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Y6netici Garanti Portfay Y6netimi A.~.

I. FON HAKKINDA GENEL BiLGiLER

Fon, Kanun hiikiimleri uyarmca tasarruf sahiplerinden fon katllma pay! kar~!hgmda toplanan
nakitle, tasarruf sahipleri hesabma, inanyh miilkiyet esaslanna g6re i~bu izahnamenin II.
b6liimiinde belirlenen varhk ve haklardan olu~an portfayii i~letmek amaclyla kurulan, katilma
paylar! ~emsiye Fon'a bagh olarak ihray edilen ve tiizel ki~iligi bulunmayan mal varhg!d!r.

1.1. Fona ili~kin Genel Bilgiler

Fon'un
Unvam:
Bagh Oldugu ~emsiye Fonun Unvam:

Bagh Oldugu emsi e Fonun Tiirii:
Fonun Tale To lama D6nemi:
Fonun Yatmm D6nemi:
Siiresi:

Garanti Portf6 Diirdiincii Serbest Diiviz Fon
Portf6y Yiinetimi A.~. Serbest ~emsiye

1.2. Kurucu, Yiinetici ve PortfOy SaklaYlclsl Hakkmda Genel Bilgiler

1.2.1. Dnvan ve Yetki Belgelerine ili~kin Bilgiler

Kurucu ve Yonetici'nin
Unvam: Garanti PortfOy Yiinetimi A.S.
Yetki Belgeleri 1 Portf69 Yiiueticiligi ve Yatmm DaDl~manhgl

Faaliyetlerine ili~kin Yetki Belgesi
Tarih: 14.01.2015
No: PY~IPY.2-YD.2/1071

Portroy SaklaYlclsl'mn
Unvam: T. Garanti BankaSI A.S.
Portfay Saklama Faaliyeti iznine Tarih: 27.06.2014
ili~kin Kurul Karar Tarihi ve Numaras! No: 20/649

1.2.2. ileti~im Bilgileri

Kurucu ve Yonetici Garanti Portfoy Yonetimi A.S. 'nin
Merkez adresi ve . .~itesi: Etiler Mah. Demirkent Sok. No:1 1 I

34337 Be ikta liST.



Telefon numaraSl:

.eom.tr

1.3. Kurueu Yonetieileri

Fon'u temsil ve ilzama Kurucunun yonetim kurulu iiyeleri yetkili olup, yonetimkurulu
iiyelerine ve kurucunun diger yoneticilerine ili~kin bilgiler a~aglda yer almaktadlr:

-

22

18

26

27

29

Teeriibesi
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Son 5 YI1da Ya tl-I i~ler YI1-~irket-Gorev
2009 - 2012 / BBVA Portfay Yonetimi - SGIIC
CEO
2012-Dev~m / BBVA Portfay Yonetimi- Head of
Asset Management & Global Wealth
2012 - 2016 / Garanti Portfay Yonetimi A.~. -
Yonetim Kurulu Oyesi
2016 - Devam / Garanti Portfay Yonetimi A.~. -
Yonetim Kurulu Ba kam
2013 - 2014 / Garanti PortfOy Yonetimi A.~. -
Yatmm Yonetimi Genel Miidiir Yardlmclsl
2014 - 2015 / Garanti Portfay Yonetimi A.~. -
Yonetim Kurulu Oyesi/Yatmm Yonetimi Genel
Miidiir Yardlmclsl
2015 - Devam / Garanti Portfay Yonetimi A.~. -
Yonetim Kurulu Ba~kan Vekili/Genel Miidiir
2010 - 2012 / BBVA Portfay Yonetimi - Head of
Quality Funds
2012 - Devam / BBVA Portfay Yonetimi - Global
CIO
12.11.20f5 - D~vam / Garanti Portfay Yonetimi
A.~. - Yonetim Kurulu 0 esi
2005 - Devam / T. Garanti Bankasl A.~. - Hukuk
Mii~aviri
28.12.2015 - Devam / Garanti Portfay Yonetimi
A.~. - il( Kontrolden Sorumlu Yonetim Kurulu
o esi
2013 - 2015 / Garanti Portfay Yonetimi A.~. -
Hisse Senedi Yonetimi Miidiirii
2015 - 2017 / Garanti Portfoy Yonetimi A.~. -
Yatmm Yonetimi Genel Miidiir Yardlmclsl

/ 2017 - 01.10.2019 / Garanti Portfay Yonetimi
A.~. - Yonetim Kurulu Oyesi/Yatmm Yonetimi
Genel Miidiir YardlmClSl
01.10.2019' - Devam Garanti Portfoy Yonetimi
.~. - Yonetim Kurulu Oyesi/ Genel Miidiir
ardlmclsl

Gorevi

Yonetim
Kurulu
Ba~kam

YK Ba~kan
Vekili /
Genel
Miidiir

Yonetim
Kurulu
Oyesi

il(

Kontrolden
Sorumlu
YK Oyesi

Yonetim
Kurulu
Oyesi
Genel

Adl So adl

Maria De
Paloma Piqueras
HERNANDEZ

Eduardo Garcia
HiDALGO

Berna AVDAN

MabmutKAYA

EnginiREZ



1.4. Fon Hizmet Birimi

Fon hizmet birimi T. Garanti Bankasl A.~.nezdinde olu~turulmu~ olup, hizmet biriminde
gorevli fon miidiiriine ili~kin bilgiler a~agldaki gibidir.

Murat Behliil Fon
Tuncel Miidiirii

Ad. So ad. Gorevi Son 5 Ydda Ya t.-. i ler Yd- irket-Gorev Teeriibesi
01.07.2004 - devam/ T. Garanti Bankasl A.~.-
Sermaye Piyasalan ve Hazine Operasyon Birimi 25
Miidiirii

1.5. Portfliy Yonetieileri

Fon malvarhgmm, fonun yatmm stratejisi dogrultusunda, fonun yatmm yapabilecegi
varhklar konusunda yeterli bilgi ve sermaye piyasasl alamnda en az be~ yIlhk tecriibeye sahip
portfoy yoneticileri tarafmdan, yatmmcl lehine ve yatmmcl <;akanmgozetecek ~ekilde PY~ Tebligi
diizenlemeleri, portfay yonetim sozle~mesi ve ilgili fon bilgilendirme dokiimanlarl yeryevesinde
yonetilmesi zorunludur.

Fon portfayiiniin yonetimi iyin gorevlendirilen portfay yoneticilerine ili~kin bilgilere KAP'ta
yer alan siirekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ula~llmasl miimkiindiir.

1.6. Kurueu Biinyesinde Olu~turulan veya D.~andan Temin Edilen Sistemler, Birimler
ve Fonun Bag.mslZ Denetimini Yapan Kurulu~

Birim Birimin/Sistemin Olu~turuldugu Kurum

Fon bizmet birimi T. Garanti Bankasl A.~.

i9 kontrol sistemi Garanti Portfay Yonetimi A.~.

Risk Yonetim sistemi Garanti Portfay Yonetimi A.~.

Tefti~ birimi Garanti Portfay Yonetimi A.~.

Ara~tIrma birimi Garanti Portfoy Yonetimi A.~.

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

1.7. Kurueu'nun ~ube ve Aeenteleri

~ube
Acente

ileti im Bil ileri
Garanti Portfoy Yonetimi A.~. 'nin ~ubesi bulunmarnaktadlr.
T. Garanti Bankasl A.~.
Garanti Yatmm Menkul Kl metier A.~.
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II. FON PORTFOYUNUN YONETiMi, YATIRIM STRATEJisi iLE FON
PORTFOY SINIRLAMALARI

2.1. Kurucu, fonun katIlma pay! sahiplerinin haklanm koruyacak ~ekilde temsili, yonetimi,
yonetiminin denetlemnesi ile faaliyetlerinin iytiiztik ve izahname htikfunlerine uygun olarak
yUrtitUlmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varhklar tizerinde kendi adma ve fon hesabma
mevzuat ve iytiiztige uygun olarak tasarrufta bulumnaya ve bundan dogan haklan kullanmaya
yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin ytirtittilmesi esnasmda portfdy yoneticiligi hizmeti de dahil olmak
tizere d!~andan hizmet ahmnasl, Kurucunun sorumlulugunu ortadan kaldumaz.

2.2. Fon portfdyU, kolektif portfiiy yoneticiligine ili~kin PYS Tebligi 'nde belirtilen ilkeler ve
fon portfdyUne dahil edilebilecek varhk ve haklara ili~kin Tebliif de yer alan smulamalar
yeryevesinde yonetilir.

2.3. Fon'un yatmm stratejisi uyarmca, Fon, toplam degerinin en az %80'i oranmda doviz ve
doviz cinsi varhk ve i~lemlere yatmm yaparak orta ve uzun vadede doviz bazmda yUksek getiri
saglama)'l hedeflemektedir. Bu kapsamda, Fon toplam degerinin en az %80'i devamh olarak, Hazine
ve Maliye Bakanhg! tarafmdan doviz cinsinden ihra9 edilen borylanma araylar! ve kira sertifikalar!
ile yerli ihrayyllann doviz cinsinden ihray edilen para ve sermaye piyasas! araylarma yatmlacaktIr.
Fon toplam degerinin geri kalan klsml ise TL cinsinden para ve sermaye piyasasl araylarl ve/veya
yabanc! para ve sermaye piyasasl araylarma yatmlacaktlr.

Bununla birlikte, fon portfiiytine G20 tiyesi tilkeler ile geli~mekte olan tilkelerde doviz
cinsinden ihray edilen kamu ve/veya ozel sektiir borylanma araylarma, ortakhk paylarma, kira
sertifikalarma, yatmm fonlarma, borsa yatmm fonlanna, gayrimenkul yatmm fonlarma, giri~im
sermayesi yatmm fonlanna, gayrimenkul yatmm Ortakhgl paylanna, menkul kIymet yatmm
Ortakhgl paylarma, altm ve diger kIymetli madenlere ve Yatmm Fonlan Tebligi'nin 4. maddesi 2.
f!krasmda belirtilen ve bunlara dayah olarak ihray edilen sermaye piyasasl araylanna yatmm
yapabilir. Ancak, fon portfiiyUne fon toplam degerinin en fazla %20'si oranmda yabancl para ve
sermaye piyasasl araylan dahil edilebilir.

Fon portfdytine TL cinsi varhklar ve i~lemlerle ilgili olarak; Yat!rrm Fonlar! Tebligi'nin 4.
maddesi 2. flkrasmda belirtilen, Ttirkiye'de kurulan ihrayyJlara ait paylar, ozel sektiir ve kamu
borylanma araylarl, eurobond, vadeli mevduat, k'at!lma hesabl, mevduat sertifikalan, ipotege
dayah/ipotek teminath menkul klymetler, gelir Ortakhgl senetleri, gelire endeksli senetleri, TCMB,
Hazine ve ipotek finansman kurulu~larl tarafmdan ihray edilen para ve sermaye piyasasl araylar!,
altm ve diger klymetli madenler ile bu madenlere dayah olarak ihray edilen sermaye piyasasl
araylarl, k!ymetli madenler odtiny sertifikas!, fon katIlma paylarl, borsa yatmm fonlarl, gayrimenkul
yatmm fonlan, giri~im sermayesi yatmm fonlan, gayrimenkul yatmm ortakhgl paylan, menkul
kIymet yatmm Ortakhgl paylarl, repo, ters repo i~lemleri, kira sertifikalarl, gayrimenkul sertifikalarl,
varantlar, Takasbank para piyasasl ve yurtiSOiorganize para piyasasl i~lemleri ile Kurulca uygun
gortilen diger yatmm araylarma yatmm yapabilir. Ayrlca, fon portfdytine yapllandmlm!~ tirtinler,
ikraz i~tirak senetleri, varhga dayah menkul klymetler, varhk teminath menkul k!ymetler dahil
edilebilir. Ek olarak, borsa dl~l yapllandmlml~ borylanma araylarl ile kamu ve ozel sektiir d!~
borylanma araylan dahil edilebilir.



Fon, Tebligin 25. maddesi uyannca, Tebligin 17 ila 24. maddelerinde yer alan portf6y ve
i~lem sm!r1amalanna tabi degildir.

Fon odiin9 menkul k!ymet alabilir, verebilir, kredili menkul k!ymet i~lemi ve a9!ga satI~
gergekle~tirebilir. Fon portfoyiinde bulunan tiim hisse senetleri Odiin9 i~lemine konu edilebilecektir.
Fon serbest fon niteliginde olmasmdan dolay! odiin9 menkul i~lemlerine dair Teblig'in 22.
maddesindeki smulamalara tabi degildir. bdiin9 i~lemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatmm
Fonlarma iIi~kin Rehber'in 4.2.5. maddesinde belirtilmi~tir.

Fon, sozle~melere konu olan varhklarm ilgili iilkenin yetkili kurulu~unda saklanmas! ~art!yla
yurt d!~mda borsa d!~! repo sozle~melerine taraf olabilir ve yurt d!~! bankalarda mevduat/katIlma
hesaplanna yatmm yapabilir.

2.4. Fonun e~ik degeri %100 BIST-KYD I Ayhk Mevduat USD Endeksi'dir. TL cinsinden
ihra9 edilen A grubu paylar i9in e~ik deger getirisi, BIST-KYD 1 Ayhk Mevduat USD Endeksi'nin
donem ba~! ve donem sonu degerinin ilgili giinlerde TCMB tarafmdan a9!klanan doviz ah~ kuru
dikkate almarak TL'ye gevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazmda getirisidir. USD cinsinden ihra9
edilen B grubu paylar i9in ise BIST-KYO I Ayhk Mevduat USD Endeksi'nin hesaplama
donemindeki getirisidir.

2.5. Portf6ye riskten korunma ve/veya yatmm amac!yla yurt i9i ve 020 iiyesi iilkeler ile
geli~mekte oIan iilkelerin borsalarda i~lem goren doviz/kur, emtia, k!ymetli madenler, faiz, finansal
endeksler ve Yatmm Fonlan Tebligi'nin 4. maddesi 2. f!krasmda belirtilen sermaye piyasas!
ara91arma dayah tiirev ara9 (vadeli i~lem ve opsiyon sozle~meleri), varant ve sertifikalan,
yapllandmlml~ bor91anma ara91arl, forward, sakh tiirev ve swap i~lemleri dahil edilebilir.

Kaldua9 yaratan i~lemlerin pozisyonlanmn hesaplanmasmda, Rehber'in "Serbest Fonlara
iIi~kin Esaslar" gergevesinde "Kaldua9 Yaratan i~lemlere i1i~kin Esaslar" ba~hgmda yer alan
smulamalara uyulur.

2.6. Portf6ye borsa d!~l tiirev ara9 (vadeli i~lem ve opsiyon sozle~mesi), forward, sakh tiirev,
repo-ters repo ve swap sozle~mesi dahil edilebilir.

Borsa dl~! sozle~meler fonun yatmm'stratejlsine uygun olarak fon portf6yiine dahil edilir.
Sozle~melerin kar~l taraflarmm yatmm yapIlabilir derecelendirme notuna sahip olmasl, herhangi bir
ili~kiden etkilemneyecek ~ekilde objektif ko~ullarda yapllmasl ve adil bir fiyat igermesi ve fonun
fiyat a91klama donemlerinde gergege uygun degeri iizerinden nakde donii~tiiriilebilir olmas!
zorunludur.

Aynca, borsa d!~l tiirev ara9 (vadeli i~lem ve opsiyon sozle~mesi), forward, sakh tiirev, repo-
ters repo ve swap sozlqmesi kar~l tarafmm denetime ve gozetime tabi finansal bir kurum (banka,
araCl kurum v.b.) olmas! ve fonun fiyat a91klama donemlerinde "giivenilir" ve "dogrulanabilir" bir
yontem ile degerlemnesi zorunludur.

2.7. Fon hesabma kredi ahmnasl miimkiindiir.



Yurtdl~mda ihra9 edilen bor9lanma ara91armm ve kira sertifikalanmn, tabi oldugu otorite
tarafmdan yetkilendirilmi~ bir saklaYlcl kurulu~ nezdinde saklanmasl, fiyatmm veri dagltJm kanallan
vasltaslyla ilan edilmesi ve fonun fiyat a9lklama donemlerinde Finansal Raporlama Tebligi
diizenlemeleri gergevesinde gergege uygun degeri iizerinden nakde donii~tiiriilebilecek nitelikte
likiditasyona sahip olmasl ~artlanyla, yurtdl~mda borsa dl~mdan fon portf6yiine dahil edilmesi
miimkiindiir.

Fon portf6yiine sadece derecelendirmeye tabi tutulmu~ yurtdl~mda ihra9 edilen bor91anma
ara91arl ve kira sertifikalarl almabilir. ilgili aracm derecesini belirleyen belgeler yonetici nezdinde
bulundurulur.

2.9. Portf6ye yalmzca G20 iiyesi iilkeler ile geli~mekte olan iilkelerde kurulu yabancl borsa
yatmm fonIan, gayrimenkul yatmm fonlan, giri~im sermayesi yatmm fonlarl, gayrimenkul yatmm
Ortakligl paylarl ve menkul klymet yatmm Ortakhgl paylan dahil edilebilir.

2.10. Fon portf6yiine yapilandmlml~ bor9lanma ara91an dahil edilebilecek olup,
yapllandmlml~ bor9lanma ara9lanmn; Fon'un yatmm stratejisine ve risk yaplSlna uygun olmasl,
borsada i~lem gormesi, Tiirkiye'de ihra9 edilmif olmasl, ihra9 belgesinin Kurulca onaylanml~
olmasl, yetkilendirilmi~ bir saklaYlcl kurulu~ nezdinde saklanmasl, fonun fiyat a9lklama
donemlerinde Finansal Raporlama Tebligi diizenlemeleri gergevesinde gergege uygun degeri
iizerinden nakde donii~tiiriilebilir nitelikte likiditeye sahip olmasl, ihra99lslmn ve/veya varsa yatmm
aracmm, yatmm yapilabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip olmasl,
derecelendirme notunu igeren belgelerin Kurucu nezdinde bulundurulmasl gereklidir.

Yapilandmlml~ bor9lanma ara91anmn dayanak varliklarl, ozel sektor ve kamu bor91anma
ara9larl, ortaklik paylan, faiz, dovizlkur, emtia, altm ve finansal endekslerden olu~abilmekte olup,
soz konusu dayanak varhklarm getirisi ile birlikte bir tiirev aracm kombinasyonundan olu~an
yapllandmlml~ bowlanma ara9lan da portfoye dahil edilebilecektir.

Diger taraftan, sadece Tiirkiye'de ihra9 edilmi~ yapilandmlml~ bowlanma ara91anmn fon
portf6yiine alinabilecek olmasl sebebiyle, Kurul 'un bor91anma ara91anna ili~kin diizenlemeleri
gewevesinde niteligi itibari ile bor9lanma araCl oldugu kabul edilen sermaye piyasasl ara9lanndan,
yatmmcl tarafmdan Menen bedelin tamammm geri odenecegi taahhiidiinii igeren ozellikteki ara91ar
fon portfdyiine dahil edilebilecektir. .l

Yapilandmlml~ bor9lanma ara9lanmn getmsi temelde ihra9 edilecek bir bor91anma aracmm
getirisine dayah olmakta ve yatmm yapllan dayanak varligm riski dogrultusunda getiri
sunabilmektedir.

III. TEMEL YATIRIM RisKLERi VE RiSKLERiN OL<;:UMU

Yatmmcllar 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 bagli olarak yatmmlanmn degerinin ba~langJ9
degerinin altma dii~ebilecegini yatmmcllar goz oniinde bulundurmalidlf.

3.1. Fonun maruz kalabilecegi riskIer ~unlardlr:



kurlanndaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebileeek zarar riski ifade edilmektedir. Soz
konusu risklerin detaylarma a~aglda yer verilmektedir:

a- Faiz Oram Riski: Fon portfoytine faize dayah varhklann (borylanma arael, ters repo vb)
dahil edilmesi halinde, soz konusu varhklann degerinde piyasalarda ya~anabileeek faiz
oranlarl degi~imleri nedeniyle olu~an riski ifade eder.

b- Kur Riski: Fon portfoyiine yabanel para einsinden varhklann dahil edilmesi halinde,
doviz kurlarmda meydana gelebileeek degi~iklikler nedeniyle Fon'un maruz kalaeagl zarar
olaslhgml ifade etmektedir.

c- Ortakhk PaYI Fiyat Riski: Fon portfOyiine ortakhk paYI dahil edilmesi halinde, Fon
portfoyiinde bulunan ortakhk paylarmm fiyatlannda meydana gelebileeek degi~iklikler
nedeniyle portfoyiin maruz kalaeagl zarar olaslhglm 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 ylkan aksakhklar
sonueunda Odemenin yapllamamasl riskini ifade ettnektedir.

3) Likidite Riski: Fon portfoyiinde bulunan finansal varhklarm istenildigi anda piyasa
fiyatmdan nakde donii~tiiriilememesi halinde ortaya ylkan zarar olaslhgldu.

4) Kaldlra~ Yaratan i~lem Riski: Fon portfoyiine tiirev aray (vadeli i~lem ve opsiyon
sozle~meleri), sakh tiirev aray, swap sozlqmesi, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri va16rlii
tahvillbono ve altm ahm i~lemlerinde ve diger herhangi bir yontemle kalduay yaratan benzeri
i~lemlerde bulunulmasl halinde, ba~langly yatmml ile ba~langly yatmmmm iizerinde pozisyon
ahnmasl sebebi ile fonun ba~langly yatmmmdan daha yiiksek zarar kaydedebilme olasJ11g1kalduay
riskini ifade eder.

5) Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel siireylerindeki aksamalar
sonueunda zarar olu~masl olaslhgml ifade eder. Operasyonel riskin kaynaklan arasmda kullamlan
sistemlerin yetersizligi, ba~arlslz yonetim, personelin hatah ya da hileli i~lemleri gibi kurum iyi
etkenlerin yam Slfa dogal afetler, rekabet ko~ullan, politik rejim degi~ikligi gibi kurum dl~l etkenler
de olabilir. \

6) Yogunla~ma Riski: Belli bir varhga ve/veya vadeye yogun yatmm yapllmasl sonueu
fonun bu varhgm ve vadenin iyerdigi risklere maruz kalmasldu.

7) Korelasyon Riski: Farkh finansal varhklarm piyasa ko~ullan altmda belirli bir zaman
dilimi iyerisinde aym anda deger kazanmasl ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farkh
finansal varhgm birbirleri ile olan pozitif veya negatif yonlii ili~kileri nedeniyle dogabileeek zarar
ihtimalini ifade eder.

8) Yasal Risk: Fonun kalilma paylarmm satildlgl donemden soma mevzuatta ve diizenleyiei
otoritelerin diizenlemelerinde meydana gelebileeek degi~iklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.

9) ihra~~1 Riski: Fon portfoyiine alman varhklann ihrayylSmm yiikiimliiliiklerini klsmen
veya tamamen zamamnd 'ne getirememesi nedeniyle dogabileeek zarar ihtimalini ifade eder.

10) Yapil d~~f;"or~
yapllan yatmml n de~a!lJk
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degerinin aItma dii~ebilecegi gibi vade iyinde ve/veya vade sonunda tamammm da kaybedilmesi
miimkiindiir. Yapiian geregi dayanak varliklanna gore daha karma~lk bir yapl iyerebilir, yarattlklan
kaldlray sebebiyle dayanak varliklannm iizerinde getiri oynakllgl yaratabilir.

Yapllandmlml~ borylanma araylarma yapllan yatmmlarda kar~l taraf riski ve ihrayymm kredi
riski de bulunmaktadlr. Piyasa yaplclslmn bulunmadlgl yapiiandmlml~ borylanma araylan, olumsuz
piyasa ko~ullarma bagli olarak yiikselen likidite riskine maruz kalabilir.

11) Klymetli Madenlere ili~kin Fiyat Riski: Fon portfdyiinde bulunan aItm ve diger
kIymetli madenler ile bunlara dayali sermaye piyasasl araylarmm fiyatlarmda meydana gelebilecek
degi~iklikler nedeniyle portfoyiin deger kaybetme olaslligml ifade etmektedir.

12) A91ga Satl~ Riski: Fon portfoyii iyerisinde aylga satI~ yapllan finansal enstriimanlann
piyasa likiditesinin daralmasl sebebiyle Miiny kar~lligl ve/veya dogrudan aylga satl~ imkanlanmn
azalmasl durumunu ifade etmektedir.

3.2. Fonun maruz kalabilecegi risklerin ol9iimiinde kullamlan yontemler ~unlardlr:

Fonun yatmm stratejisi ile yatmm yapllan varliklarm yaplsma ve risk diizeyine uygun bir
risk yonetim sistemi olu~turulmu~tur.

Piyasa Riski: Fonun piyasa riski olyiimiinde Riske Maruz Deger Yontemi kullanllir. RMD
hesaplamasmda tek tarafli %99 giiven araligl, I giinliik elde tutma siiresi, 250 i~ giinii gozlem siiresi
kullamlir.

Kredi Riski: Fon portfdyiine dahil edilmesi planlanan ve kredi riski ta~lyan finansal iiriinler
iyin, ihrayymm kredi verilebilirligi incelenir. Fon portfOyiine dahil edilmek istenilen kredi riski
ta~lyan iiriinlerin ihrayylSI iyin kredi derecelendirme kurulu~larl Moody's, S&P veya Fitch tarafmdan
verilmi~ kredi notu degerlendirilerek fon portfOylerine dahil edilir. Kredi notu bulunmayan ihrayyllar
iyin kredi verilebilirligin izlenmesini saglayacak kredi olyiim sistemleri kullanllabilir.

Kar~1 Taraf Riski: Fona dahil edilmesi dii~iiniilen, borsa dl~l tiirev aray ve swap
sozle~melerinin kar~l tarafm, denetime ve gozetime tabi finansal bir kurum (banka, araCIkurum vb.)
olmasl, Yatmm Fonlarma ili~kin Esaslar Yebligil,in 32. maddesinde belirtilen derecelendirme
notuna sahip olmasl, objektif ko~ullarda yapllmasl, adil fiyat iyermesi, fonun fiyat aylklama
donemlerinde giivenilir ve dogrulanabilir bir yontemle degerlenmesi, fonun fiyat aylklama
donemlerinde geryege uygun degeri iizerinden nakde donii~tiiriilebilir ve sona erdirilebilir nitelikte
olmasl zorunludur.

-
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eyer alan varliklar enstriinIan grubu bazmda varligm tiirii,
likidite geymi~i (ortalama i~lem hacmi), serbest ._., iyasa

~

Likidite
varlik grubunun

Kar~l taraf riski, forward ya da swap gibi iiriinler iyin bagli bulunduklan finansal endekse
gore pozitif ya da negatif deger alabilir. Forward ve Swap iiriinler iyin kar~l taraf riskine esas olan
rakam giinliik olarak elde edilen kar zarar rakamlarimn toplamldlr. (karlar pozitif, zararlar negatif
olarak ele alimr) Opsiyon i~lemleri iyin kar~l taraf riskine esas olan deger opsiyonun pozitif
degeridir. Oriinler kar~l taraf riski hesaplamasmda almdlklan kuruma gore hesaplamaya dahil edilir.
Her bir kurum ve iiriin tipi ile hesaplama yapllarak bulunan degerler kurum bazmda netle~tirilerek
pozisyon biiyiikliigiine ula~llir. Kurum bazmda netle~tirildikten soma ula~llan pozitif pozisyon
biiyiikliigiiniin fon toplam degerine bOliimii ile kar~l taraf riski degerine ula~llir ve ula~llan kar~l
taraf riski negatif 01



biiyiikliigii, kredi ve piyasa riski, degerlemede kolayhk ve kesinligi gibi faktarler dikkate ahnarak
ayn~tmlml~tIr. Soz konusu faktorler l~lgmda her enstriiman grubu iyin risk yonetim prosediiriinde
oranlar belirlenmi~tir. Belirlenen oranlar uygulanarak yiiksek kaliteli likit varhklar hesaplanmakta
ve fon portfaylerinin ne kadarmm likidite edilebilecegi tespit edilmektedir. Fon portfayiindeki
yiiksek kaliteli likit varhklann toplula~tmlarak fon toplam degerine oranlanmasl sonucu bulunan
portfayiin likidite oram giinliik olarak izlenmektedir. Aynca stres donemlerinde fonda olasl nakit
ylki~lanm kar~llayabilecek likit varhklarm analizi yapJlarak olumsuz piyasa ko~ullanmn ya~andlgl
donemlerde ya~anabilecek likidite riski konusunda Yonetim Kurulu bilgilendirilmektedir.

3.3. Kaldlra9 Varatan i~lemler

Fon portfOyiine riskten korunma ve/veya yatmm amaclyla kalduay yaratan i~lemlerden; pay
senedi, doviz/kur, klymetli madenler, emtia, faiz, finansal endeksler ve sermaye piyasasl araylanna
ve Teblig'in 4. maddesinde yer alan varhklara ve/veya i~lemlere dayah tiirev aray (vadeli i~lem ve
opsiyon sozle~mesi), sakh tiirev aray, varant ve sertifikalan, yapJlandmlml~ borylanma araylan,
forward, ileri valorlii tahvil/bono ve altm ahm i~lemleri ve swap i~lemleri dahil edilir.

3.4. Kaldlray yaratan i~lemlerden kaynaklanan riskin 6lyiimiinde Rehber'de belirlenen
esaslar yeryevesinde Mutlak RMD Yontemi kullamlacaktu. Serbest fon olmasl sebebiyle fonun
RMD limiti bulunmamaktadu.

3.5. Kaldlray yaratan i~lemlere ili~kin olarak aray bazmda ayn ayn hesaplanan pozisyonlann
mutlak degerlerinin toplanmasl (sum of not iona Is) suretiyle ula~llan toplam pozisyonun fon toplam
degerine oranma "kaldlray" denir. Fonun kaldlraylimiti %400'diir.

3.6. Fon portfoyiine alman yapllandmlml~ borylanma araylanmn sakh tiirev aray niteligi
ta~IYlp ta~lmadlgl Kurucu tarafmdan degerlendirilerek soz konusu degerlendirmeyi tevsik edici
belgeler Kurucu nezdinde muhafaza edilir. YapJlandmlml~ borylanma aracmm sakh tiirev aray
niteliginde olmasl halinde, risk olyiimiine ili~kin olarak Rehber'de yer alan esaslar uygulamr.

IV. FON PORTFOVUNUN SAKLANMASI VE FON MAL VARLIGININ AVRILIGI

4.1. Fon portfOyiinde yer alan ve sWdamaya konu olabilecek varhklar Kurulun portfay
saklama hizmetine ili~kin diizenlemeleri yeryevesinde PortfOy SaklaYlclsl nezdinde saklanu.

4.2. Portfay SaklaYlclsl'mn, fon portfoyiinde yer alan ve Takasbank'm saklama hizmeti
verdigi para ve sermaye piyasasl araylan, kiymetli madenler ile diger varhklan Takasbank nezdinde
ilgili fon adma ayJlan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunlann dl~mda kalan varhklar ve
bunlann degerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank'a aktarllu veya soz konusu bilgilere
Takasbank'm eri~imine imkiln saglanlr. Bu durumda dahi PortfOy SaklaYlclsl'mn yiikiimliiliik ve
sorumlulugu devam eder.
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4.3. Fon'un malvarhgl Kurucu'nun ve Portfoy SaklaYlclsl'nm malvarhgmdan ayndu.
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 gosterilemez ve rehnedilemez. Fon
malvarhgl Kurucun ay SaklaYlclsmm yonetiminin veya denetiminin kamu kurumlanna
devredilmesi hal' gl~'.~~k ir amayla tasarruf edilemez, kamu alacaklarmm tahsili amaCI da
dahil olmak iiz htc~e~' erine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasma dahil ed' emez.'I .•~
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4.4. Portfay saJdaYlclsl; fona ait finansal varhklann saklanmasl ve/veya kaYltiarm tutulmasl,
diger varhklarm aidiyetinin dogrulanmasl ve takibi, kaYltlannm tutulmasl, varhk ve nakit
hareketlerine ili~kin i~lemlerin yerine getirilmesinin kontrolU ile mevzuatta belirtilen diger
garevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Bu kapsamda, portfay saklaYlclsl;

a) Yatmm fonlarl hesabma katllma paylanmn ihra9 Ve itfa edilmesi i~lemlerinin mevzuat ve
fon i9tUzUgUhUkUmlerine uygunlugunu,

b) Yatmm fonu birim katllma paYl veya birim pay degerinin mevzuat ile fon i9tUzUgU,
izahname hUkUmleri gergevesinde belirlenen degerleme esaslarma gore hesaplanmasml,

9) Mevzuat ile fon i9tUzUgU, izahname hukUmlerine aykm olmamak ~artlyla,
Kurucu/Yanetici'nin talimatlanmn yerine getirilmesini,

d) Fon'un varhklarlyla ilgili i~lemlerinden dogan edimlerine ili~kin bedelin uygun sUrede
aktarJimasml,

e) Fon'un gelirlerinin mevzuat ile fon i9tUzUgU, izahname hUkUmlerine uygun olarak
kullanllmasml,

f) Fon'un varhk ahm satlmlarmm, portfOy yaplSlmn, i~lemlerinin mevzuat, fon i9tUzUgU,
izahname hukUmlerine uygunlugunu

saglamakla yUkUmiUdUr.

4.5. Portfay saklaYlclSl;

a) Fona ait varhklarm ayn ayn, fona aidiyeti a9lk9a belli olacak, kaYlp ve hasara
ugramayacak ~ekilde saklanmasml saglar.

b) Beige ve kaYlt dUzeninde, fona ait varhklan, haklarl ve bunlann hareketlerini fon bazmda
dUzenli olarak takip eder.

c) Fona ait varhklarl uhdesinde ve diger kurumlardaki kendi hesaplarmda tutamaz ve kendi
aktifleriyle ili~kilendiremez.

4.6. a) Portfay saklama hizmetini yiiriiten kurulu~, yUkUmlUlUklerini yerine getirmemesi
nedeniyle Kurucu ve katllma paYl sahiplerine verdigi zararlardan sorumludur. Kurucu, Portfay
SaklaYlclsmdan; Portfay SaklaYlclsl da Kurucu'dan, Kanun ve Saklama Tebligi hukumlerinin ihliili
nedeniyle dogan zararlann giderilmesini talep etlnekle yUkUmlUdUr.Katllma paYl sahiplerinin
Kurucu veya Portfay SaklaYlclsma dava a<{mahak1(Jsakhdu.

b) Portfay saklaYlclsl, portfOy saklama hizmeti verdigi portfaylerin yanetiminden veya
piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu degildir.

c) Portfay SaklaYlclsl, 6362 sayJil Sermaye Piyasasl Kanun ve ilgili diger mevzuattan
kaynaklanan yUkUmlUliiklerini yerine getirmemesi nedeniyle katllma paYl sahiplerine kar~l
sorumludur.

4.7. PortfOy saklaYlclsl, saklama hizmetinin fonksiyonel ve hiyerar~ik olarak diger
hizmetlerden ayn~tmlmasl, potansiyel 9lkar 9atl~malarmm dUzgUn bir ~ekilde belirlenmesi,
anlenmesi, anlenemiyorsa yanetilmesi, gazetimi ve bu durumun fon yatmmcllanna a9lklanmasl
kaydlyla fona portfOy degerleme, operasyon ve muhasebe hizmetleri, katllma paYl ahm satlmma
araclhk hizmeti ve Kurulca uygun garUlecek diger hizmetleri verebilir.



4.9. Portfay saklaYlclsl portfOy saklama hizmetini ytiriitiirken kar~ila~abilecegi <;akar
<;:ali~malanmn tammlanmasml, onlenmesini, yonetimini, gozetimini ve a<;:lklanmasml saglayacak
gerekli politikalan olu~turmak ve bunlan uygulamakla yiikiimliidiir.

4.10. Kurucu'nun ii<;:Unciiki~ilere olan bor<;:lanve yiikiimliiliikleri ile Fon'un aym ii<;:Uncii
ki~ilerden olan alacaklan birbirlerine kar~l mahsup edilemez.

4.11. Portfay saklama hizmetini ytiriiten kurulu~, ytikiimliiliiklerini yenne getirmemesi
nedeniyle Kurucu ve kalilma paYl sahiplerine verdigi zararlardan sorumludur.

4.12. Kurucu, Portfay SaklaYlclsmdan; Portfoy SaklaYlclsl da Kurucu'dan, Kanun ve
Saklama Tebligi hiikiimlerinin ihlaJi nedeniyle dogan zararlarm giderilmesini talep etmekle
ytikiimliidiir. Kalilma paYl sahiplerinin Kurucu veya Portfay SaklaYlclsma dava a<;:mahakkl sakhdlr.

4.13. PortfOy saklaYlclsl, portfoy saklama hizmeti verdigi portfaylerin yonetiminden veya
piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu degildir.

4.14. PortfOy SaklaYlclsl, 6362 say,h Sermaye Piyasasl Kanun ve ilgili diger mevzuattan
kaynaklanan yiikiimliiliiklerini yerine getirmemesi nedeniyle kalilma paYl sahiplerine kar~l
sorumludur.

4.15. Portfay saklama sozle~mesinde portfoy saklaYlclslmn Kanun ve Saklama Tebligi
hiikiimleri ile belirlenmi~ olan sorumluluklarmm kapsamml darallicl hiikiimlere yer verilemez.

V. FON BiRiM PAY DEGERININ, FON TOPLAM DEGERiNiN VE FON
PORTFOYDEGERiNiN BELiRLENME ESASLARI

5.1. "Fon Portfay Degeri", portfoydeki varhklann Finansal Raporlama Tebligi'nde belirlenen
ilkeler <;:er<;:evesindehesaplanan degerlerinin toplamldlr. "Fon Toplam Degeri" ise, Fon Portfay
Degerine varsa diger varhklarm eklenmesi ve bor<;:larmdii~iilmesi suretiyle hesaplanu.

5.2. Fon 'un birim pay degeri, fon toplam degerinin fon toplam pay saYlSlna bOliinmesi
suretiyle hesaplanlr. Bu deger her i~ giinii sonu itib'anyla Finansal Raporlama Tebligi'nde belirlenen
ilkeler <;:er<;:evesindehesaplanlr. A Grubu fon kalilma paylanmn birim pay degeri TUrk Lirasl
cinsinden, B Grubu fon katllma paylanmn birim pay degeri ise Amerikan Dolarl (USD) cinsinden
hesaplanu. B Grubu paylarm Amerikan Dolarl (ABD) cinsinden degerinin hesaplanmasmda; ilgili
giin i<;:inTCMB tarafmdan saat 15:30' da ilan edilen gosterge niteligindeki Amerikan Dolan (USD)
doviz ah~ kuru esas ahmr. Yurt i<;:ipiyasalarda yanm gUn tatil olmasl dururnunda en son ilan edilen
kur iizerinden hesaplama yaplhr. Her aym son i~gUnii sonunda hesaplanan birim pay degeri kalilma
paylarmm ahm-satlm yerlerinde ilan edilir.

5.3. Sava~, dogal afetler, ekonomik kriz, ileti~im sistemlerinin <;:okmesi, portfOydeki
varhklarm ilgili oldugu pazann, piyasanm, platformun kapanmasl, bilgisayar sistemlerinde meydana
gelebilecek arlzalar, ~irketin mali durumunu etkileyebilecek onemli bir bilginin ortaya <;:lkmaslgibi
olaganiistii durumlarl dana gelmesi halinde, degerleme esaslarmm tespiti hususunda
Kurucu'nun yonel' . Jf~fllabilir. Aynca soz konusu olaylarla ilgili olarak KAP'ta a<;:klama
yaplhr. •.~.. \
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504.5.3. numarah maddede belirtilen durumlarda, Kurulca uygun goriilmesi halinde, kat!lma
paylarmm birim pay degerleri hesaplanmayabilir ve kahlma paylarmm ahm sahml durdurulabilir.

5.5. Yurt d!~! borsalarda i~lem goren sermaye piyasas! ara9lan, borsa d!~! i~lemler, vadeli
i~lemler, ileri va16rlu tahvil/bono ve altm i~lemleri ve yapIiandmlm!~ bor9lanma ara9larma ili~kin
olarak, Finansal Raporlama Tebligi uyarmca TMS/TFRS dikkate almarak Kurucu yonetim kurulu
karar! ile belirlenen degerleme esaslan a~ag!daki gibidir.

1) Borsa D!~! Tillev Ara9 ve Swap sozle~melerine ili~kin degerleme

Portfdye almmas! a~amasmda tillev ara9 ve swap sozle~mesinin degerlemesinde guncel fiyat
kullamhr.

Forward ve swap i~lemlerinde guncel fiyat nakit akImlanmn bugune indirgenmi~ degeridir.

Fonun fiyat a91klama donemlerinde;
Forward ve swap sozle~meleri i9in nakit akimlarmm bugune indirgenmesi yontemi ile

bulunan fiyat degerlemede kullanlhr.

Nakit aklmlannm bugune indirgenmesi yonteminde;
Spot Dayanak Varhk i9in: Dayanak varhgm doviz/kur olmasl durumunda, fonun

alacakh oldugu para birimi i9in degerleme guntindeki TCMB ah~ kuru, bor9lu oldugu para birimi
i9in ise TCMB satl~ kuru; diger dururnlarda ise dayanak varhgm spot fiyatl,

Faiz Oranlarl iyin: ilgili para birimlerinin oncelikle Reuters'dan, bu kaynaktan veriye
eri~ilememesi durumunda Slfaslyla Bloomberg veya Superderivatives'den elde edilen LIBOR ve
.zlmni faiz oranlan

baz almacaktlr. Hesaplamada vadedeki para birimleri ilgili faiz oranlan kullanllarak
degerleme gunune indirgenir. indirgenmi~ nakit akl~larmm Turk Lirasl degeri yukarlda belirtilen
spot fiyat araclhgl ile hesaplanlf. Hesaplanan degerlerin toplaml degerleme gunu i9in forward
ve/veya swap sozle~mesinin degerini gostermektedir.

2) Eurobond ve yabancl bor9lanma a'ra9Iarni.m degerlemesinde Bloomberg HP sayfasmda
degerleme tarihini takip eden i~gunu saat 10:00'da degerleme tarihinde en son ilan edilen Mid Price
fiyah, bu fiyatm bulunmamasl durumunda ise, bir onceki gtintin degerleme fiyatmm ertesi i~guntine
i9 verimle ilerletilerek hesaplanan fiyat kullanlhr.

3) Yabancl hisse senedi, yabanCl piyasalarda i~lem goren; Yatmm Fonu KatIima Paylarl,
Borsa Yatmm Fonu Kahlma Paylarl ve Yatmm Ortakhklarmm Paylanmn degerlemesinde,
degerleme tarihini takip eden i~gunu saat 10:00' da degerleme tarihindeki Bloomberg ekranmm HP
sayfasmda a91klanan borsa kapam~ fiyah, bu fiyatm olmamasl durumunda son ah~ fiyah, borsanm
kapah olmasl durumunda ise bir onceki degerleme fiyatl kullanlhr.

4) Borsa Dl~l Repo- Ters Repo i~lemlerinin Degerleme Esaslarl

Borsa dl~l repo - ters repo sozle~melerinde borsada aym va16rde gervekle~en i~lemlerin
aglrhkh ortalama f~l~rlenir. Referans ahnacak bir borsa fiyatmm bulunmamasl
durumunda, Piyasa~I}G* d~ yansltacak ~ekilde giivenilir ve dogrulanabilir bir yo e

kullamhr. \ • ~ 0 )
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5) Yabanc! futures sozle~melerinin degerlemesinde, ilgili borsanm internet sayfasmdan veya
sozle~menin Bloomberg' de yaymlanan 0 goo iyin ay!klanan en son uzla~ma fiyat!, uzla~ma fiyatmm
bulunmamasl durumunda son i~lem fiyatJ, i~lem geryekle~memesi dururnunda son ah~ fiyat!,
borsanm kapah olmas! durumunda ise bir onceki degerleme fiyatJ kullamhr.

6) Opsiyon sozle~melerinde gtincel fiyat kar~! taraftan alman fiyat kotasyonudur.

Fonun fiyat ay!klama donemlerinde;

• Degerlemede kullan!lmak tizere gOOcelpiyasa fiyatmm bulunmad!g! durumlarda ve,
• Kar~! taraftan fiyat kotasyonu ahnamad!g! dururnlarda;

opsiyonlar iyin BIack&Scholes opsiyon modeli, bu modelin opsiyona uygun olmad!g!
durumlarda ise opsiyonun ozelliklerine uygun Binom modeli, Monte Carlo simiilasyon yontemi veya
genel kabul gormti~ bir fiyatlama modeli arac!hg!yla hesaplama yap!hr.

7) Yap!landmlm!~ borylanma araylanmn degerlemesinde s!ras!yla;

• Borsada ilan edilen fiyat,
• Borsada i~lem geymemesi halinde, veri dag!tJm kanallan arac!hg!yla iIan edilen

gOOcelfiyat,
• Degerleme gOOOOdei~lem geymemesi ve veri dag!tJm kanallannda fiyat iIan

edilmemesi halinde yap!landmlm!~ borylanma aracmm yap!sma en uygun fiyatlama yontemi ile
hesaplanan teorik fiyat degerlemede kullan!hr.

8) ileri Valorlti Tahvil/Bono i~lemlerinin Degerleme Esaslan

ileri valOrlti alman Devlet iy Borylanma Senetleri (DiBS) valOr tarihine kadar diger BiS'lerin
arasma dahil edilmez. ileri valOrlti satJlan DiBS 'Ier ise valOr tarihine kadar portfoy degeri tablosunda
kalmaya ve degerlenmeye devam eder. ileri valOrlti DiBS ahm ve satlm i~lemleri ayn bir vadeli
i~lem sozle~mesi olarak degerlenir. i~lem tutarlarl ise valOr tarihine kadar takastan alacak veya
takasa bory olarak takip edilir.

ileri valOrlti sozlqmenin degeri ah~ ve satJ~ i~lemlerinde aym yontemle hesaplanlrken i~lem
ah~ ise pozitif (+), satJ~ ise negatif (-) bir deger olarak portfoy degeri tablosuna yanm. Aym valOrde
ve aym nominal degerde hem ah~ hem de satJ~ yap!lml~ ise portfdy degeri tablosunda her iki i~lem
aym degerde fakat ah~ i~lemi pozitif (+) satl~ i~lemi ise negatif (-) olarak goriinecektir. Bu ~ekilde
aytlgl pozisyonu ters i~lemle kapatml~ olan fonlarda bu i~lemler portfay degeri tizerinde bir etki
yaratmayacaktu.

ileri valOrlti i~lemlerin degerlemesi ise a~agldaki formiile gore yapIlacaktJr:
i~lemin Degeri = Vade sonu Degeri /(I+Bile~ik Faiz/IOO) (vkg/365)

Vade Sonu Deger: Ahm sat!m yapl1an DiBS'in nominal degeri

Bile~ik Faiz: Varsa degerleme gtinOOdeBiAS'ta valOr tarihi i~lemin valor tarihi ile aym olan
i~lemlerin aglrhkh ortalama faiz oram, yoksa degerleme gtintinde BiAS'ta aym gtin valorlti
geryekle~en i~lemlerin aglrhkh ortalama faiz oranl, yoksa en son aym goo valOrlti olarak i~lem
gordtigti gOOdeki aym goo valorlti i~lemlerin ag!rhkh ortalama faiz oranl, bu da yoksa ihray
tarihindeki bile~ik faiz 0 ~ •..••

\....+
ileri Valorlti rt!iQ' '.' "E. Jen Borylanma Arac! i~lemler~ y~~o sa~ T .MI A ..
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i. Degerleme giiniinde valOr tarihi iyin i~lem fiyatl bulunuyor ise bu i~lem fiyatl,
ii. Degerleme giiniinde valOr tarihi iyin bir fiyat bulunmuyorsa ula~llabilen en giincel fiyatm

valOr giiniine kadar iy verim ile ilerletildigi fiyat kullamhr.

9) ileri Valorlii Altm i~lemlerinin Degerleme Esaslan

ileri valOrlii altm i~lemlerinde,

i.BiA~'m Giinliik Biilteni'nde ilgili valorlii USD/ons [(T+I) illl (T+9)] i~lemleri iyin
aylklanan aglrhkh ortalama fiyatm kullanilmasl,

ii. Soz konusu i~lemlerin portfaye ahmmda ah~ fiyatmm, ahm tarihinden ba~lamak iizere ise
BiA~'ta degerleme giinii itibariyle olu~an fiyatlarmm; Finansal Raporlama Tebligi'nin 9.
Maddesinin birinci flkrasmm (a) bendi uyarmca hesaplanmasl,

iii. Degerlemenin a~agldaki bentler uyarmca yapilmasl gerekmektedir.

a) ileri valorlii alman altm i~lemleri valOr tarihine kadar diger Altm Menkul Klymetlerinin
arasma dahil edilmez. ileri valOrlii satllan Altm'lar ise valor tarihine kadar portfoy degeri tablosunda
kalmaya ve degerlenmeye devam eder. ileri valorlii Altm ahm ve satlm i~lemleri ayn bir vadeli i~lem
sozle~mesi olarak degerlenir. i~lem tutarlan ise valor tarihine kadar takastan alacak veya takasa bory
olarak takip edilir.

b) ileri valorlii sozle~menin degeri ah~ ve satl~ i~lemlerinde aym yontemle hesaplamrken
i~lem ah~ ise pozitif (+), satl~ ise negatif (-) bir deger olarak portfay degeri tablosuna yanSIf. Aym
valorde ve aym nominal degerde hem ah~ hem de satl~ yapilml~ ise portfdy degeri tablosunda her
iki i~lem aym degerde fakat ah~ i~lemi pozitif(+) satl~ i~lemi ise negatif(-) olarak goziikecektir. Bu
~ekilde aytlgl pozisyonu ters i~lemle kapatml~ olan fonlarda bu i~lemler portfay degeri iizerinde bir
etki yaratmayacaktlf.

5.6. Borsa dl~mda taraf olunacak sozle~melere ili~kin olarak a~agldaki esaslara uyulur:

Kurucu nezdindeki Risk Yonetimi Birimi tarafmdan borsa dl~l tiirev aray sozle~melerinin
"adil bir fiyat" iyerip iyermedigi; forward ve swap i~lemleri iyin "nakit aklmlarmm bugiine
indirgenmesi" yontemi kullamlarak hesaplanan teorik fiyat ile degerlemede kullanllacak fiyat
arasmda kar~ila~tlrma yapllarak, opsiyonlar iyin '''Black&Scholes opsiyon modeli, Binom modeli
veya Monte Carlo simiilasyonu yontemi" yontemlerinden opsiyonun tipine uygun olan metot
kullanllarak hesaplanan teorik fiyat ile degerlemede kullamlacak fiyat arasmda kar~lla~tlrma
yapilarak kontrol edilir.

Vadeli kur ile spot kur arasmdaki. farka forward ve/veya swap points denir. i~lemde
kullanllan forward ve/veya swap points' in aym i~lem kuru ve i~lem vadesi iyin adil ve tarafslz
kurumlann kotasyonlarl kullamlarak hesaplanan ah~-satl~ forward ve/veya swap points bandmda
olmasl gerekmektedir. Bu uygunluk ve hesaplama Bloomberg FX Forward Calculator, Reuters Swap
Points and Outrights veya giivenilirligi test edilmi~ benzer ekranlar araclhgl ile yapillf.

Forward ve swap i~lemlerinin spot dayanak varhk fiyatmm, Bloomberg ve Reuters gibi
baglmslz ve giivenilir veri saglaYlcllarmm i~lem saatinde yaymladlgl en dii~iik en yiiksek spot
dayanak varhk fiyat bandmda olmasl gerekmektedir.

Borsa dl~mW~'r'l.~ak repo-ters repo sozle~melerinin adil fiyat iyerdiginin kontr Iii
Risk Yonetimi B\1'!~1ll:ra"tintan ~plhr. Borsa dl~mda taraf olunacak repo-ters repo sozle~ r ne
ili~kin olarak, i~ili so~. i~ [;, oranlarmm borsada i~lem goren benzer vade yaplsl a sa ip
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sozle~melerin faiz oranlanna uygun olmasl esastlr. Bu tiir sozle~melere taraf olunmasl durumunda,
en gey sozle~me tarihini takip eden i~ giinUiyinde sozle~menin vadesi, faiz oranl, kar~1tarafl ve kar~1
tarafm derecelendirme notu KAP'ta aylklanarak; ilgili bilgi ve belgeler sozlqme tarihini mUteakip
be~ yJi sUreyle saklanlf.

Borsa dl~1 opsiyon sozle~melerine ili~kin olarak, kar~1 taraflmn verdigi kotasyon ile Risk
Yonetimi Birimi tarafmdan hesaplanan fiyat kar~lla~tmhr. Fon fiyatl hesaplarken degerlemede
kullamlmak Uzere kar~1taraftan fiyat kotasyonu almdlgl durumlarda soz konusu fiyat degerlemeden
kullamlmadan once fiyatm uygunlugu yeterli ve genel kabul gormU~ bir fiyatlama modeli
araclhglyla ve Kurucu Risk Yonetim Prosediirii/YK Kararl yeryevesinde degerlendirilir.

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Fon katJima paylan bu izahnamede ilan edilen talep toplama ba~langw ve biti~ tarihleri
arasmda ahnabilecektir.

Fon katllma paylan A Grubu ve B Grub!! olara!} ikiye aynlml~tlr. Pay gruplarma ili~kin detayh
bilgiler izahnamenin 6.8. nolu maddesinde yer almaktadlr.

DI~sal etkilerin azaltllmasl ve Fon portf6yiiniin kompozisyonunun korunmasl amaclyla,
yatmm donemi iyerisinde iki fiyat aylklama donemi arasmda Fon'a iadesi geryekle~tirilen katJima
paYI saYlsl ile slmrh olmak kaydlyla, iadesi geryekle~tirilen Fon katJima paylarl Kurucu'nun
yonettigi diger foruar tarafmdan satm ahnabilecektir.

Fon satl~ ba~langw tarihinde bir adet B Grubu paym nominal fiyatl (birim pay degeri) 1
Amerikan Dolarl (USD), bir adet A grubu paym nominal fiyatl (birim pay degeri) ise bir onceki
i~gUnUnde TCMB tarafmdan belirlenen Amerikan Dolan (USD) Doviz Ah~ Kuru esas almarak
hesaplanacak 1 USD kar~lhgl TL' dir.

Takip eden gUnlerde Fon'un birim pay degeri, fon toplam degerinin katllma paylarmm saYlsma
bOliinmesiyle elde edilir. Fon birim pay degeri yukanda belirlenen pay gruplarl yeryevesinde, TUrk
Lirasl ve Amerikan Dolan (USD) cinsinden hesaplanlr ve ilan edilir. B Grubu paylarm Amerikan
Dolarl (USD) cinsiden degerinin hesaplanmasmda;' ilgili gUn iyin TCMB tarafmdan saat 15:30' da
ilan edilen gosterge niteligindeki Amerikan Dolan (USD) doviz ah~ kuru esas ahnarak B Grubu
Paylarm degeri tespit edilir. Fon'un birim pay degeri, giinlUk olarak tespit edilir. Doviz cinsinden
alman paylar doviz cinsinden nakde yevrilirken, TUrk Lirasl olarak alman paylar TUrk Lirasl olarak
nakde yevrilir.

Fon'un satl~ ba~langly tarihi[~/ .•H/2019'dur.

Kurucu ile katJima paYI ahm satlmma araclhk sozle~mesi imzalaml~ bankalar tarafmdan
yUriitiilen mevduat kampanyasl kapsammda yatmmclya mevduatm yam Slfa fonun da satlldlgl
hallerde bu maddede belirtilen ahm satlm esaslarmda bir degi~iklik yapJiamaz.

Genel Esaslar

Katllma paYI satm .al.w,maslveya fona iadesinde, Kurucu'ya ve Dagltici Kurulu~ T. Garanti
Bankasl A.~. ~ubel ~.b"~larak ahm satlm talimatl verilebilir. ..r~~~\')"\ ~" .,''I'.V •.. t~. "";- ti" c:I)1I
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Kurucu'nun veya fon kattlma pay! ahm sat!m arac!hk sozle~mesi imzalad!g! arac! kurulu~un
kendi adma yapacag! i~lemler de dahil alman tfun kattlma pay! ahm sat!m talimatlanna ahm ve sat!m
talimatlan iyin ayn ayn olmak iizere miiteselsil sua numaras! verilir ve i~lemler bu oncelik s!rasma
gore geryekle~tirilir.

6.1. KatIlma PaYI Ahm Esaslan

Yukar!da detaylanna yer veri len, Kurucu'nun yonettigi fonlar tarafmdan verilen ahm
talimatlan hariy olmak iizere, Fon kattlma paylan ahm talimatlar!, bu izahnamede ilan edilen talep
toplama ba~lang!y ve biti~ tarihleri arasmda kabul edilecektir ve talep toplama ba~lang!y ve biti~
tarihleri d!~mda iletilen fon kat!lma paylar! ahm talimatlar! i~leme almmayacakt!r.

Fon tutarm! temsil eden fon kattlma paylar! Teblig'de tarumlanm!~ olan Nitelikli Yatmmc!lara
satthr. Serbest yatmm fonlarmm katJima paylanmn ahm sattm! konusunda yetkili kurulu~lar, satt~
yap!lan yatmmc!larm Teblig'de belirlenen nitelikli yatmmc! vasdlanm haiz olduklarma dair bilgi
ve belgeleri temin etmek ve diizenli olarak tutmakla yiikiimliidiirler. Fona ilk giri~i suasmda
katthmcJiardan Nitelikli Yatmmc! olduklarma dair beyan dag!ttc! tarafmdan ahmr.

6.2. Ahm Bedellerinin Tahsil Esaslan

Ahm talimatmm verilmesi s!rasmda, talep edilen kattlma pay! bedelinin Kurucu tarafmdan tahsil
edilmesi esastu. Ahm talimatlar! pay say!s! ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatm pay say!s!
olarak verilmesi halinde, ah~ i~lemine uygulanacak fiyatm kesin olarak bilinmemesi nedeniyle,
kattlma pay! bedellerini en son ilan edilen satt~ fiyatma %20'ye kadar ilave marj uygulayarak tahsil
edebilir. Aynca, katJima pay! bedellerini i~lem giinii tahsil etmek iizere en son ilan edilen fiyata marj
uygulanmak suretiyle bulunan tutara e~ deger kiymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatm tutar
olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay say!s! fon fiyatt
ay!kland!ktan soma hesaplamr.

YatmmcJiann talep toplama doneminde verdikleri ahm talimatlar! kar~!hg! tahsil edilen
tutarlar, bu izalmamede belirlenen esaslar yeryevesinde, katJima pay! ahmmda kullanJi!r.

A Grubu kattlma paylarmm ahm talimatmm kar~!hgmda tahsil edilen tutar, pay ahmlannm
geryekle~tigi tarihe kadar yatmmc! adma n~malandmlmak suretiyle katJima pay! ahmmda kullanJiu.

B Grubu katJima paylarmm ahm talimatmm kar~!hgmda tahsil edilen tutar nemalandmlmaz.

6.3. KatIlma Pay! SatIm Esaslan

Fondan y!k!~lar ayda bir yapJiabilecek olup, sattm emirlerinin i~leme almabilmesi iyin talep
toplama tarihinin bitiminden itibaren bir ay geymi~ olmas! zorunludur. Yattmc!larm her aym IS'ine
kadar (15. giiniin tatil giinii olmas! halinde bir onceki i~lem giiniine kadar) saat 13:30'a (yar!m
giinlerde 10:30) kadar verdikleri kattlma pay! sattm talimatlar!, 0 aym son i~ giiniinde yapJian
hesaplamada bulunacak pay fiyat! iizerinden yerine getirilir. Aym IS'inden soma verilen sat!m
talimatlan bir somaki aym son i~ giiniinde yapJian hesaplamada bulunacak pay fiyat! iizerinden
yerine getirilir.



KatJima paYI bedelleri; bozum talimatmm, her aym l5'ine kadar (15. giiniin tatil giinii olmasl
halinde bir onceki i~ gOOOOekadar) saat 13:30'a (yarlm giinlerde 10:30) kadar verilmesi halinde,
ilgili aym son i~ giinOOdehesaplanan fiyat iizerinden, takip eden aym ilk i~lem giinOOde,yatmmclya
Odenir. Bozum talimatmm aym l5'inden sonra verilmesi halinde ise, katJima paYIbedelleri talimatm
verilmesini takip eden aym son i~ giiniinde hesaplanan fiyat iizerinden, bir sonraki aym ilk i~lem
gOOiindeyatmmcllara Odenir.

KatIlma paylarmm tasarruf sahipleri tarafmdan yatmm donemi iyinde satIml
durumunda erken ylkma komisyonu uygulamr. Fon pay fiyatI iizerinden hesaplanaeak
komisyon oram %1,5 (yiizde bir buyuk)'tir. Paylanm yatmm donemi sonuna kadar elde
tutulanlardan komisyon ahnmaz ve Teblig'in on be~inei maddesinin ikinei flkrasl kapsammda
yer alan yatmm fonlan tarafmdan ylkl~ komisyonu iidenemez.

Yatmm Donemi Sonunda SatIm Bedellerinin Odenme Esaslan

Fon'un yatmm donemi sonunda fon portfoyOOdeki varhklar nakde donii~tiiriilerek, tUrn
katllma paYI sahipleri iyin otomatik satlm talimatl yaratlhr. Fon katllma paYI bedelleri aym i~lem
gOOiinakit olarak katllma paYI sahiplerinin hesaplanna yatmhr.

6.5. Ahm SatIma Araelhk Eden Kurulu~lar ve Ahm Satlm Yerleri:

Ave B Grubu KatJima paylarmm ahm ve satlml kurucunun yanl slra T. Garanti Bankasl A.$.
araclhglyla da yaplhr. Kurucu ile T. Garanti Bankasl A.$. arasmda Fon katllma paylanmn ahm-
satllruna araclhk sozle~mesi imzalanml~tlr.

T. Garanti Bankasl A.$. 'ye ait bilgilere a~aglda yer alan linkten ula~Jimasl miimkoodiir.

www.garantibbva.com.tr

6.6. Giri~ <;:Ikl~ Komisyonlan: Katllma paylarmm tasarruf sahipleri tarafmdan yatmm
donemi iyinde satlml durumunda erken ylkma komisyonu uygulanlr. Fon pay fiyatl iizerinden
hesaplanacak komisyon oram %1,5 (yiizde bir buyuk)'tir. Alman komisyonlar fona gelir kaydedilir.
Fon paylarma giri~ komisyonu uygulanmayacaktlf.

6.7. Performans Vereti: Fon'dan herhangi bir performans iicreti tahsil edilmeyecektir.

6.8. Pay Gruplan

Fon katllma paylarl A Grubu ve B Grubu olmak iizere iki gruba aynlml~tlr. A Grubu paylar,
fiyatl TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden Odeme yapJiarak ahmp satJian paylarl; B Grubu paylar
ise fiyatl Amerikan Dolan (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Dolan (USD) cinsinden 6deme
yapllarak ahmp satllan paylarl ifade eder. Bu yeryevede, Tiirk Lirasl (TL) cinsinden katJima paYI
ahm satlm talimatIarl A grubu katllma paylarl ile; Amerikan Dolarl (USD) cinsinden katJima paYI
ahm talimatIarl ise B grubu katllma pay Ian ile geryekle~tirilir.

Pay gruplan arasll)9ageyi~ yapllamaz. TL ve Amerikan Dolarl (USD) odenerek satm alman
fon paymm, fona iacle<eq~I~~sid1il'\lmunda Odeme aym para cinsinden yaplhr.

Pay gruPlar\£a V;~iii~\y~~~~~ iicreti oranmda farkhhk bulunmamaktadlr. . VOl Ell M.
" '." I. \;".. i ,','I GARANTI p~. t 5 k
':\ \~..••....,..":h...~/ ,.:'1' ,'t" /. ti ah. Oem, _II UL
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VII. FON MALVARLIGINDAN KARSILANACAK HARCAMALAR VE
KURUCU'NUN KARSILADIGI GiDERLER:

7.1. Fonun Malvarhgmdan KarsIlanan Hareamalar

Fon varhgmdan yapllabilecek harcamalar a~aglda yer almaktadu.
I) Saklama hizmetleri i9in odenen her tiirHi iicretler,
2) Varhklarm nakde gevrilmesi ve transferinde Menen her tiirlii vergi, resim ve komisyonlar,
3) Alman kredilerin faizi,
4) Portf6ye ahmlarda ve portfOyden satimlarda Menen araclhk komisyonlarl, (yabanci para
cinsinden yapilan giderler TCMB doviz satl~ kuru iizerinden TL'ye gevrilerek kaydolunur.),
5) Portf6y yonetim iicreti,
6) Fonun miikellefi 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 kullamm) ve E-fatura (ar~ivleme) uygulamalan
nedeni ile Menen hizmet bedeli,
10) Mevzuat geregi yapllmasl zorunlu ilan giderleri,
11) Takvim yill esas almarak iiger' ayhk donemlerin son I~ 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 onay giderleri,
15) Tiizel Ki~i Kimlik Kodu giderleri,
16) Kurulca uygun goriilecek diger harcamalar.

7.1.1. Fon Yiinetim Vereti Oram: Fon toplam degerinin giinliik %0,00274'iinden
(yiizbindeikinoktayetmi~dort) [yilhk yakla~lk %1,00 (yiizdebir)] (BSMV dahil) olu~an bir yonetim
iicreti tahakkuk ettirilir ve bu iicret her ay sonunu izleyen bir hafta i9inde, kurucu ile dagltici arasmda
imzalanan sozle~me gergevesinde belirlenen payla~lm esaslarma gore kurucuya ve daglticlya fondan
odenir. Pay gruplarma uygulanan yonetim iicreti oranmda farkhhk bulunmamaktadlr.

7.1.2. Fon Portf6yiindeki Varhk.Iarm Ahm SatImma AraeIllk Eden Kurulu~lar ve
Araelhk i~lemleri i9in Odenen Komisyonlar .

Fon portf6yiinde yer alan varhklann ahm satimma T. Garanti Bankasl A.S. (Bor9lanma
Ara9lan) ve Garanti Yatmm Menkul Klymetler A.S. (Pay Senedi, Yabanci Pay Senedi, Yabanci
BYF, viop ve Yurt dl~1borsalarda i~lem goren tiirev ara9 i~lemleri) araclhk etinektedir. Soz konusu
araclhk i~lemleri i9in uygulanan komisyon oranlan a~aglda yer almaktadlr:

1) Pay ve Varant Komisyonu: %0,01 (onbindebir) - %0,06 (onbindealti) arahgmda degi~en
oranlar uygulanu

2) Sabit Getirili Menkul Klymet ve Borsa Para Piyasasl i~lem Komisyonu: Fon adma BIST
Bor91anma Ara91arl Piyasasmda ve Takasbank Para Piyasasl'nda gergekle~tirilen
i~lemler iizerinden, Borsa istanbul ve Takasbank tarifesi uygulanlr.

3) Sabit Getirili Menkul Klymetler ve viop i~lemler Araclhk Ocreti: Sabit Getirili Menkul
Klymetler i9in 0,00001 (yiizbindebir); ters repo i~lemleri i9in 0,000003 (milyondaii9);
ViOP'da i~lem .. ~ille~meler i9in 0,00005 (yiizbindebq)

4) Yabanci Piy rdti.~~ Menkul Klymet i~lem Ocreti: Fon adma yabanci pi
borsalarda .eu\~"'iirile~ I~~mler iizerinden, ilgili piyasa ve borsalard egerl
iicret tarifi I uy ~ I,\ GA NTIP Ov vO erlMI .~.
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5) Takasbank Saklama Komisyonu: Takasbank tarafmdan belirlenen ve ilan edilen iicret
komisyonlar aynen uygulanmaktadlf.

6) viOp i~lem Borsa Komisyonu: Borsa istanbul tarifesi uygulamr
7) Klymetli Madenler Borsa Komisyonu: BIST tarifesi uygulamr.

Oranlara BSMV dabil degildir.

7.1.3. Kurul Vereti: Takvim yJlI esas almarak, iic;erayhk d6nemlerin son i~giiniinde Fon'un
net varhk degeri iizerinden %0,005 (yiizbindebe~) oranmda hesaplanacak ve 6denecek Kurul Ucreti
Fon portf6yiinden kar~llamr.

7.1.4. Fon'un Bagh Oldugu Semsiye Fona Ait Giderler: Semsiye Fon'un kurulu~ giderleri
ile fonlarm katllma paYI ihrac; giderleri haric; olmak iizere, Semsiye Fon ic;inyapJlmasl gereken tiim
giderler Semsiye Fona bagh fonlann toplam degerleri dikkate ahnarak oransal olarak ilgili fonlarm
portf6ylerinden kar~Jlanlr.

7.1.5. Kar~I1lk AyrIlaeak Diger Giderler ve Tahmini Tutarlan

A~agldaki tabloda yer alan iicret, gi'der ve 'komisyonlar Fon'un getirisini dogrudan etkiler.
Tablonun (A) b6liimiinde yer alan tutarlar bir hesap d6nemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan kar~I1anan giderler %

Y6netim iicreti (yJlhk) 1,00
- Kurucu 0,40
- Fon Dagltlm Kurulu~u • 0,60
Saklama iicreti (Yllhk) 0,08

Diger giderler (Tabmini) (Yllhk) 0,15

B) Yatmmellardan tahsil edileeek iieret ve komisyonlar
Katllma paylanmn tasarruf sabipleri tarafmdan yatmm d6nemi ic;inde satlml
durumunda erken C;lkmakomisyonu uygulanlr. Fon pay fiyatl iizerinden
hesaplanacak komisyon oranl % 1,5 (yiizde bir buc;uk)'tir.

7.2. Kurueu Tarafmdan KarsIlanan Giderler

A~aglda tahmini tutarlan g6sterilen katllma paylarmm satl~ma ili~kin giderler kurucu
tarafmdan kar~Jlanacaktlr.

Gider Tiirii Tutan (TL)
Tescil ve iIan Giderleri 9.000
Dii:!,erGiderler 1.000
TOPLAM 10,000

VIII. FONUN VERGiLENDiRiLMESi:



b) Gelir Vergisi Diizenlemesi A4;lsmdan: Fonlarm portfOy i~letmeciligi kazanylan, Gelir
Vergisi Kanunu'nun geyici 67. maddesinin (8) numarah bendi uyarmca, %0 oranmda gelir vergisi
tevfikatma tabidir.

8.2. KatIlma Pay, Satm Alanlarm Vergilendirilmesi

Gelir Vergisi Kanunu'nun geyici 67. maddesi uyannca Sermaye Piyasasl Kanununa gore
kurulan menkul klymetler yatmm fonlarmm kat1lma paylarmm ilgili oldugu fona iadesi %10
oranmda gelir vergisi tevfikatma tabidir. KVK'mn ikinci maddesinin birinci flkrasl kapsammdaki
mtikellefler ile miinhasuan menkul kIyrnet ve diger sermaye piyasasl aracI getirileri ile deger artl~1
kazanylan elde etmek ve bunlara bagh haklarl kullanmak amaclyla faaliyette bulunan
mtikelleflerden Sermaye Piyasasl Kanununa gore kurulan yatmm fonlan ve yatmm ortakhklanyla
benzer nitelikte oldugu Hazine ve MaIiye Bakanhgmca belirlenenler iyin bu oran %0 olarak
uygulamrYl

Amerikan Dolan (USD) fizerinden ahm satlml geryekle~tirilen B Grubu kat1lma paylarlmn
doviz cinsinden anapara kur farkI gelirlerinin vergilendirilmesinde Hazine ve Maliye Bakanhgl'mn
ilgili diizenlemeleri dikkate ahmr. ' .

Gelir Vergisi Kanunu'nun geyici 67. maddesinin (8) numarah bendi uyarmca fon katI1ma
paylanmn fona iadesinden elde edilen gelirler iyin Yllhk beyarmame verilmez. Diger gelirler
nedeniyle beyarmame verilmesi halinde de bu gelirler beyaunameye dahil edilmez. Ticari i~letmeye
dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu flkra kapsaml dl~mdadlr.

Kurumlar Vergisi Kanunu Geyici Madde I uyannca dar miikelIefkurumlarm Tiirkiye'deki i~
yerlerine atfedilmeyen veya daimi temsilcilerinin araClhgl olmakslzm elde edilen ve Gelir Vergisi
Kanununun geyici 67 nci maddesi kapsammda kesinti yapI1ml~ kazanylarl ile bu kurumlarm tam
mtikellef kurumlara ait olup BIST'ta i~lem goren ve bir yI1dan fazla siireyle elde tutulan pay
senetlerinin elden ylkarllmasmdan saglanan ve geyici 67 nci maddenin (I) numarah flkrasmm altmcl
paragrafl kapsammda vergi kesintisine tiibi tutulmayan kazanylarl ve bu kurumlarm daimi
temsilcileri araclhglyla elde ettikleri tamaml geyici 67 nci madde kapsammda vergi kesintisine tiibi
tut1Ilmu~kazanylan iyin Yllhk veya ozel beyarmaI11everilmez.

IX. FiNANSAL RAPORLAMA ESASLARI iLE FONLA iLGiLi BiLGiLERE VE
FON PORTFOYUNDE YER ALAN VARLIKLARA iLi~KiN A(:IKLAMALAR

9.1. Fon'un hesap d6nemi takvim yI1ldlr. Ancak ilk hesap d6nemi Fon'un kurulu~ tarihinden
ba~layarak 0 Ylhn Arahk aymm sonuna kadar olan siiredir.

9.2. Finansal tablolarm baglmslz denetiminde Kurulun baglmslz denetimle ilgili
dfizenlemelerine uyulur. Finansal tablo hazulama ytikiimliiliigiiniin bulundugu ilgili hesap
doneminin son giinii itibanyla hazlrlanan portfay raporlarl da finansal tablolarla birlikte baglmslz
denetimden geyirilir.
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9.3. Fonlar tasfiYe.J.fll'!~t~~nyla 6zel baglmslz denetime tabidir. Kurucu, Fon'un yI1hk
finansal tablolanm, ilg~~f.!I''tionern,~jn bitimini takip eden 60 giin iyinde KAP'ta ilan eder.
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Finansal tablolann son bildirim gtintiniin resmi tatil gtintine denk gelmesi halinde resmi tatil glintinli
takip eden ilk i~ gtinli son bildirim tarihidir.

9.4. ~emsiye fon i~tliziigiine, 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 apklanmasl gereken diger bilgilere fonnn
KAP'ta yer alan siirekli bilgilendirme formnndan (www.kap.org.tr) ula~I1maslmiimkiindiir.

9.5. Finansal raporlar, bag!ms!z denetim raporuyla birlikte, bag!ms!z denetim kurulu~unu
temsil ve ilzama yetkili ki~inin imzasm! ta~!yan bir yaz! ekinde kurucuya ula~masmdan sonra,
kurucu tarafmdan finansal raporlann kamuya ary!klanmasma ili~kin yonetim kurulu kararma
bagland!g! tarihi izleyen altmc! i~ giinii mesai saati bitimine kadar KAP'ta ary!klan!r. Finansal
tablolar aynca soz konusu ary!klamay! miiteakip I0 i~ gtinli iryerisinde katilma pay! sahiplerine en
uygun haberle~me vas!tas!yla gonderilir.

9.6. Portfay raporlan d!~mdaki finans~1 rapOflar kamuya ary!kland!ktan sonra, Kurucu'nun
resmi internet sitesinde yay!mlamr. Bu bilgiler, ilgili internet sitesinde en az be~ y!1slireyle kamuya
ary!ktutulur. Soz konusu finansal raporlar aym zamanda kurucunun merkezinde ve katilma pay! sati~!
yap!lan yerlerde, yatmmc!lann incelemesi iryinhazu bulundurulur.

9.7. Yatmmcilarm yatmm yapma karanm etkileyebilecek ve onceden bilgi sahibi olunmasm!
gerektirecek nitelikte olan izahnamenin 1.1.1.,1.1.2.1., II, 1II.,V.5.5., V.5.6., VI. (6.5. hariry olmak
iizere), VII.7.1. (arac!hk komisyonlarma ili~kin ait madde hariry) nolu boIiimlerindeki degi~iklikler
Kurul tarafmdan incelenerek onaylanu ve yap!lacak izahname degi~iklikleri ylirlirllige giri~
tarihinden en az 30 glin once katilma pay! sahiplerine en uygun haberle~me vas!tas!yla bildirilir.
izahnamenin diger bOllimlerinde yap!lacak degi~ikler ise, Kurulun onay! aranmaks!zm 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~ gtinli iryindetoplu olarak Kurula bildirilir.

9.8. Fon'a ili~kin reklam ve ilan verilemez.

9.9. Borsa d!~! repo-ters repo i~lemlerinin fon portfoyiine dahil edilmesi halinde en gery
sozle~me tarihini takip eden i~giinii iryindesozle~menin vadesi, faiz oran!, kar~! taraf! ve kar~! tarafm
derecelendirme notu KAP'ta ary!klan!r.

9.10. Fon portfOyline yap!landmlm!~ yatmm arac! dahil edilmesi halinde soz konusu yatmm
aracmm genel ozelliklerine ili~kin bilgiler ve iryerdigimuhtemel riskIer aynca KAP'ta ary!klamr.

X. FON'UN SONA ERMESi VE FON VARLIGININ TASFiYESi

10.1. Fon;

- Bilgilendirme doklimanlarmda bir sUreongorlilmli~ ise bu slirenin sona ermesi,
- Fon siiresiz ise kJJ~e~K~lun uygun gorli~tinli ald!ktan sonra alti ay sonras! iryinfeshi

ihbar etmesi, "I,;"~'.• ,.'.
- Kurucunun f,~\_..i.:~:y_,:~~etmeSi' .. .
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- Kurucunun mali durumunun taahhiitlerini kar~llayamayacak kadar zaYlflamasl, iflas etmesi
veya tasfiye edilmesi,

- Fonun kendi mali yiikiimliiliiklerini kar~llayamaz durumda olmasl ve benzer nedenlerle
fonun devammm yatmmcl1arm yararma olmayacagmm Kurulca tespit edilmi~ olmasl

hallerinde sona erer.
Fonun sona ermesi halinde fon portfayiinde yer alan varhklardan borsada i~lem gorenler

borsada, borsada i~lem gormeyenler ise borsa dl~mda nakde donii~tiiriiIUr.

10.2. Fon mal varhgl, iytiiziik ve izahnamede yer alan ilkelere gore tasfiye edilir ve tasfiye
bakiyesi katl1ma paYl sahiplerine paylan oranmda dagltlhr. Tasfiye durumunda yalmzca katllma
paYl sahiplerine odeme yapl1abilir.

10.3. Tasfiye i~lemlerine ili~kin olarak, Kurucu'nun Kurul'un uygun gorii~iinii aldlktan sonra
6 ay sonrasl iyin fesih ihbar etmesi durumunda soz konusu siire sonunda hala Fon' a iade edilmemi~
katl1ma paylarmm bulunmasl halinde, katllma paYl sahiplerinin satl~ talimatl beklenmeden pay
satl~larl yapl1arak elde edilen tutarlar Kurucu ve katl1ma paYI ahm satlml yapan kurulu~ nezdinde
ayl1acak hesaplarda yatmmcllar adma ters repoda veya Kurul tarafmdan uygun goriilen diger
sermaye piyasasl araylannda nemalandmhr. Fesih ihbanndan soma yeni katllma paYI ihray
edilemez. Tasfiye anmdan itibaren hiybir katllma paYl ihray edilemez ve geri ahnamaz.

10.4. Kurucunun iflasl veya tasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun gorecegi ba~ka bir portfay
yonetim ~irketine tasfiye amaclyla devreder. Portfoy SaklaYlclsmm mali durumunun taahhiitlerini
kar~llayamayacak kadar zaYlflamasl, iflasl veya tasfiyesi halinde ise, kurucu fon varhgml Kurul
tarafmdan uygun goriilecek ba~ka bir portfiiy saklaYlclsma devreder.

10.5. Tasfiyenin sona ermesi iizerine, Fon admm Ticaret Sicili'nden silinmesi iyin keyfiyet,
kurucu tarafmdan Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir, bu durum Kuru!' a bildirilir.

XI. KATILMA PAYI SAHiPLERiNiN HAKLARI

11.1. Kurucu ile katl1ma paYI sahipleri arasmdaki ili~kilerde Kanun, ilgili mevzuat ve
iytiiziik; bunlarda hiikiim bulunmayan hiilJerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 saYlh TUrk Borylar
Kanununun 502 iii! 514 iincii maddeleri hiikiimleri klyasen uygulanlr.

11.2. Fon'da olu~an kar, Fon'un bilgilendirme dokiimanlarmda belirtilen esaslara gore tespit
edilen katllma paymm birim pay degerine yanslr. Katllma paYI sahipleri, paylanm Fon'a geri
sattlklarmda, ellerinde tuttuklan sUre iyin 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 durumlan hakkmda her
zaman bilgi talep edebilirler.

XII. FON PORTFOYUNUN OLU~TURULMASI VE KATILMA PAYLARININ
SATI~I

12.1. Katllma 40.:;1;}~amenin KAP'ta yaYlmml takiben izahnamede belirtil ve
esaslar yeryevesinde~~ tm~cllfa sunulur. r:;
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12.2. Katllma paylan kar~lhgl yatmmcJ1ardan toplanan para, takip eden i~ gUnUizalmamede
belirlenen varhklara ve i~lemlere yatmhr.

izalmamede yer alan bilgilerin dogrulugunu kanuni yetki ve sorumluluklarlmlz yeryevesinde
onaylarlz.

0811012019

GARANTi PORTFOY YONETiMi A.~.

Engin iRE
Genel MudUr Yard.! YK Uyesi
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