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GARANTi PORTFOY YONETiMi A.S. SERBEST SEMSiYE FON'A BALI 
GARANTI PORTFOY iKiNCI SERBEST (DOViZ) FON'UN 

KATILMA PAYLARININ IHRACINA iLi$K1N 
IZAHNAME 

Garanti Portfdy Yonetimi A.$. tarafmdan 6362 sari' Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 52. ye 
54. maddelerine dayamlarak, 25/06/2015 tarihinde Istanbul ili Ticaret Sicili Memurlugu'na 
371362 sicil numarasi altmda kaydedilerek 30/06/2015 tarih ye 8852 sayth Tfirkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi'nde ilan edilen Garanti Portfoy Yonetimi A.$. Serbest Semsiye Fon ictilzfigii 
ye bu izahname hilkilmlerine gore y8netilmek fizere oluOurulacak Garanti Portfoy Ikinci 
Serbest (Doviz) Fon'un katilma paylanmn ihracma ilikin bu izahname Sermaye Piyasasi 
Kurulu tarafmdan fae/D.1/2018 tarihinde onaylanmOr. 

izahnamenin onaylanmasi, izahnamede yer alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca 
tekeffiilii anlamma gelmeyecegi gibi, izahnameye i1ikin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. 

ihrac edilecek katilma paylanna ilikin yatinm kararlan izahnamenin bir biitiin olarak 
degerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 

Bu izahname, Kurucu Garanti Portfdy Yonetimi A.$.'nin (www.garantiportfov.com.tr) 
adresli resmi internet sitesi lie Kamuyu Aydmlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) 
yavunlanmOr. Izahnamenin nerede yaynnlandigi hususu .12,/.9.1A/2018 tarihinde ticaret 
siciline tescil ettirilm4 ye .M./.04./2018 tarihinde TTSG'de ilan 

Aynca bu izahname katilma paylanmn ahm satimmin yapildtgi ortamlarda, emsiye fon 
ictfiztigfi lie birlikte, talep edilmesi halinde ficretsiz olarak yatinmcilara verilir. 
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Bilgilendirme Dokilmanlan Semsiye fon ictazugti ye fon izahnamesi 
BIST Borsa Istanbul A.S. 
Finansal Raporlama Tebligi 11-14.2 sayth Yatinm Fonlannm Finansal Raporlama Esaslanna 

Ili§kin Teblig 
Fon Garanti Portfdy Ikinci Serbest (Doyiz) Fon 
Semsiye Fon Garanti Portfoy Yonetimi A.S. Serbest Semsiye Fon 
Kanun 6362 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu 
KAP Kamuyu Aydmlatma Platformu 
Kurucu Garanti Portidy Yonetimi A.S. 
Kurul Sermaye Piyasasi Kurulu 
MKK Merkezi Kayit Kuruluv A.S. 
Portfoy Saklapcisi T. Garanti Bankasi A.S. 
PY$ Tebligi 111-55.1 myth Portfdy Yonetim Sirketleri ye Bu Sirketlerin 

Faaliyetlerine Ili§kin Esaslar Tebligi 
4h.b.q., Yatinm Fonlanna Ili§kin Rehber 

''''S 	kmajThl?ligi 111-56.1 sayth PortfOy Saklama Hizmetine ye Bu 	' 
Bulunacak Kurulu§lara i14kin Esaslar Tebligi 

ratrag.---iihspic_ 	A Istanbul Takas ye Saklama Bankasi A.S. 	______:_ 	
.. 



Teblig  III-52.1 sayth Yahrim Fonlanna ili§kin Esaslar Tebligi 
TEFAS  Ti.irkiye Elektronik Fon Ahm Satnn Platformu 
TMS/TFRS Kamu Gozetimi, Muhasebe ye Denetim Standartlan Kurumu 

tarafindan 	yfirilthige 	konulmu§ 	olan 	TiIrkiye 	Muhasebe 
Standartlan/Tiirkiye Finansal Raporlama Standartlan ile bunlara 
ili§kin ek ye yorumlar 

YOnetici Garanti Portfdy Yonetimi A.S. 

I. FON HAKKINDA GENEL BiLGILER 

Fon, Kanun htikOmleri uyannca tasarruf sahiplerinden fon kahlma payi kar§thgmda 
toplanan nakitle, tasarruf sahipleri hesabma, inanch mülkiyet esaslanna gore i§bu izahnamenin II. 
boltimiinde belirlenen yarhk ye haklardan olu§an portfdyil i§letmek amactyla kurulan, kahlma 
paylan Semsiye Fon'a bagh olarak ihrac edilen ye tfizel ki§iligi bulunmayan ma! 

1.1. Fona 	Genel Bilgiler 

Fon'un 

Unyarn: Garanti Portfoy ikinci Serbest (Diiyiz) Fon 
Bagh Oldugu Semsiye Fonun Unvant: Garanti Portfdy Yonetimi A.S. Serbest Semsiye 

Fon 
Bagh Oldugu Semsiye Fonun Ttirii: Serbest 
Silresi: Siiresiz 

1.2. Kurucu, Yonetici ye Portfciy Saklaymisi Haldunda Gene! Bilgiler 

1.2.1. Unvan ye Yetki Belgelerine 	Bilgiler 

Kurucu ye Yonetici'nin 
Unyarn: Garanti Portfoy Yonetimi A.S. 
Yetki Beigeleri l  Portfdy Yoneticiligi ye Yatirun 	Danismanhgt 

Faallyetlerine Il4kin Yetki Belgesi 
Tarih: 14.01.2015 
No: PYS/PY.2-YD.2/1071 

Portfoy Saklaytust'nin 
Unyarn: T. Garanti Bankasi A.S. 
Portfoy 	Saklama 	Faaliyeti 	iznine 
ili§kin 	Kurul 	Karar 	Tarihi 	ye 
Numarast 

Tarih: 27.06.2014 
No: 20/649 

1.2.2. iletihn Bilgileri 

Kurucu ye Yonetici Garanti Portfoy Yonetimi A.$.'nin 
Merkez adresi ye internet sitesi: Ether Mah. Cengiz Topel Cad. No:39 Kat:2 

34337 Beikta0ST. 
www .  aranti ortfov.com.tr  

Tebtri'ne uyum cerceyesinde, Kurucu'nun 16.07.1997 tarih ye PY$/PY-148 sari' Portfoy Ytin 
bfige  :h  i I e 28.02.2001 tarih ye PYS/YD-2 sari' Yatinm Damsmanligi yetki belgesi ipta 

11 tti 	ie nun' un 40 Inc' ye 55 inci maddeleri uyarmca diizenlenen 14.01.2015 tarih ye PY$ 
46411 P foy Yoneticiligi ye Yabrim Damsmanligi Faaliyetlerine Diskin yedd belgels • 
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Telefon numarasi: (212) 384 13 00 
Portfoy Saklaytast T. Garanti Bankast A4.'nin 
Merkez adresi ve interne sitesi: Levent, Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 

34340 Besiktas / 1ST. 
www.. aranti.com.tr  

Telefon numarasi: (212) 318 18 18 

1.3. Kurucu Yoneticileri 

Fon'u temsil ye ilzama Kurucunun yonetim kurulu ayeleri yetkili olup, yonetim kurulu 
Oyelerine ye kurucunun diger yoneticilerine ili§kin bilgiler gagida yer almaktadm 

Ad! Soya& Gorevi Son 5 )(Ma Yaptiga isler (Yil-Sirket-Gorev) Tecriibesi 
Maria 	De 
Paloma 
Piqueras 
HERNANDEZ 

Y8netim 
Kurulu 
Ba§karn 

2009-Devam. BBVA Portfoy Yonetimi-SGIIC 
CEO 
2012- Devam. Garanti Portfoy Yonetimi A.S.-
Y6netim Kurulu Uyesi 
01.01.2016-Devam. 	Garanti Portfoy YOnetimi 
A.S. Yonetim Kurulu Ba§karn 

27 

Mahmut 
KAYA 

YK Ba§kan 
Veldli/ 
Genel 
Mud& 

2013-2014-Garanti 	Portfoy 	Yonetimi 	A.S.- 
Yatinm Yonetimi Genel Mild& Yardimcisi 
2014-2015-Garanti 	Portfoy 	Yonetimi 	A.S.- 
Yonetim Kurulu Dyesi/Yatmm Yonetimi Genel 
Mid& Yardimcisi 
2015- Devam. -Garanti Porn)/ Yonetimi A.S.-
Yonetim Kurulu Ba§kan Vekili / Genel Mikhir 

24 

Eduardo Garcia 
HIDALGO 

YOnetim 
Kurulu 
Uyesi 

2010-2012 BBVA Portfoy Yonetimi, Head of 
Quality Funds 
2012-Devam. BBVA Portfoy Yonetimi-Global 
CIO 
12.11.2015-Devam. 	Garanti Portfoy Yonetimi 
A.$.—Yonetim Kurulu Uyesi 

26 

Bema AVDAN lc 
Kontrolden 
Sorumlu 
YK Uyesi 

2005- Devam 	T.Garanti Bankasi A.S.Hukuk 
Miipviri 
28.12.2015-Devam. 	Garanti Portfoy Yonetimi 
A.$.—Ic Kontrolden Sorumlu Yonetim Kurulu 
Uyesi 

22 
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YK Uyesi/ 
Genel 
Mad& 
Yardimcisi 

2010-2011 	- 	Garanti 	Portfoy 	Yonetimi 	A.S. 
Ara§tirma ye Strateji Mild& 
2011-2012 	- 	Garanti 	Portfoy 	Yonetimi A.S. 
Hisse Yonetimi Mild& 
2012-2013 	- Garanti PortfOy Yonetimi A.S. 
Emeklilik Fonlan Yonetimi Mild& 
2013-2015 	- Garanti PortfOy Y6netimi A.S. 
Hisse Senedi Yonetimi Mild& 
01.07.2015-28.02.2017- 	Garanti 	Portfoy 
Yonetimi A.S. Yatmm Yonetimi Genel Mi.idiir 
Yardimcisi 
28.02.2017- Devam. Garanti Portfoy Yonetimi 
A.S. —Yonetim Kurulu Oyesi/Yatmm Yonetimi 
Genel Mild& Yardimcisi 	 IZAWAKITI 
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1.4. Fon Hizmet Birimi 

Fon hizmet birimi T. Garanti Bankasi A.S. nezdinde oltWurulmu§ olup, hizmet biriminde 
goreyli fon mildtiriine ili§kin bilgiler wgidaki gibidir. 

Adi Soya& Gicirevi Son 5 Ydda Yaptigi isler (Yd-Sirket-Giirev) Tecriibesi 

Murat Behlill 
Tuncel 

Fon 
Mtidtiril 

01.07.2004 - 	... 	/ T. 	Garanti Bankasi A.S.- 
Sermaye Piyasalan ye Hazine Operasyon Birimi 
Mtidiirti 

24 

1.5. Portfdy Yiineticileri 

Fon malyarlignun, fonun yatinm stratejisi dogrultusunda, fonun yatinm yapabilecegi 
yarliklar konusunda yeterli bilgi ye sermaye piyasasi alamnda en az be 	tecrtibeye sahip 
portfoy yoneticileri tarafmdan, yatinmci lehine ye yatinmci cikanni gozetecek $ekilde PY$ 
Tebligi dtizenlemeleri, portfoy yonetim sozleFnesi ye ilgili fon bilgilendirme doktimanlan 
cercevesinde yonetilmesi zorunludur. 

Fon portfoytintin yOnetimi icin gorevlendirilen portfdy yoneticilerine i1ikin bilgilere 
KAP'ta yer alan stirekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ula§ilmasi 

1.6. Kurucu Biinyesinde Olusturulan veya Disandan Temin Edilen Sistemler, 
Birimler ye Fonun Bagimsiz Denetimini Yapan Kurulus 

Birim Birimin/Sistemin Olusturuldugu Kurum 

Fon hizmet birimi T. Garanti Bankasi A.S. 

ic kontrol sistemi Garanti Portfoy Yonetimi A.S. 

Risk Yiinetim sistemi Garanti Portfoy Yonetimi A.S. 

Teftis birimi Garanti Portioy Yonetimi A.S. 

Arastirma birimi Garanti Portfoy Yonetimi A.S. 

Fon'un finansal raporlannin bagimsiz denetimi Akis Bagimsiz Denetim ye Serbest 
Muhasebeci Mali Mil§ayirlik A.S. tarafindan yapilmaktadir. 

1.7. Kurucu'nun Sube ye Acenteleri 

iletisim Bilgileri 
Sube Garanti Portfdy Yonetimi A.S.'nin $ubesi bulunmamaktadir. 
Acente T. Garanti Bankasi A.$. 

Garanti Yatinm Menkul Kiymetler A.5. 



II. FON PORTFOYUNUN YONETIMI, YATIRIM STRATEJISI !LE FON 
PORTFOY SINIRLAMALARI 

2.1. Kurucu, fonun katilma pay! sahiplerinin haklarim koruyacak §ekilde temsili, yonetimi, 
yonetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin icttiziik ye izahname hilkiimlerine uygun olarak 
yUrutUlmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varhklar azerinde kendi adma ve fon hesabma 
mevzuat ve içtUzuge uygun olarak tasarrufta bulunmaya ye bundan dogan haklan kullanmaya 
yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yiiriitillmesi esnasinda portfoy yoneticiligi hizmeti de dahil ohnak 
iizere di§andan hizmet almmasi, Kurucunun sorumlulugunu ortadan kaldirmaz. 

2.2. Fon portfoya, kolektif portfoy yoneticiligine ili§kin PITS Tebligi'nde belirtilen ilkeler 
ye fon portfoytine dahil edilebilecek varhk ye haklara ili§kin Teblig'de yer alan sinirlamalar 
cercevesinde yonetilir. 

2.3. Fon'un yatirim stratejisi: Fon, toplam degerinin en az %80'i oramnda dOviz ye &viz 
cinsi varhk ye i§lemlere yatirim yaparak &Wiz bazmda getiri saglamayi hedeflemektedir. Bu 
kapsamda, Fon toplam degerinin en az %80'i devamh olarak, Hazine Miiste§arligi tarafmdan &Wiz 
cinsinden ihrac edilen borclanma araclan ye kira sertifikalan ile yerli ihraccilann &Wiz cinsinden 
ihrac edilen di § borclanma araclan (eurobond), para ve sermaye piyasasi araclanna yatinlacaktir. 

Bununla birlikte, fon portfoyantin TL cinsi varliklar ye i§lemlerle ilgili olarak en fazla 
%20'si oraninda; Yatinm Fonlan Tebligi'nin 4. maddesi ikinci fikrasmda belirtilen, Tiirkiye'de 
kurulan ihraccilara ait paylar, ozel sektor ye kamu borclanma araclan, eurobond, vadeli mevduat, 
katilim hesabi, mevduat sertifikalan, ipotege dayah/ipotek teminath menkul kiymetler, gelir 
ortakligi senetleri, gelire endeksli senetleri, TCMB, Hazine ye ipotek finansman kurulu§lan 
tarafmdan ihrac edilen para ye sermaye piyasasi araclan, altin ye diger kiymetli madenler ile bu 
madenlere dayali olarak ihrac edilen sermaye piyasasi araclan, laymetli madenler odilnc 
sertifikasi, fon katilma paylan, borsa yatirim fonlan, gayrimenkul yatirim fonlan, giri§im 
sermayesi yarn-1m fonlan, gayrimenkul yatirim ortakligi fonlan, menkul kiymet yatirim ortakligi 
fonlan, repo, ters repo i§lemleri, kira sertifikalan, gayrimenkul sertifikalan, varantlar, Takasbank 
para piyasasi ye yurtici organize para piyasasi, i§lemleri, ile kurulca uygun goriilen diger yatirim 
araclanna yatirim yapabilir. Aynca, fon portfoyane yapilandinlmi§ tirtinler, ikraz i§tirak senetleri, 
varhga dayah menkul kiymetler, varhk teminath menkul kiymetler dahil edilebilir. 

Fon, Teblig'in 4. madde ilcinci fikrasinda yer alan tUrn enstriimanlara yatirim 
yapabilecektir. 

Fon portfoyiine dovizikur, finansal endeksler ye emtia da dahil olmak tizere Yatinm Fonlan 
Teblig'in 4. maddesinde yer alan varhklara ve/veya i§lemlere dayali forward, swap, sakh turev, 
varant ye sertifikalan, vadeli i§lem ye opsiyon sozle§meleri dahil edilebilir. Fon, opsiyon 
sozle§melerinde ahm ye satim yonande i§lem yapilabilir. 

Fon, Tebligin 25. maddesi uyannca, Teblig'in 17 ila 24. maddelerinde yer alan portfoy ye 
i§lem sinirlamalanna tabi degildir. 

Fon &MN menkul kiymet alabilir, verebilir, kredili menkul kiymet i§lemi ve aciga sati§ 
e le-§titetilir. Fon portfoyande bulunan tilm hisse senetleri &MN i§lemine konu , 

feclitettilddektir.' on serbest fon niteliginde olmasmdan dolayi 	menkul i§lemlerine dair 
j Teb 	2. desindeki simrlamalara tabi degildir. Odiinc i§lemlere dair uygulanac 	tar 

7411a na ili§kin Rehber'in-4.2.5. maddesinde belirtilmi§tir. 
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Diger taraftan sadece Ttirkiye'de ihrac edilmi§ yamlandinlmi§ yatinm araclannin fon 
ahnabilecek olmasi sebebiyle, Kurul'un borclanma araclanna ilikin citizenlemeleri 

cerseeeeittc.  niteligi itibari ile borclanma araci oldugu kabul edilen sermaye piyasasi araclarmdan, 
taiindan Odenen bedelin tamamimn geri odenecegi taahhildtinil iceren ozel ikteki 

geaii,79113o  thytine dahil edilebilecektir. 
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2.4. Fonun Esik Degeri; %100 BIST-KYD Eurobond USD Endeksi'dir. T1 c:ins 'int  e -7\"lik (  - ' 	. I 
ihrac edilen A Grubu paylar kin esik deger getirisi, BIST-KYD Eurobond USD deksrnin 
&nem basi ye &nem sonu degerlerinin ilgili giinlerde TCMB tarafindan agiklanan &wiz ahs 
kuru dikkate ahnarak TL'ye ceyrilmesi sonucu hesaplanan TL bazmda getirisidir. USD 
cinsinden ihrac edilen B Grubu paylar kin ise BIST-KYD Eurobond USD Endeksi'nin 
hesaplama donemindeki getirisi kullanthr. 

2.5. Portfoye riskten korunma ve/veya yatinm amaciyla fon portfoytine yurt ici borsalarda 
i§lem Oren doviz/kur, emtia, luymetli madenler, faiz, finansal endeksler ye sermaye piyasasi 
araclanna dayali tiirev arac (vadeli i§lem ye opsiyon sozlesmeleri), varant ye sertifikalan, 
yapilandirilmi§ yatinm araclan, forward, sakh tiirev ye swap i§lemleri dahil edilir. Kaldirac 
yaratan i§lemlerin pozisyonlannin hesaplanmasinda, Rehber'in "Fon Ttirlerine Ili§kin Kontrol" 
ba§liginda yer alan siturlamalara uyulur. 

2.6. PortfOye borsa dii they arac (vadeli i§lem ye opsiyon sozle§mesi), forward, sakh 
repo-ters repo ye swap sozle§mesi dahil edilebilir. 

Borsa di§i sozle§meler fonun yatinm stratejisine uygun olarak fon portfOytine dahil edilir. 
Sozle§melerin kar§i taraflarmin yatinm yapilabilir derecelendirme notuna sahip olmasi, herhangi 
bir i1ikiden etkilenmeyecek §ekilde objektif ko§ullarda yapilmasi ve adil bir fiyat icermesi ye 
fonun fiyat aciklama donemlerinde gercege uygun degeri iizerinden nakde dönUturu1ebilir olmasi 
zorunludur. 

Aynca, borsa dii ttirev arac (vadeli i§lem ye opsiyon sozle§mesi), forward, sakh 
repo-ters repo ye swap sozle§mesi kar§i tarafinin denetime ye gozetime tabi finansal bir kurum 
(banka, araci kurum v.b.) olmasi ye fonun fiyat aciklama donemlerinde "gtivenilir" ye 
"dogrulanabilir" bir yontem ile degerlenmesi zorunludur. 

2.7. Fon hesabma kredi almabilir. 

2.8. Fon portfoytine yabanci para ye sermaye piyasasi araclan dahil edilmeyecektir. 

2.9. Fon portfciyiine yapilandinlmi§ yatinm araclan dahil edilebilecek olup, yapilandinlmi§ 
yatinm araclannin; Fon'un yatinm stratejisine ye risk yapisina uygun olmasi, borsada i§lem 
gormesi, Tiirkiye'de ihrac edilmi olmasi, ihrac belgesinin Kurulca onaylanmi§ olmasi, 
yetkilendirilmi§ bir saklayici kurulu§ nezdinde saklanmasi, fonun fiyat aciklama donemlerinde 
Finansal Raporlama Tebligi dtizenlemeleri cercevesinde gercege uygun degeri iizerinden nakde 
donii§turtilebilir nitelikte likiditeye sahip olmasi, ihraccismin ve/veya varsa yatinm aracimn, 
yatinm yapilabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip olmasi, derecelendirme 
notunu iceren belgelerin Kurucu nezdinde bulundurulmasi gereklidir. 

Yapilandinlmi§ yatinm araclarmin dayanak varhklan, ozel sektor ye kamu borclanma 
araclan, ortakhk paylan, faiz, doyizikur, emtia, altm ye finansal endekslerden olu§abilmekte olup, 
soz konusu dayanak varliklarm getirisi ile birlikte bir tiirey aracm kombinasyonundan olu§an 
yapilandirilmi§ yatinm araclan da portfdye dahil edilebilecektir. 

I.  



Yapilandinlnu§ yatinm araclarnun getirisi temelde ihrac edilecek bir borclanma aracimn 
getirisine dayah olmakta ye yatinm yapilan dayanak varligin riski dogrultusunda getiri 
sunabilmektedir. 

III. TEMEL YATIRIM RiSKLER1 YE RiSKLERIN OLCUMC 

Yatinmcilar Fon'a yatinm yapmadan once Fon'la ilgili temel yatinm risklerini 
degerlendirmelidirler. Fon'un maruz kalabilecegi temel risklerden kaynaklanabilecek degi§imler 
sonucunda Fon birim pay fiyatmdaki °last dii§O§lere bagli olarak yatinmlarmin degerinin ba§langic 
degerinin affirm dii§ebilecegini yatinmcilar goz onOnde bulundurmahdir. 

3.1. Fonun maruz kalabilecegi riskier unlarchr: 

1) Piyasa Riski: Piyasa riski ile borclanmayi temsil eden finansal araclann, ortakhk 
paylannin, diger menkul kiymetlerin, doviz ye dovize endeksli finansal araclara dayah tiirev 
sozle§melere i1ikin ta§man pozisyonlann degerinde, faiz oranlan, ortakhk payi fiyatlan ye &Wiz 
kurlanndaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Selz 
konusu risklerin detaylarma a§agida yer verilmektedir: 

a- Faiz Orani Riski: Fon portfoytine faize dayah varliklann (borclanma araci, ters repo vb) 
dahil edilmesi halinde, soz konusu varliklann degerinde piyasalarda ya§anabilecek faiz 
oranlan degi§imleri nedeniyle olu§an riski ifade eder. 

b- Kur Riski: Fon portfOyOne yabanci para cinsinden varliklann dahil edilmesi halinde, 
&Wiz kurlannda meydana gelebilecek degi§iklikler nedeniyle Fon'un maruz kalacagi zarar 
olasiligmi ifade etmektedir. 

c- Ortakhk Payi Fiyat Riski: Fon portfoytine ortaldik par dahil edilmesi halinde, Fon 
portfoyunde bulunan ortakhk paylannin fiyatlannda meydana gelebilecek degi§iklikler 
nedeniyle portfdyiln maruz kalacagi zarar olasiligini ifade etmektedir. 

2) Karp Taraf Riski: Kar§i tarafin sozle§meden kaynaklanan yukumltiluklerini yerine 
getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas i§lemlerinde ortaya cikan aksaldildar 
sonucunda odemenin yapilamamasi riskini ifade etmektedir. 

3) Likidite Riski: Fon portfdyunde bulunan finansal varliklann istenildigi anda piyasa 
fiyatindan nakde donii§tOrillememesi halinde ortaya cikan zarar 

4) Kakhrac Yaratan hlem Riski: Fon portfoyiine tilrev aray (vadeli i§lem ve opsiyon 
sozle§meleri), sakh tOrev arac, swap sozle§mesi, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valOrlU 
tahvil/bono ye akin ahm i§lemlerinde ye diger herhangi bir yontemle kaldirac yaratan benzeri 
i§lemlerde bulunulmasi halinde, ba§langic yatinmi ile ba§langic yatinminin tizerinde pozisyon 
alinmasi sebebi ile fonun ba§langic yatinmindan daha yilksek zarar kaydedebilme olasihgi kaldirac 
riskini ifade eder. 

Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel sUreclerindeki aksamalar 
spAuprial- arar olumasi olasiligull ifade eder. Operasyonel riskin kaynaklan arasmda kullamlan 
tia.clOgrin tersizligi, ba§ansiz yonetim, personelin hatah ya da hileli i§lemleri gibi kurum ici 

tt; çtl 	inyai sira dogal afetler, rekabet ko§ullan, politik rejim degiik1igi gibi k 
eticr4ilerial  olapilir. • 
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6) Yogunla§ma Riski: Belli bir varhga ve/veya vadeye yogun yatirim yapilmasi sonucu 
fonun bu varligm ye vadenin icerdigi risklere maruz kalmasKin. 

7) Korelasyon Riski: Farkh finansal varliklann piyasa ko§ullan altmda belirli bir zaman 
dilimi icerisinde ayrn anda deger kazarunasi ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farkh 
finansal varligm birbirleri ile olan pozitif veya negatif yoniti ili§kileri nedeniyle dogabilecek zarar 
ihtimalini ifade eder. 

8) Yasal Risk: Fonun katilma paylarnun satildigi donemden sonra mevzuatta ve 
dilzenleyici otoritelerin dfizenlemelerinde meydana gelebilecek degi§ilderden olumsuz etkilenmesi 
riskidir. 

9) ihracci Riski: Fon portfOyilne alman varhklann ihraccisnun yuktimlUlUklerini lusmen 
veya tamamen zamanmda yerine getirememesi nedeniyle dogabilecek zarar ihtimalini ifade eder. 

10) Yapilandirdmi§ Yatirim Araclari Riski: Yamlandinlmi§ yatinm araclanna yapilan 
yatmmlann degeri, dayanak varligm ters fiyat hareketleri sonucunda ba§langwtaki yatinm 
degerinin altma dii§ebilecegi gibi vade icinde ve/veya vade sonunda tamamuun da kaybedilmesi 
miimktindtir. Yamlan geregi dayanak varliklanna gore daha karma§ik bir yam icerebilir, 
yarattiklan kaldnac sebebiyle dayanak varliklannm tizerinde getiri oynakligi yaratabilir. 

Yapilandinlmi§ yatinm araclarma yapilan yatinmlarda kar§1 taraf riski ye ihraccnun kredi riski de 
bulunmaktadn. Piyasa yapicisnun bulunmadigi yapilandinlmi§ yatinm araclan, olumsuz piyasa 
ko§ullanna bagh olarak yilkselen likidite riskine maruz kalabilir. 

3.2. Fonun maruz kalabilecegi risklerin olciimiinde kullandan yontemler §unlardm 

Fonun yatinm stratejisi ile yatinm yapilan varliklann yapisma ye risk dtizeyine uygun bir risk 
yonetim sistemi olu§turulmu§tur. 

Piyasa Riski: Fonun piyasa riski olctuntinde Riske Maruz Deger Yontemi kullanthr. RMD 
hesaplamasmda tek tarafh %99 giiven araligi, 1 giinitik elde tutma stiresi, 250 i§ giinii gozlem 
siiresi kullamhr. 

Kredi Riski: Fon portfOytine dahil edilmesi planlanan ye kredi riski ta§iyan finansal &tinier icin, 
ihraccnun kredi verilebilirligi incelenir. Fon portfoytine dahil edilmek istenilen kredi riski ta§iyan 
tiriinlerin ihraccisi icin kredi derecelendirme kurulu§lan Moody's, S&P veya Fitch tarafmdan 
verilmi§ kredi notu degerlendirilerek fon portfoylerine dahil edilir. Kredi notu bulunmayan 
ihraccilar icin kredi verilebilirligin izlenmesini saglayacak kredi olctim sistemleri kullarnlabilir. 

Karp Taraf Riski: Fona dahil edilmesi dil§iiniilen, borsa ch§i ttirev arac ye swap sozle§melerinin 
kam tarafin, denetime ye gozetime tabi finansal bir kurum (banka, araci kurum vb.) olmasi, 
Yatinm Fonlarma Ili§kin Esaslar Tebliginin 32. maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip 
()imam, objektif ko§ullarda yapilmasi, adil fiyat icermesi, fonun fiyat aciklama dOnemlerinde 
giivenilir ve dogrulanabilir bir yontemle degerlenmesi, fonun fiyat aciklama donemlerinde gercege 
uygun degeri iizerinden nakde dönUttirU1ebi1ir ye sona erdirilebilir nitelikte olmasi zorunludur. 

,arv ta 	riski, forward ya da swap gibi iirtinler icin bagh bulunduklan finansal endekse gore 
19621ti1` ya da4 egatif deger alabilir. Forward ve Swap tit-tinier icin kar§1 taraf riskine esas olan 

larak elde edilen kar zarar rakamlarnun toplanuthr. (karlar pozitif, zararl 
) Opsiyon i§lemleri icin kam taraf riskine esas olan deger opsiy 
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degeridir. Oranler kar§i taraf riski hesaplamasinda ahndiklan kuruma gore hesaplamaya dahil 
edilir. Her bir kurum ye Ortin tipi ile hesaplama yapilarak bulunan degerler kurum bazmda 
netle§tirilerek pozisyon buyOkliigiine ula§ihr. Kurum bazmda nede§tirildikten sonra ula§ilan pozitif 
pozisyon bilyiikhigiiniin fon toplam degerine bOlümti ile kar§i taraf riski degerine ula§ihr ve 
ula§ilan kar§i taraf riski negatif olamaz. 

Likidite Riski: Fon portfOyiinde yer alan varhklar enstriiman grubu bazmda varhgm turu, varhk 
grubunun kendine ozgil ozelligi, likidite gecmi§i (ortalama i§lem hacmi), serbestligi, piyasa 

kredi ye piyasa riski, degerlemede kolayhk ye kesinligi gibi faktOrler dikkate alinarak 
ayn§tinlmi§tir. Soz konusu faktorler i§iginda her enstrihnan grubu icin risk yonetim prosedOrOnde 
oranlar belirlenmi§tir. Belirlenen oranlar uygulanarak yilksek kaliteli likit varhklar hesaplanmakta 
ye fon portfOylerinin ne kadarmin likidite edilebilecegi tespit edilmektedir. Fon portfoytindeki 
yiiksek kaliteli likit varhklann toplula§tinlarak fon toplam degerine oranlanmasi sonucu bulunan 
portfOyiln likidite oram gunlUk olarak izlenmektedir. Aynca stres ddnemlerinde fonda olasi nakit 
cilu§lanrn kar§ilayabilecek likit varhklann analizi yapilarak olumsuz piyasa ko§ullannin ya§andigi 
donemlerde ya§anabilecek likidite riski konusunda Yonetim Kurulu bilgilendirilmektedir. 

3.3. Kakhrac Yaratan islemler 

Fon portfoyilne riskten korunma ve/veya yatinm amaciyla kalchrac yaratan i§lemlerden; 
pay senedi, doviz/kur, luymetli madenler, emtia, faiz, finansal endeksler ye sermaye piyasasi 
araclanna ye Teblig'in 4. maddesinde yer alan varhklara ve/veya i§lemlere dayah tOrev arac 
(vadeli i§lem ye opsiyon sozle§mesi), sakh tiirev, varant ve sertifikalan, yapilandinlmi§ yannm 
araclan, forward, ileri valorlii tahvil/bono ve altm ahm i§lemleri ye swap i§lemleri dahil edilir. 

3.4. Kaldirac yaratan i§lemlerden kaynaklanan riskin olcOmOnde Rehber'de belirlenen 
esaslar cercevesinde Mutlak RMD Yontemi kullamlacaktir. Serbest fon olmasi sebebiyle fonun 
RMD limiti bulunmamaktadir. 

3.5. Kaldirac yaratan i§lemlere ilikin olarak arac bazmda ayn ayn hesaplanan 
pozisyonlann mutlak degerlerinin toplanmasi (sum of notionals) suretiyle ula§ilan toplam 
pozisyonun fon toplam degerine oramna "kaldirac" denir. Fonun kaldirac limiti %200'diir. 

3.6. Fon portfOyiine ahnan yapilandirilmi§ yatinm araclanmn sakh tiirev arac niteligi 
ta§iyip ta§nnadigi Kurucu tarafmdan degerlendirilerek soz konusu degerlendirmeyi tevsik edici 
belgeler Kurucu nezdinde muhafaza edilir. Yapilandinlmi§ yatinm aracmm sakh tOrev arac 
niteliginde olmasi halinde, risk olcOmOne ilikin olarak Rehber'de yer alan esaslar uygulamr. 

IV. FON PORTFOYUNUN SAICLANMASI VE FON MALVARLI6ININ AYRILI6I 

4.1. Fon portfdyiinde yer alan ye saklamaya konu olabilecek varhklar Kurulun portfoy 
saklama hizmetine ilikin dtizenlemeleri cercevesinde Portfoy Saklapcisi nezdinde saklarnr. 

4.2. Portfoy Saldayicisenm, fon portfOyiinde yer alan ye Takasbank'm saklama hizmeti 
verdigi para ye sermaye piyasasi araclan, luymetli madenler ile diger varliklan Takasbank 
,wzctiigkij„Oli fon adma acilan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunlann ch§mda kalan varhklar 

v, liuiltaign'il$gerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank'a aktanhr veya soz konusu bilgilere 
T 	in i§imine imkan saglanir. Bu durumda dahi Portfoy Saldayicisemn 	ii ve 

.r`qilidmittittli detam eder. 
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4.3. Fon'un malvarligi Kurucu'nun ye Portfoy Saldapcisenin malvarligindan ayndir. 
Fon'un malvarligi, fon hesabma olmasi artiyla kredi almak tiirev ara9 i§lemleri veya fon adma 
taraf olunan benzer nitelikteki i§lemlerde bulunmak haricinde teminat gosterilemez ve 
rehnedilemez. Fon malvarligi Kurucunun ye Portfoy Saklayicisimn yonetiminin veya denetiminin 
kamu kurumlarma devredilmesi halinde dahi ba§ka bir amacla tasarruf edilemez, kamu 
alacaldannm tahsili amaci da dahil olmak ilzere haczedilemez, Ozerine ihtiyati tedbir konulamaz ye 
iflas masasma dahil edilemez. 

4.4. Portfdy saklayicisi; fona ait fmansal varliklann saklanmasi ve/veya kayitlann 
tutulmasi, diger varliklann aidiyetinin dogrulanmasi ve takibi, kayfflannin tutulmasi, varlik ye 
nakit hareketlerine ili§kin i§lemlerin yerine getirilmesinin kontrolii ile mevzuatta belirtilen diger 
gorevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Bu kapsamda, portfay saldayicisi; 

a) Yatinm fonlan hesabma katilma paylanmn ihra9 ye itfa edilmesi i§lemlerinin mevzuat 
ye fon ictilzi.igti hukumlerine uygunlugunu, 

b) Yatinm fonu birim katilma payi veya birim pay degerinin mevzuat ile fon ictilzugO, 
izahname hatimleri cercevesinde belirlenen degerleme esaslanna gore hesaplanmasim, 

9) Mevzuat ile fon içtuzUgu, izahname haihnlerine aykin olmamak §artiyla, 
Kurucu/Yoneticrnin talimatlannin yerine getirilmesini, 

d) Fon'un varhklanyla ilgili i§lemlerinden dogan edimlerine ili§kin bedelin uygun stirede 
aktanlmasim, 

e) Fon'un gelirlerinin mevzuat ile fon ictOzOgii, izahname hükUmlerine uygun olarak 
kullanilmasini, 

f) Fon'un varlik ahm satimlarmm, portray yapisinin, i1em1erinin mevzuat, fon ictOzOgii, 
izahname hikUmlerine uygunlugunu 

saglamakla ylildimludiir. 

4.5. Portray saldayicisi; 

a) Fona ait varhklann ayn ayn, fona aidiyeti acikca belli olacak, kayip ye hasara 
ugramayacak eki1de saklamnasim saglar. 

b) Beige ye kayit dazeninde, fona ait varhklan, haldan ve bunlann hareketlerini fon 
bazinda dtizenli olarak takip eder. 

c) Fona ait varhklan uhdesinde ye diger kurumlardaki kendi hesaplannda tutamaz ye kendi 
aktifleriyle 

4.6. a) Portray saldama hizmetini yiirtiten kurulu§, ytiktimlilltiklerini yerine getirmemesi 
nedeniyle Kurucu ve katilma payi sahiplerine verdigi zararlardan sorumludur. Kurucu, Portray 
Saklayicisindan; Portray Saldaylcisi da Kurucu'dan, Kanun ye Saklama Tebligi hatimlerinin 
ihiâli nedeniyle dogan zararlarm giderilmesini talep etmekle yukfhnlUdur. Katilma pap 
sahiplerinin Kurucu veya Portray Saklayicisma dava acma hakki 

b) Portray saldayicisi, portray saklama hizineti verdigi portfoylerin yonetiminden veya 
piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaldanan zararlardan sorumlu degildir. 

c) Portray Saidayicisi, 6362 sayili Sermaye Piyasasi Kanun ve ilgili diger mevzuattan 
lanan ytiktimlflluklerini yerine getirmemesi nedeniyle katilma payi sahiplerine kar§i , 

oru mitthg 4c.  

4/. ortfoy sakiayicisi, saldama hizmetinin fonksiyonel ve hiyerar§ik olar fa 
Iiiz,meflOde ayn§tinlmasi, potansiyel cikar cati§malantun dilzgiin bir §ekilde beli r• 	• 	• 	••„• 
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onlenmesi, onlenemiyorsa yonetilmesi, gozetimi ye bu durumun fon yannmcilanna acrklanmasi 
kaydryla fona portfoy degerleme, operasyon ye muhasebe hizmetleri, katilma pay' ohm satimma 
aracilik hizmeti ve Kurulca uygun gortilecek diger hizmetleri verebilir. 

4.8. Portfdy saklayrcisi her giin itibari ile saklamaya konu varliklann mutabakatuu, bu 
varliklara merkezi saklama hizmeti veren kurumlar ye Kurucu veya yatinm ortakligi ile yapar. 

4.9. Portfdy saklayrcisi portfoy saklama hizmetini ytirtittirken kar§ila§abilecegi cikar 
cati§malannin tammlanmasim, onlenmesini, yonetimini, gozetimini ve aciklanmasnu saglayacak 
gerekli politikalan olu§tunnak ve bunlan uygulamalda 

4.10. Kurucu'nun UçUncU ki§ilere olan borclan ve yukUmluitikleri ile Fon'un aym iictincil 
ki§ilerden olan alacaklan birbirlerine kar§i mahsup edilemez. 

4.11. Portfdy saldama hizmetini ytirtiten kurulu§, yuktimlultilderini yerine getirmemesi 
nedeniyle Kurucu ye katilma pap sahiplerine verdigi zararlardan sorumludur. 

4.12. Kurucu, Portfdy Saidayrcisindan; Portfdy Saklayicisi da Kurucu'dan, Kanun ye 
Saklama Tebligi htiktimlerinin ihlali nedeniyle dogan zararlann giderilmesini talep etmekle 

Katilma pap. sahiplerinin Kurucu veya Portfoy Saklapcisina dava acma haldu 

4.13. Portfdy saklayrcisr, portfoy saklama hizmeti verdigi portfdylerin yonetiminden veya 
piyasadaki flyat hareketlerinden kaynaldanan zararlardan sorumlu degildir. 

4.14. Portfdy Saldayrcisr, 6362 sari' Sermaye Piyasasi Kanun ye ilgili diger mevzuattan 
kaynaldanan yUkUmliulUklerini yerine getirmemesi nedeniyle katilma par sahiplerine kar§i 
sorumludur. 

4.15. PortfOy saldama sozle§mesinde portfoy saklayicisnun Kanun ye Saldama Tebligi 
hUkümleri ile belirlenmi§ olan sorumluluklanrun kapsammi daraltici hUkUmlere yer verilemez. 

V. FON BIRIM PAY DEGERININ, FON TOPLAM DEGERININ YE FON 
PORTFOY DE6ERINiN BELiRLENME ESASLARI 

5.1. "Fon Portfdy Degeri", portfoydeki varliklann Finansal Raporlama Tebligi'nde 
belirlenen ilkeler cercevesinde hesaplanan degerlerinin toplamidir. "Fon Toplam Degeri" ise, Fon 
Portfoy Degerine varsa diger varliklann eklenmesi ye borclann dUUlmesi suretiyle hesaplamr. 

5.2. Fon'un birim pay degeri, fon toplam degerinin fon toplam pay sayisma boliinmesi 
suretiyle hesaplarnr. Bu deger her i§ gtinti sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebligi'nde 
belirlenen ilkeler cercevesinde hesaplamr ye hem TL hem de ABD Dolan (USD) cinsinden 
katilma paylarnun ahm-satim yerlerinde ilan edilir. A Grubu fon katilma paylannin birim pay 
degeri Turk Liras' cinsinden, B Grubu fon katilma paylannin birim pay degeri ise Amerikan Dolan 
(USD) cinsinden hesaplamr ve ilan edilir. B Grubu paylann Amerikan Dolan (ABD) cinsinden 

itahliesaplarunasinda; ilgili gun icin TCMB tarafindan saat 15:30' da ilan edilen gosterge 
JigVdp,..kimerikan Dolan (USD) &viz ali§ kuru esas alum Yurt ici piyasalarda yanm gUn 

fl 	tatiroftriah di munda en son ilan edilen kur iizerinden hesaplama yapihr. 
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5.3. Sava, dogal afetler, ekonomik kriz, ileti§im sistemlerinin cokmesi, portfOydeki 
varliklann ilgili oldugu pazann, piyasamn, platformun kapanmasi, bilgisayar sistemlerinde 
meydana gelebilecek anzalar, §irketin mali durumunu etkileyebilecek Onemii bir bilginin ortaya 
cikmasi gibi olaganiistii durumlann meydana gelmesi halinde, degerleme esaslannin tespiti 
hususunda Kurucu'nun yonetim kurulu karar alabilir. Aynca soz konusu olaylarla ilgili olarak 
KAP'ta aciklama yapihr. 

5.4. 5.3. numarah maddede belirtilen durumlarda, Kurulca uygun gorillmesi halinde, 
katilma paylannin birim pay degerleri hesaplanmayabilir ye katilma paylanmn aim satinu 
durdurulabilir. 

5.5. Borsa d"§i i§lemler vadeli i§lemler, ileri valorlii tahvil/bono ye altm i§lemleri ye 
yapilandirilmi§ yatinm araclanna ili§kin olarak, Finansal Raporlama Tebligi uyannca TMS/TFRS 
dikkate almarak Kurucu yonetim kurulu karan ile belirlenen degerleme esaslan a§agidaki gibidir 

1) Borsa Di§i Tiirev Arac ye Swap Sozle§melerine ili§kin Degerleme 

Portfoye ahnmas" a§amasinda ttirev arac ye swap sozle§mesinin degerlemesinde giincel 
fiyat kullanihr. 

Forward ye swap i§lemlerinde giincel fiyat, nakit alumlaniun bugtine indirgenmi§ degeridir. 
Fonun fiyat aciklama donemlerinde forward ve swap sOzle§meleri icin nakit alumlanrun bugtine 
indirgenmesi yontemi ile bulunan fiyat degerlemede kullamhr. 

Nakit alumlannin bugiine indirgenmesi yonteminde; 

Spot Dayanak Varlik 	Dayanak varligm doviz/kur olmasi durumunda, fonun 
alacakh oldugu para birimi icin degerleme gihnindeld TCMB all§ kuru, borclu oldugu para birimi 
icin ise TCMB sat kuru; diger durumlarda ise dayanak varligin spot fiyati, 

Faiz Oranlan 	para birimlerinin oncelikle Reuters'dan, bu kaynaktan 
veriye eri§ilememesi durumunda sirasiyla Bloomberg veya Superderivatives'den elde edilen 
LIBOR ye zimni faiz oranlan 

baz almacaktr. Hesaplamada vadedeki para birimleri ilgili faiz oranlan kullamlarak 
degerleme gtintine indirgenir. Indirgenmi§ nakit aki§lannin Turk Liras" degeri yukanda belirtilen 
spot fiyat aracihgi ile hesaplarur. Hesaplanan degerlerin toplam" degerleme giinü icin forward 
ve/veya swap sozle§mesinin degerini gostermektedir. 

2) Eurobondlann degerlemesinde Bloomberg HP sayfasmda degerleme tarihini takip eden 
i§gtinti saat 10:00'da degerleme tarihinde en son ilan edilen Mid Price fiyat, bu fiyatm 
bulunmamasi durumunda ise, bir onceld giinan degerleme fiyanrun ertesi i§ giintine ic verimle 
ilerletilerek hesaplanan fiyat kullanthr. 

3) Borsa Di§" Repo-Ters Repo i§lemlerinin Degerleme Esaslan 

dolun

Ligta di§i repo - ters repo stizle§melerinde borsada aym valorde gercekle§en i§lemlerin 
aglfi tij4ht fiyat ile degerlenir. Referans almacak bir borsa fiyatmin bulunmamasi 

nin • • iitaskfiyatuu en dogru yansitacak §ekilde giivenilir ye dogrulanabilir • . f• ntem 
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4) Opsiyon sozlesmelerinde gincel fiyat kam taraftan alman fiyat kotasyonudur. Fon'un 
fiyat aciklama donemlerinde; 

• Degerlemede kullarnlmak azere Once' piyasa fiyatinm bulunmadigi durumlarda ye, 
• Karsi taraftan fiyat kotasyonu alinamadigi durumlarda; 

opsiyonlar icin Black&Scholes opsiyon modeli, bu modelin opsiyona uygun olmadigi durumlarda 
ise opsiyonun ozelliklerine uygun Binom modeli, Monte Carlo simillasyon yontemi veya genel 
kabul gormils bir fiyatlama modeli aracthgiyla hesaplama yapihr. 

5) Yapilandinlmi§ yatinm araclarnun degerlemesinde sirasiyla; 

Borsada ilan edilen fiyat, • 
Borsada islem gegnemesi halinde, veri dagitim kanallan araciligiyla ilan edilen 

giincel fiyat, 
Degerleme gliniinde islem gecmemesi ye veri dagitim kanallannda fiyat ilan • 

edilmemesi halinde yapilandinlmi§ yatinm aracmin yapisma en uygun fiyatlama yontemi ile 
hesaplanan teorik fiyat 

degerlemede kullanihr. 

6) hen i Valörifl Tahvil/Bono islemlerinin Degerleme Esaslan 

nen valorla ahnan Devlet 19 Borclanma Senetleri (DiBS) valor tarihine kadar diger 
BiS'lerin arasma dahil edilmez. Hen valorla satilan DtBS'ler ise valor tarihine kadar portedy 
degeri tablosunda kalmaya ve degerlenmeye devam eder:  hen i valorla DIBS ahm ye satim 
islemleri ayn bir vadeli islem sozlesmesi olarak degerlenir. Islem tutarlan ise valor tarihine kadar 
takastan alacak veya takasa bow olarak takip edilir. 

hen valOnlü sozlesmenin degeri ails ve satis islemlerinde aym yontemle hesaplamrken 
islem all ise pozitif (+), satis ise negatif (-) bir deger olarak ported)/ degeri tablosuna yansir. Ayrn 
valorde ye aym nominal degerde hem all hem de sans yapilmis ise portfciy degeri tablosunda her 
iki i§lem aym degerde fakat ails islemi pozitif (+) satis islemi ise negatif (-) olarak gortinecektir. 
Bu sekilde actigi pozisyonu ters ilemle kapatmis olan fonlarda bu islemler ported)/ degeri iizerinde 
bir etki yaratmayacaktir. 

Hen valOnlU islemlerin degerlemesi ise asagidaki formiile gore yapilacaktir: 
(vkg/ Islemin Degeri = Vade sonu Degeri /(1+Bi1esik Faiz/100) 	365) 

 

Vade Sonu Deger Alim satim yapilan DIBS'in nominal degeri 

Bilesik Faiz: Varsa degerleme giiniinde BiAS'ta valor tarihi islemin valor tarihi ile aym 
olan i§lemlerin aginlikli ortalama faiz orarn, yoksa degerleme giintinde BIAS'ta aym gun valorlii 
gerceklesen islemlerin agirlikh ortalama faiz orarn, yoksa en son ayrn gun valorlii olarak islem 
gordugu gundeki aym gun valOniti islemlerin agirlikli ortalama faiz oraru, bu da yoksa ihrac 
tarihindeki bile§ik faiz oramdir. 

ValOrlü Altm islemlerinin Degerleme Esaslan 
• • 	- 

altin islemlerinde, 
„t9 

471 71 
t 	• 



Btilteni'nde ilgili valorla USD/ons [(T+1) ila (T+9)] i§lemleri icin 
acrklanan agirlikh ortalama fiyatm kullamlmasr, 

Soz konusu i§lemlerin portfoye ahmmda ah§ fiyalimn, ahm tarihinden ba§lamak ilzere 
ise BIAS'ta degerleme giini1 itibariyle olu§an fiyatlarnun; Finansal Raporlama Tebligi'nin 9. 
Maddesinin birinci fikrasnun (a) bendi uyannca hesaplanmasi, 

Degerlemenin a§agidaki bentler uyannca yaprlmasi gerekmektedir. 

a) hen valörlU ahnan altm i§lemleri valor tarihine kadar diger Altm Menkul Krymetlerinin 
arasma dahil edilmez. Ileri valOrlU salilan Altmlar ise valor tarihine kadar portioy degeri 
tablosunda kalmaya ye degerlenmeye devam eder. tleri valorla Altm ahm ye satin i§lemleri ayn 
bir vadeli i§lem sozle§mesi olarak degerlenir. I§lem tutarlan ise valor tarihine kadar takastan 
alacak veya takasa borc olarak takip edilir. 

b) Ileri valOrlU sozle§menin degeri ah§ ye sat i§lemlerinde aym yontemle hesaplarnrken 
i§lem all ise pozitif (+), sat ise negatif (-) bir deger olarak portfoy degeri tablosuna yansir. Aym 
valorde ye aril nominal degerde hem all§ hem de sat yapilmr§ ise portfoy degeri tablosunda her 
iki i§lem aym degerde fakat all§ i§lemi pozitif (+) sat i§lemi ise negatif (-) olarak goztikecektir. 
Bu §ekilde actigi pozisyonu ters i§lemle kapatrm§ olan fonlarda bu i§lemler portfoy degeri tizerinde 
bir etki yaratmayacaktir. 

5.6. Borsa dr§inda taraf olunacak sozle§melere ili§kin olarak a§agidaki esaslara uyulur: 

Kurucu nezdindeki Risk Yonetimi Birimi tarafindan borsa dr§r tiirev arac sozle§melerinin 
"adil bir fiyat" icerip icermedigi; Forward ye swap i§lemleri icin "nakit akunlanmn bugilne 
indirgenmesi" yontemi kullamlarak hesaplanan teorik fiyat ile degerlemede kullamlacak fiyat 
arasmda kar§rla§tirma yaprlarak, opsiyonlar icin "Black&Scholes opsiyon modeli, Binom modeli 
veya Monte Carlo simiilasyonu yontemi" yontemlerinden opsiyonun tipine uygun olan metot 
kullamlarak hesaplanan teorik fiyat ile degerlemede kullamlacak fiyat arasmda kar§rla§tirma 
yaprlarak kontrol edilir. 

Vadeli kur ile spot kur arasmdaki farka forward ve/veya swap points denir. t§lemde 
kullarulan forward ve/veya swap points'in aym i§lem kuru ye i§lem vadesi icin adil ye tarafsa 
kurumlann kotasyonlan kullamlarak hesaplanan all§-sati§ forward ve/veya swap points bandmda 
olmasr gerekmektedir. Bu uygunluk ye hesaplama Bloomberg FX Forward Calculator, Reuters 
Swap Points and Outrights veya giivenilirligi test edilmi§ benzer ekranlar aracihgi ile yapihr. 

Forward ye swap i§lemlerinin spot dayanak varhk fiyatnun, Bloomberg ye Reuters gibi 
bagimsiz ye giivenilir veri saglayrcilanrun i§lem saatinde yaymladigr en dil§ilk en yiiksek spot 
dayanak varhk fiyat bandmda olmasr gerekmektedir. 

Borsa dr§inda taraf olunacak repo-ters repo sozle§melerinin adil fiyat icerdiginin kontrolii 
Risk Yonetimi Birimi tarafmdan yapihr. Borsa dr§mda taraf olunacak repo-ters repo 
sozle§melerine ili§kin olarak, iigiii sozle§menin faiz oranlarnun borsada i§lem goren benzer vade 
yapisma sahip sozle§melerin faiz oranlanna uygun olmasi esastr. Bu tiir sozle§melere taraf 
olunmasr durumunda, en gec sozle§me tarihini takip eden i§ giinil icinde sozle§menin vadesi, faiz 
oram, kar§r tarafr ye kar§r tarafm derecelendirme notu KAP'ta aciklanarak; ilgiii bilgi ye belgeler 
sozle§me tarihini mliteakip be§yil stireyle saklamr. 

rgau attr opsiyonlar sozlegnelerine ili§kin olarak, kar§r tarafnun verdigi kotasyon Risk 

	

oneti 	'Mika rafindan hesaplanan fiyat kar§rla§tinhr. Fon fiyali hesaplarken d 

1 	uzerç kar§i taraftan fiyat kotasyonu alindigi durumlarda soz 
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degerlemeden kullamlmadan Once fiyatin uygunlugu yeterli ye genel kabul gormil§ bir fiyatlama 
modeli aracihgiyla ye Kurucu Risk Yonetim ProsedOrii/ YK Karan cercevesinde degerlendirilir. 

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI 

Fon katilma paylan A Grubu ye B Grubu olarak ikiye aynlmi§tir. Pay gruplanna ili§kin 
detayli bilgiler izahnamenin 6.9. nolu maddesinde yer almaktadir. 

Fon sat ba§langic tarihinde bir adet B Grubu paym nominal fiyati (birim pay degeri) 1 
Amerikan Dolan (USD), bir adet A grubu payin nominal fiyati (birim pay degeri) ise bir onceki 
i§glintinde TCMB tarafindan belirlenen Amerikan Dolan (USD) Doviz Ali § Kuru esas ahnarak 
hesaplanacak 1 USD kar§iligi TL'dir. 

Takip eden gunlerde Fon'un birim pay degeri, fon toplam degerinin katilma paylarnun 
sayisma boliinmesiyle elde edilir. Fon birim pay degeri yukanda belirlenen pay gruplan 
cercevesinde, Dirk Lirasi ye Amerikan Dolan (USD) cinsinden hesaplamr ye ilan edilir. B Grubu 
paylarm Amerikan Dolan (USD) cinsiden degerinin hesaplanmasinda; ilgili gun icin TCMB 
tarafindan saat 15:30'da ilan edilen gosterge niteligindeki Amerikan Dolan (USD) &Wiz all kuru 
esas alinarak B Grubu Paylann degeri tespit edilir. Fon'un birim pay degeri, gunluk olarak tespit 
ye ilan edilir. Doviz cinsinden ahnan paylar &Wiz cinsinden nakde cevrilirken, Turk Lirasi olarak 
alinan paylar Tiirk Lirasi olarak nakde cevrilir. 

Fon'un sati§ ba§langic tarihi 	2018'dir. 

Kurucu ile aktif pazarlama ye dagitim sozle§mesi imzalanu§ bankalar tarafindan yOrtittilen 
mevduat kampanyasi kapsanunda yatinmciya mevduatm yam sira fonun da satildigi hallerde bu 
maddede belirtilen alim satim esaslannda bir degi§iklik yapilamaz. 

6.1. Genel Esaslar 

Katilma par satin alinmasi veya fona iadesinde, Kurucu'ya ye Dagitici Kurulu§ T. Garanti 
Bankasi A.S. §ubelerine ba§vurularak ahm satim talimati verilebilir. 

Kurucu'nun veya fon katilma par aim satin aracihk sozle§mesi imzaladigi araci kurumun 
kendi adma yapacagi i§lemler de dahil ahnan tUm katilma pap ahm satim talimatlanna ahm ve 
satin talimatlan icin ayn ayn olmak Ozere muteselsil sira numarasi verilir ye i§lemler bu oncelik 
sirasina gore gercekle§tirilir. 

6.2. Alm Talimatlan 

Fon tutanni temsil eden fon katilma paylan Teblig'de tammlannu§ olan Nitelikli 
Yatinmcilara satin. Serbest yatinm fonlanmn katilma paylannm alim satimi konusunda yetkili 
kurulu§lar, sati§ yapilan yatinmcilann Teblig'de belirlenen nitelikli yatinmci vasiflanni haiz 
olduklanna dair bilgi ye belgeleri temin etmek ye dazenli olarak tutmakla yuktimlOdOrler. Fona ilk 
giri§i sirasinda katilimcilardan Nitelikli Yatinmci olduklanna dair beyan dagitici tarafindan alum. 

00'1104 rif-Wair  BIST Borclanma Araclan Piyasasenin acik oldu'gu gunlerde 
adF,  v 	eri kkilma payi alim talimatlan talimatm verilmesini takip eden ilk 
u fin i 	%/at tizerinden yerine getirilir. 
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BIST Borclanma Araclan Piyasasfmn acik oldugu giinlerde saat 13:30'dan sonra iletilen 
talimatlar ise, ilk pay fiyan hesaplamasmdan sonra verilmi§ olarak kabul edilir ye izleyen 
hesaplamada bulunan pay fiyatt iizerinden yerine getirilir. 

BIST Borclanma Araclan Piyasasi'mn kapah oldugu giinlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk 
igtinU yapilacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatt iizerinden gercekle§tirilir. 

6.3. Ahm Bedellerinin Tahsil Esaslan 

Ahm talimatrun verilmesi strasinda, talep edilen katilma pap bedelinin Kurucu tarafmdan 
tahsil edilmesi esastir Ahm talimatlan tutar olarak verilebilir. Talimat tutar olarak verildiginden 
belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sarst fon fiyan actklandiktan sonra 
hesaplatur. 

A Grubu katilma paylanmn ahm talimatuun kar§iliginda tahsil edilen tutar, pay alunlarnun 
gercekle§tigi tarihe kadar yatinmci adma nemalandinlmak suretiyle katilma pay' ahminda 
kullanthr. 

B Grubu katilma paylanrun ahm talimatimn kargliginda tahsil edilen tutar nemalandinlmaz. 

6.4. Satin Talimatlan 

Yatinmcilann BIST Borclanma Araclan Piyasasemn açik oldugu giinlerde saat 13:30'a 
kadar verdikleri katilma pap satim talimatlan talimatm verilmesini takip eden ilk hesaplamada 
bulunacak pay fiyan tizerinden yerine getirilir. 

BIST Borclanma Araclan Piyasast' tun acik oldugu giinlerde saat 13:30'dan sonra iletilen 
talimatlar ise, ilk fiyat hesaplatunasindan sonra verilmi§ olarak kabul edilir ye izleyen hesaplamada 
bulunan pay fiyan fizerinden yerine getirilir. 

BIST Borclanma Araclan Piyasasemn kapah oldugu gintlerde iletilen talimatlar izleyen ilk 
igUnU yapilacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyan tizerinden gercekle§tirilir. 

6.5. Satin' Bedellerinin Odenme Esaslan 

Katilma par bedelleri; jade talimatuun, BIST Borclanma Araclan Piyasasf run nil( oldugu 
giinlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatm verilmesini takip eden ikinci i§lem 
gfintinde, jade talimattmn BIST Borclanma Araclan Piyasasetun acik oldugu gtinlerde saat 
13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatm verilmesini takip eden ticiincii i§lem gtiniinde 
yannmcilara odenir.. 

6.6. Gins cdus Komisyonlan: Fon Paylanna herhangi bir giri§ veya clic§ komisyonu 
uygulanmayacaktir. 

6.7. Performans Dereti: Fon'dan herhangi bir performans ticreti tahsil edilmeyecektir. 

hm Sahma Aracthk Eden Kuruluslar ye Ahm Sahm Yerleri: 



T. Garanti Bankast A.S.'ye ait bilgilere a§agida yer alan linkten ula§ilmast milmkOndtir. 

www.garanti.com.tr  

6.9. Pay Gruplan 

Fon katilma paylan A Grubu ye B Grubu olmak iizere ild gruba aynlmi§ttr. A Grubu paylar, 
fiyatt TL olarak ilan edilen ye TL cinsinden odeme yapilarak ahrup sattlan paylan; B Grubu paylar 
ise fiyatt Amerikan Dolan (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Dolan (USD) cinsinden odeme 
yapilarak ahrup sattlan paylan ifade eder. Bu cercevede, Dirk Liras' (TL) cinsinden katilma pap 
ahm satim talimatlan A grubu katilma paylan ile; Amerikan Dolan (USD) cinsinden katilma payi 
ahm talimatlan ise B grubu katilma paylan ile gercekle§tirilir. 

Pay gruplan arasmda geci§ yaptlamaz. TL ye Amerikan Dolan (USD) Odenerek satin alman 
fon partial, fona jade edilmesi durumunda odeme aym para cinsinden yapthr. 

Pay gruplanna uygulanan yonetim ticreti oramnda farklilik bulunmamaktadm 

VII. FON MALVARLIGINDAN KARSILANACAK HARCAMALAR VE 
KURUCU'NUN KARSILADIGI GIDERLER: 

7.1. Fonun Malvarlikmdan Karstlanan Harcamalar 

Fon varligindan yapilabilecek harcamalar a§agida yer almaktadtr. 
1) Saldama hizmetleri icin odenen her türiU iicretler, 
2) Varliklann nakde cevrilmesi ve transferinde Odenen her tOrlii vergi, resim ve komisyonlar, 
3) Alit-Ian kredilerin faizi, 
4) Portfoye ahmlarda ye portfoyclen satimlarda odenen aracihk komisyonlan, (yabanct para 
cinsinden yapilan giderler TCMB &viz sati§ kuru tizerinden TL'ye cevrilerek kaydolunur.), 
5) Portfoy yonetim ticreti, 
6) Fonun nyakellefi oldugu vergi, 
7) Bagimstz denetim kurulu§lanna odenen denetim ticreti, 
8) E-vergi beyannamelerinin tasdikine iiikin yetkili meslek mensubu Ocreti, 
9) E-defter (mali mühUr, ar§ivleme ye kullamm) ye E-fatura (ar§ivleme) uygulamalan 
nedeni ile odenen hizmet bedeli, 
10) Mevzuat geregi yapilmast zorunlu ilan giderleri, 
11) Takvim yili esas ahnarak Ocer aylik donemlerin son i gtinunde fonun toplam degeri 
tizerinden hesaplanacak Kurul Ocreti, 
12) Kar§tla§tirma olctitu giderleri, 
13) KAP giderleri, 
14) Mevzuat uyannca tutulmasi zorunlu defterlere ilikin noter onay giderleri, 
15) Kurulca uygun gortilecek diger harcamalar. 

7.1.1. Fon Yiinetim Ucreti Oran': Fon toplam degerinin guniuk %0,00274'tinden 
(yiptinllidAyktayetmi§dort) 	yakla§ik %1,00 (ylizdebir)] (BSMV dahil) olu§an bir yonetim 
ikreti il1-14411k ttirilir ye bu iicret her ay sonunu izleyen bir hafta icinde, kurucu 	deltic]. 

/arasindrnzaIa11 sozle§me cercevesinde belirlenen payla§nn esaslanna gore 	uya e 
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dagthcrya fondan odenir. Pay gruplarma uygulanan yonetim iicreti oramnda farklihk 
bulunmamaktadir. 

7.1.2. Fon Portfoyiindeki Varlildarm Ahm Satimina Aracrlik Eden Kuruluslar ye 
Araethk Islemleri Icin Odenen Komisyonlar 

Fon portfoyiinde yer alan yarliklarm ahm satimma T. Garanti Bankasi A.S.  (Borclanma 
Araclan) ye Garanti Yatirun Menkul Krymetler A.S. (Pay Senedi ye VIOP i§lemleri) aracrlik 
etmektedir. Selz konusu aracrlik i§lemleri icin uygulanan komisyon oranlan a§agida yer almaktadir: 

1) Pay ye Varant Komisyonu: %0,01 (onbindebir) - %0,06 (onbindealti) araliginda 
degi§en oranlar uygularur 

2) Sabit Getirili Menkul Krymet ye Borsa Para Piyasasi t§lem Komisyonu: Fon adma 
BIST Borclanma Araclari.Piyasasinda ye Takasbank Para Piyasasenda gercekle§tirilen 
i§lemler tizerinden, Borsa Istanbul ye Takasbank tarifesi uygularur:.  

3) Sabit Getirili Menkul Krymetler ye VIOP I§lemler Aracilik Ucreti: Sabit Getirili 
Menkul Krymetler icin 0,00001 (yilzbindebir); ters repo i§lemleri icin 0,000003 
(milyondailc); ViOP'da i§lem goren sozle§meler icin 0,00005 (yitzbindebe§) 

4) Takasbank Saklama Komisyonu: Takasbank tarafmdan belirlenen ye ilan edilen iicret 
komisyonlar aynen uygulanmaktadm 

5) VIOP I§lem Borsa Komisyonu: Borsa Istanbul tarifesi uygulamr 
6) Krymetli Madenler Borsa Komisyonu: BIST tarifesi uygularur. 

Oranlara BSMV dahil degildir. 

7.1.3. Kurul i•Jereti: Takvim yth esas ahnarak, ticer aylik donemlerin son i§ giinande 
Fon'un net \Tara degeri tizerinden %0,005 (yilzbindebe§) oramnda hesaplanacak ye odenecek 
Kurul Ccreti Fon portfdylinden kar§ilamr. 

7.1.4. Fon'un Bagh Oldugu Semsiye Fona Ait Giderler: Semsiye Fon'un kurulu§ 
giderleri ile fonlarm katilma pay' ihrac giderleri haric olmak iizere, Semsiye Fon icin yapilmasi 
gereken tUrn giderler Semsiye Fona bagli fonlarm toplam degerleri dikkate ahnarak oransal olarak 
iigili fonlarm portfoylerinden kar§ilamr. 

7.1.5. Karsihk Ayrilacak Diger Giderler ye Tahmini Tutarlan 

A§agidaki tabloda yer alan iicret ye giderler Fon'un getirisini do'grudan etkiler. Tabloda yer 
alan tutarlar bir hesap doneini boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir. 

Fon'dan karsdanan giderler % 

Yonetim iicreti (yak) 1,00 
- Kurucu 0,40 
- Fon Dagitim Kurulu§u 0,60 
Saklama iicreti (yrlhk) 0,08 

Diger giderler (Tahmini) (yillik) 0,15 
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7.2. Kurucu Tarafmdan Karsilanan Giderler 

A§agida tahmini tutarlan gosterilen katilma paylantun sati§ma ili§kin giderler kurucu 
tarafmdan kar§rlanacaktir. 

Gider Tfirii Tutan (TL) 
Tescil ye Ilan Giderleri 1.000 
Diger Giderler 1.000 
TOPLAM 2.000 

VIII. FONUN VERGILENDIRILMESI: 

8.1. Fon Portfoy I1etmeci1igi Kazanclannm Vergilendirilmesi 

a) Kurumlar Vergisi Diizenlemesi Ansmdan: 5520 saph Kurumlar Vergisi 
Kanunu'nun 5'inci maddesinin 1 numarah bendinin (d) alt bendi uyannca, menkul luymet yannm 
fonlanmn portray i§letmeciliginden dogan kazanclan kurumlar vergisinden istisnadir. 

b) Gelir Vergisi Diizenlemesi Acismdan: Fonlann portray i§letmeciligi kazanclan, Gelir 
Vergisi Kanunu'nun gecici 67. maddesinin (8) numarah bendi uyannca, %0 oramnda gelir vergisi 
tevfikatma tabidir. 

8.2. Katilma Par Satin Alanlann Vergilendirilmesi 

Gelir Vergisi Kanunu'nun gecici 67. maddesi uyannca Sermaye Piyasasi Kanununa g6re 
kurulan menkul luymetler yannm fonlanrun katilma paylannin ilgili oldugu fona iadesi %10 
oramnda gelir vergisi tevfikatma tabidir. KVK'run ikinci maddesinin birinci fikrasr kapsammdaki 
miikellefler ile munhasiran menkul luymet ye diger sermaye piyasasi aracr getirileri ile deger arti§r 
kazanclan elde etmek ye bunlara bagh haklan kullanmak amaciyla faaliyette bulunan 
miikelleflerden Sermaye Piyasasi Kanununa g8re kurulan yannm fonlan ye yatinm ortakhklanyla 
benzer nitelikte oldugu Maliye Bakanliginca belirlenenler icin bu oran %0 olarak uygularnr.r11  

Amerikan Dolan (USD) tizerinden ahm satmu gercekle§tirilen B Grubu katilma paylarmm 
doviz cinsinden anapara kur farlu gelirlerinin vergilendirilmesinde Maliye Bakanligerun ilgili 
duzenlemeleri dikkate ahmr. 

Gelir Vergisi Kanunu'nun gecici 67. maddesinin (8) numarah bendi uyannca fon katilma 
paylannin fona iadesinden elde edilen gelirler icin yilhk beyanname verilmez. Diger gelirler 
nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticari 
i§letmeye dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu fikra kapsami dr§indadir. 

Kurumlar Vergisi Kanunu Gecici Madde 1 uyannca dar mukellef kurumlann Turkiye'deki 
i§ yerlerine atfedilmeyen veya daimi temsilcilerinin aracihgi olmaksizin elde edilen ye Gelir 
Vergisi Kanununun gecici 67 nci maddesi kapsammda kesinti yapilmi§ kazanclan ile bu 
kurwrrfalirtarkmtikellef kurumlara ait olup BIST'ta i§lem goren ye bir yrldan fazla sureyle elde 

ia*
.  

tia 	erinin elden cikanlmasmdan saglanan ye gecici 67 nci maddenin (1) numarah 
iksinci aragrafi kapsammda vergi kesintisine tabi tutulmayan kazancl 	ye bu 
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kurumlann daimi temsilcileri araciligiyla elde ettikleri tamami gecici 67 nci madde kapsammda 
vergi kesintisine tabi tutulmu§ kazanclan icin yak veya ozel beyanname verilmez. 

IX. FiNANSAL RAPORLAMA ESASLARI 	FONLA 	BiLGILERE VE 
FON PORTFOYU1NDE YER ALAN VARLIKLARA ILiSKIN ACIKLAMALAR 

9.1. Fon'un hesap dOnemi takvim yihdir. Ancak ilk hesap donemi Fon'un lauulu§ tarihinden 
ba§layarak o yihn Arahk aynun sonuna kadar olan 

9.2. Finansal tablolann bagimsiz denetiminde Kurulun bagimsiz denetimle ilgili 
dazenlemelerine uyulur. Finansal tablo hazirlama yuktimltiluguntn bulundugu ilgili hesap 
doneminin son giinii itibanyla hazulanan portfiiy raporlan da finansal tablolarla birlikte bagimsiz 
denetimden gecirilir. 

9.3. Fonlar tasfiye tarihi itibanyla ozel bagimsiz denetime tabidir. Kurucu, Fon'un yillik 
fmansal tablolanni, ilgili hesap doneminin bitimini takip eden 60 gun icinde KAP'ta ilan eder. 
Finansal tablolarm son bildirim gintintin resmi tatil guntine denk gelmesi halinde resmi tatil 
gunfhiü takip eden ilk i§ ganti son bildirim tarihidir. 

9.4. Semsiye fon ictiiziigiine, bu izahnameye, bagimsiz denetim raporuyla birlikte 
finansal raporlara (Finansal tablolar, sorumluluk beyanlan, portfciy dagihm raporlan) fon 
giderlerine ilikin bilgilere, fonun risk degerine, uygulanan komisyonlara, varsa performans 
fieretlendirmesine ilikin bilgilere ye fon tarafmdan aciklanmasi gereken diger bilgilere 
fonun KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaplmasi 
miimkiindiir. 

9.5. Portfdy dagilim raporlan ayhk olarak hazirlanir ye ilgili ayi takip eden alti i§ gtinil 
icinde KAP'ta ilan edilir. 

9.6. Finansal raporlar, bagimsiz denetim raporuyla birlikte, bagimsiz denetim kurulu§unu 
temsil ye ilzama yetkili ki§inin imzasim ta§iyan bir yazi ekinde kurucuya ula§masindan sonra, 
kurucu tarafmdan finansal raporlann kamuya aciklanmasina ili§kin yonetim kurulu karanna 
baglandigi tarihi izleyen altinci i§ gnu mesai saati bitimine kadar KAP'ta aciklamr. Finansal 
tablolar aynca soz konusu aciklamayi milteakip 10 i§ giinii icerisinde katilma payi sahiplerine en 
uygun haberle§me vasitasiyla gonderilir. 

9.7. Portfiiy raporlan di§indaki finansal raporlar kamuya aciklandiktan sonra, Kurucu'nun 
resmi internet sitesinde yarmlamr. Bu bilgiler, ilgili internet sitesinde en az be 	siireyle 
kamuya acik tutulur. Soz konusu finansal raporlar aym zamanda kurucunun merkezinde ye katilma 
par sati§i yapilan yerlerde, yatinmcilann incelemesi icin hazir bulundurulur. 

9.8. Yatinmcilann yatinm yapma karanm etkileyebilecek ye onceden bilgi sahibi 
olunmasun gerektirecek nitelikte olan izahnamenin I.1.1., 1.1.2.1., II, III.,V.5.5., V.5.6., VI. (6.8. 
haric olmak tizere), VII.7.1. (aracilik komisyonlanna ili§kin alt madde haric) nolu boliimlerindeki 
degi§iklikler Kurul tarafindan incelenerek onaylanir ye yapilacak izahname degi§iklikleri 
yururluge giri§ tarihinden en az 30 giin once katilma payi sahiplerine en uygun haberlegne 
vasitasi a brMlir Izahnamenin diger boliimlerinde yapilacak degi§ikler ise, Kurulun onayi 
ar 	swal, 	ctik tarafindan yapilarak KAP'ta ye Kurucu'nun resmi intern 	e ilan 
edi r 1/4 y 	gi-  ikler her takvim yili sonunu izleyen alti i§ glint) icinde oplu • arak i la 
bil 	* 

N3̀  *%\, 	 • :;; 
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9.9. Fon'a ili§kin reklam ye ilan verilemez. 

9.10. Borsa dii repo-ters repo i§lemlerinin fon portfoyUne dahil edilmesi halinde en gec 
sOzlesme tarihini takip eden i§ gunil icinde sozlesmenin vadesi, faiz orani, karsi tarafi ye karsi 
tarafm derecelendirme notu KAP'ta aciklamr. 

9.11. Fon portfoyOne yapilandinlmis yatinm araci dahil edilmesi halinde soz konusu 
yatinm aracmin genel ozelliklerine iliskin bilgiler ye icerdigi muhtemel riskier aynca KAP'ta 
aciklamr. 

X. FON'UN SONA ERMESi YE FON VARLIGININ TASFIYESI 

10.1. Fon; 

- Bilgilendirme dokUmanlarinda bir sure ono:it-alma§ ise bu sUrenin sona ermesi, 
- Fon siiresiz ise kurucunun Kurulun uygun gortistinti aldiktan sonra alti ay sonrasi icin feshi 

ihbar etmesi, 
- Kurucunun faaliyet sartlanm kaybetmesi, 
- Kurucunun mali durumunun taahhiltlerini karsilayamayacak kadar zayiflamasi, iflas etmesi 

veya tasfiye edilmesi, 
- Fonun kendi mali 	 karsilayamaz durumda olmasi ye benzer nedenlerle 

fonun devamimn yatinmcilann yaranna olmayacaginin Kurulca tespit edilmi§ olmasi 
hallerinde sona erer. 
Fonun sona ermesi halinde fon portfOyOnde yer alan varliklardan borsada islem gorenler 

borsada, borsada islem gormeyenler ise borsa disinda nakde donti§ttirUltir. 

10.2. Fon mal varligi, ictazilk ye izahnamede yer alan ilkelere gore tasfiye edilir ye tasfiye 
bakiyesi katilma par sahiplerine paylan oraninda 	Tasfiye durumunda yalnizca katilma 
payi sahiplerine odeme 

10.3. Tasfiye i§lemlerine Riskin olarak, Kurucu'nun Kurul'un uygun gott§unii aldiktan 
sonra 6 ay sonrasi icin fesih ihbar etmesi durumunda soz konusu sure sonunda hala Fon'a jade 
edilmemi§ katilma paylannin bulunmasi halinde, katilma payi sahiplerinin sat talimati 
beklenmeden pay sati§lan yapilarak elde edilen tutarlar Kurucu ye katilma payi ahm satimi yapan 
kurulu§ nezdinde acilacak hesaplarda yatinmcilar adina ters repoda veya Kurul tarafmdan uygun 
ea-filen diger sermaye piyasasi araclarinda nemalandinhr. Fesih ihbanndan sonra yeni katilma 
payi ihrac edilemez. Tasfiye arundan itibaren hicbir katilma payi ihrac edilemez ve geri ahnamaz. 

10.4. Kurucunun iflasi veya tasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun gorecegi baska bir portidy 
yonetim sirketine tasfiye amaciyla devreder. Portfoy Saldayicisimn mali durumunun taahhutlerini 
karsilayamayacak kadar zayiflamasi, iflasi veya tasfiyesi halinde ise, kurucu fon varligini Kurul 
tarafmdan uygun gortlecek baska bir portfoy saklayicisina devreder. 

10.5. Tasfiyenin sona ermesi tizerine, Fon admin Ticaret Sicili'nden silinmesi icin keyfiyet, 
ktswiefitliVa. 	Ticaret Sicili'ne tescil ye ilan ettirilir, bu durum Kurul'a bildirilir. 
."  
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11. Kurucu ile katilma payi sahipleri arasindaki ili§kilerde Kanun, ilgili mevzuat ve 
ictiiztik; bunlarda hUkUm bulunmayan hallerde 11/1/2011 tarihli ye 6098 sayili Tiirk Borclar 
Kanununun 502 ilâ 514 tincii maddeleri hiikamleri kiyasen uygulamr. 

11.2. Fon'da olu§an kar, Fon'un bilgilendirme dokiimanlarmda belirtilen esaslara g6re 
tespit edilen katilma paymm birim pay degerine yansir. Katilma payi sahipleri, paylanni Fon'a geri 
sattiklannda, ellerinde tuttuklan stire icin fonda olu§an kardan paylarim almi§ olurlar. Hesap 
donemi sonunda aynca temettii dagitimi sOz konusu degildir. 

11.3. Katilma paylan mii§teri bazinda MKK nezdinde izlenmekte olup, tasarruf sahipleri 
Kurucu'dan veya ahm satima aracilik eden yatinm kurulu§lardan hesap durumlan hakkinda her 
zaman bilgi talep edebilirler. 

XII. FON PORTFOYUNUN OLUSTURULMASI YE KATILMA PAYLARININ 
SATISI 

12.1. Katilma paylan, izahnamenin KAP'ta yayimirn takiben formda belirtilen sati§ 
ba§langic tarihinden itibaren, izahnamede belirtilen usul ye esaslar cercevesinde nitelikli 
yatinmcilara sunulur. 

12.2. Katilma paylan karihgi yatinmcilardan toplanan para, takip eden i§ giinii 
izalummede belirlenen varhklara ve 41emlere 

Izahnamede yer alan bilgilerin dogrulugunu kanuni yetki ye sorumluluklarimiz 
cercevesinde onaylanz. 

13/03/2018 
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