.~. Fon Portfdy t~letmeciligi Kazan~larmJn

Vergilendirilmesi

a) Kurumlar Vergisi Diizenlemesi A~lsmdan: 5520 saYlh Kurumlar Vergisi Kanunu'nun
5'inci maddesinin 1 numarah bendinin (d) alt bendi uyannca, menkul klymet yatmm fonlarmm
portfOy i~letmeciliginden dogan kazam.larl kurumlar vergisinden istisnadtr.
b) Gelir Vergisi Dlizeniemesi A~lSmdan: Fonlann portfOy i~!etmeciligi kazan91ar/, Gelir
Vergisi Kanunu'nun ge~ici 67. maddesinin (8) numarah bendi uyannca, %0 oranmda gelir vergisi
tevfikatma tabidir.
8.2. KatJlma Pa)'l 8atm Alanlarm

Vergilendirilmesi

Gelir Vergisi Kanunu'nun g~ici 67. maddesi uyannca Sermaye Piyasasl Kanununa gllre
kurulan menkul klymetler yatmm fonlanmn katilma paylannm ilgili oldugu fona iadesi % 10
oramnda gelir vergisi tevfikatma tabidir. KVK'mn ikinci maddesinin birinci fikraSI kapsammdaki
milkellefler ile milnbastran menkuJ klymel ve diger sermaye piyasasl arael getirileri ile de~er artl~l
kazan~lan elde etmek ve bunlara bagh haklan kullanmak amaclyla faaliyette bulunan
milkelleflerden Sermaye Piyasasl Kanununa gllre kuruJan yatmm fonlan ve yatmm ortakhklanyla
benzer nitelikte oldugu T.e. Hazine ve Maliye Bakanhgmca belirlenenler iyin bu oran %0 olarak
uygulanlr.[IJ
Amerikan Dolan (USD) ilzerinden alun satunJ geIgekle~tirilen B Grubu katilma paylanmn
dllviz cinsinden anapara kur farlo gelirlerinin vergilendirilmesinde
T.e. Hazine ve Maliye
Bakanlll!t'run ilgili dilzenlemeleri dikkate ahmr.
Gelir Vergisi Kailunu'nun ge~ici 67. maddesinin (8) numarall bendi uyannca fon katilma
paylanmn fona iadesinden elde edilen gelirler iyin yI1hk beyanname verilmez. Diger gelirler
nedeniyle beyanname ve,ilmesi balinde de bu gelirler beyannameye dahi! edilmez. Ticari i~letmeye
dahiI olan bu nitelikteki gelirler, bu fikra kapsarm dl~mdadJr.
Kurumlar Vergisi Kailunu G~ici Madde I uyannca dar milkellefkurumlann Tilrkiye'deki i~
yederine atfedilmeyen veya daim! temsilcilerinin araclhgJ. olmakslZ1n elde edilen ve Gelir Vergisi
Kailununun g~ici 67 nci maddesi kapsammda kesinti yapilml~ kazan~!arl ile bu
ann tam
milkellef kurumlara ait olup BIST'ta i~lem gllren ve bir ytldan fazla silreyle
pay
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senetlerinin elden ~lkanlmasmdan saglanan vc ge~iei 67 nei maddenin (I) numarah fikrasmm altmCl
paragrafl kapsammda vergi kesintisine tAbi tutulmayan kazan~lan ve bu kurumlann dailni
temsilcileri araClhglyla elde ettikleri tamaml g~ici 67 nei madde kapsammda vergi kesintisine tabi
tutulmu~ kazan~larl i~in Yllhk veya ozel beyanname verilmez.

IX. FiNANSAL RAPORLAMA ESASLARI iLE FONLA tLGiLi BiLGiLERE VE
FON PORTFOYUNDE YER ALAN VARLIKLARA iLi!;lKiN AClKilAMALAR
9.1. Fon'un hesap donemi takvim Ylhdlr.Ancak ilk hesap donemi Fon'un kurulu~tarihinden
ba~layarak 0 ytlm Araltk aymm sonuna kadar olan sOredir.
9.2. Finansal tablolarm baglmslZ denetilninde Kurulun baglmslz denetimle ilgili
dlizenlemelerine uyulur. Finansal tablo haztrlama yiikiimliiliigiiniin bulundugu i1gili hesap
doneminin son giinii itibarlyla hazlrlanan portfOy raporlan da finansal tablolarla birlikte baglmslz
denetimden ge~irilir.
9.3. Fonlar tasfiye tarihi itibanyla oul baglm$lz:.denetime tabidir. Kurucu, Fon'un ytlltk
finansal tablolanm, ilgili hesap doneminin bitimini takip eden 60 giin i~inde KAP'ta ilan eder.
Finansal tablolarm son bildirim gilniiniinresmi tatHgiinilnedenk gelmesi halinde resmi tatil giiniinil
takip eden ilk i~giinii son bildirint tarihidir.
9.4. !;lemsiye fon i\'tUzligiioe, bu izahnameye, ba~ms1Z denetim raporuyla birlikte
fmaosal raporlara (Finaosal tablolar, sorumluluk beyanlan, portfiiy da~t1tm raporlan), fon
giderlerine i1i~kiobilgilere, fonun risk degerine, uygulanan komisyonlara, varsa performans
licretlendirmesine ili~kin bilgilere ve fon tarafmdan a~lklanmasJ gereken diger bllgilere fooun
KAP'ta yer alao siirekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ula~Jlmasl miimkiiodllr.
9.5. Finansal raporlar, baglmslz denetint raporuyla birlikte, baglmslz denetim kurul~unu
temsil ve ilzama yetkili ki~inin imzaslm t~lyan bir yaz. ekinde kurucuya ul~masmdan soma,
kurucu tarafmdan finansal raporlarm kamuya ayJ1danmasma ili~kin yonetim kurulu karanna
baglandlill tarihi izleyen alttnci i~ giinii mesai santi bitimine kadar KAP'ta aytldarnr. Finansal
tablolar aynca soz konusu a~lklamaYImilteakip I0 i~ giinii i~erisinde kattlma paYI sahiplerine en
uygun haberle~me vasltaslyla gonderilir.
9.6. PortfOy raporlan dl~mdaki fmansal raporlar kamuya a~lkIandtktan soma, Kurucu'nun
resmi internet sitesinde yaytrnlarnr. Bu bilgiler, ilgili internet sitesinde en az be~y1lsfueyle kamuya
a~lktutulur. Soz konusu finansal raporlar aym zamanda kurucunun merkezinde ve kattlma pay! satl~1
yaptlan yerlerde, yattnmctlann incelemesi i9in haztr bulundurulur.
9.7. YatInmetlarm yatlnm yapma kararml etkileyebilecek ve oneeden bilgi sahibi olunrnasmt
gerektirecek nitelikte olan izalmamenin 1.1.I., I.J .2.1., II, III.,V.5.5., V.5.6., VI. (6.5. maddesi hari~),
VIL7.I. (aractltk kornisyonlanna ili~kin alt madde hari~) nolu bOlilmlerindekidegi~ikIikler KuruI
tarafindan incelenerek onaylarur ve Kurueu tarafindan KAP'ta ve Kurucu'nun resmi iltternet
sitesinde yaytmlarur2, aynea ticaret siciline teseil ve ITSG'de ilan edilmez. izahn,amenin diger
bOlfunlerindeyapllacak delli~ikliklerise, KuruIun onaYIaranmakslZln Kurueu tarafindan yapI1arak
KAP'ta ve Kurucu'nun resrni internet sitesinde ilan edilir ve yaptlan degi~ikIiklerher takvirn ytlt
sonunu izleyen alh i~giinii iyinde toplu olarak Kurula bildirilir.
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9.8. Fon'aHi~kin reklam ve ilan verilemez.
9.9. Borsa dl~1 repo-ters repo i~lemlerinin fon portfOyiine dahiI .edilmesi halinde en gey
sozle~~e tarihini takip eden i~ giinii iyinde sozle~menin vadesi, faiz oram, ~I
taraft ve kar~1taraftn
dereceIendirme notu KAP'ta aylklamr.
9.10. Fon portfOyiine yapIlandIrlhnI~ yatmm araci dahil edilmesi halinde soz konusu yatmm
araclmn genel ozelliklerine ili~kin bilgiler ve iyerdigi muhtemeI riskIer aynca KAP'ta ayIldamr.

X. FON'UN SONA ERMESt VE FON VARLIGININ TASFWESt
10.1. Fon;
- Bilgilendirme dokiimanlarmda bir sOre ongoriilmll~ ise bu sUrenin sona ermesi,
- Fan sOresiz ise kurucunun Kurulun uygun gorii~iinll aldlktan sorna altl ay sonrasl iyin feshi
ihbar etmesi,
- Kurucunun faaliyet ~artlarml kaybetmesi,
- Kurucunun mali durumunun taahhlltlerini kar~I1ayamayacak kadar zaYlflamasl, iflas etmesi
veya tasfiye edilmesi,
- Fonun kendi mali yllkllmIllIiikIerini ~Ilayamaz
durumda olmasl ve benzer nedenIerle
fonun devamlmn yatmmcIlarm yaranna olmayacaglmn Kurulca tespit edilmi~ olmasl
hallerinde sona erer.
Fonun sona ennesi halinde fan portfOyiinde yer alan varhklardan borsada i~lem gorenler
borsada, borsada i~lem gonneyenler ise borsa dl~mda nakde donll~tllriiliir.

10.2. Fon mal varhj!I, iytllzllk ve izahnamede yer alan ilkelere gore tasfiye edilir ve tasfiye
bakiyesi kaulma paYI sahiplerine paylar! oranmda dagluhr. Tasfiye durumunda yaImzca kattlma
paYI sahipIerine Meme yapIlabilir.
10.3. Tasfiye i~lemlerine i1i~kin olarak, Kurucu'nun Kurul'un uygun go~llnii aldIktan soma
6 ay SOmasl iyln fesilt ihbai' etmesi durumunda soz konusu sOre sonunda hala Fon'a iade edilmerni~
katllma paylanmn bulunmasl halinde, katJlma paYI sahiplerinin sah~ talimatL beklenmeden pay
sau~lan yapIlarak elde edilen tutarlar Kurucu ve katllma paYI allm satlml yapan kuru!u~ nezdinde
ayilacak hesaplarda yatmmcuar adma ters repoda veya Kuru! tarafmdan uygun goriilen diger
sennaye piyasasl araylarmda nemalandmhr. Fesih ihbanndan sonra yeni katilma paYI ihray
edilemez. Tasfiye arundan itibaren hiybir katllma paYI ihray edilemez ve geri almamaz.

10.4. Kurucunun iflasl veya tasfiyesi halinde Kuru], fonu uygun gorecegi b~ka bir portfOy
yonetim ~irketine tasfiye amaclyla devreder. PortfOy SaklaYlclsmm mali durumunun taahblltlerini
kar~l]ayamayacak kadar zaYlflamasl, iflasl veya tasfiyesi halinde ise, kurucu fon varhglDl Kurul
taraftndan uygun goriil~ek b~ka bir portfOy saldaYlclsma devreder.
10.5. Tasfiyenin sona ermesi oZerine, Fan adlrun Ticaret SiciIi'nden silinmesi iyin keyfiyet,
kurucu taraftndan Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir, bu durum Kurul'a bildi ...
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XI. KATILMA PAY! SAHiPLERiNiN HAKLARI
11.1. Kurucu ile kallima paYI sahipleri arasmdaki ili~kilerde Kanun, ilgili mevzuat ve
i~tiizUk; bunlarda hiikiim bulunmayan hallerde 111112011 tarihli ve 6098 sayJll Tiirk Bor~lar
Kanununun 502 ill! 514 lineU maddeJeri hUklinlleri klyasen uygulanrr.
11.2. Fon'da oJ~an kar, Fon'un bilgiJendirme dokUmanlarmda belirtilen esaslara gore tespit
edilen kattlma paymm birim pay degerine yanstr. KatJlma paYI sahipJeri, payJartm Fon'a geri
satttldarmda, ellerinde tuttukJart sUre i~ fonda olu~an kardan paylanm alml~ olurlar. Hesap d6nemi
sonunda aynca temettli dagltlml s6z konusu degildir.
11.3. KatJlma paylart mii~teri .bazmda MKK nezdinde izlenmekte olup, tasarruf sahipleri .'
Kurueu'dan veya a1lm satlma araeJltk eden yallnm kurulu~lardan hesap durumlart hakkmda her
zaman bilgi talep edebilirler.
•

,.

XII. FON PORTFOYUNUN OLU~TURULMASI VE KATILMA PAYL~NIN
SATI!>I
//
12.1. Kallima paylarl, izahnamenin KAP'ta yaytrmm takiben izahnamede belirtilen usul ve
esaslar ~e~evesinde nitelikli yatmmetlara sunulur.
//

,•
12.2. Fon, kattlma paylarl sadeee. onceden belirlenmi~ ki~i veya kuiulu~lara tahsis edilmi~
fon olarak adlandmlan "Ozel Fon" nitelillindedir. Fon kattlma paylarmui tahsisli olarak sal1lacagl
nitelikli yatmmcl vasfIm haiz ki~iler Kurueu tarafmdan 31.01.2020 tllrihli 2020-1-27-093747 SllYl1l
tarihli yazl ile Kurol'a bildirilmi~tir.
12.3. Katllma paylan kar~t1l1l1yatmmcllardan toplanan para, takip eden i~ gilnil izahnamede
, belirlenen varhklara ve i~lemlere yatmltr.
.

lzahp.amede yer alan bilgilerin do/lfulugunu kanuni yetki ve sorumluluklanmlz
onaylartz,
18/02/2020

~er~evesinde

MahmutKAYA
Genel Miidiir / YK B~kan Vekili

25

