TASARRUF SAHIPLERINE DUYURU
GEDIK PORTFOY YÓNETIMi AS.
GEDIK PORTFOYBiRiNCi SERBEST (DÓVIZ) FON
IZAHNAME DEGISIKLIGI

Gedik Portföy Yönetimi A.S. Serbest Semsiye Fona
bagli Gedik Portfoy Birinci Serbest (Döviz) Fon Izahna
mesinin
“GIRIS”, “KISALTMALAR”, “I. FON HAKKINDA
GENEL BILGILER” baslıklı bölümünde bulunan “1.2.2.
”
maddes
i, “V.
FON BiRIM PAY DEGERININ, FON TOPLAM
DEGERININ VE FON PORTFOY DEGERINI
N
BELIRLENME
ESASLART”baslıklı bölümünde bulunan “3.2,” maddes
i, “VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM
ESASLARI”bashikli
bölümünde bulunan giris metni ile “6.1”, “6.2.7,
“6.3.", “6.4.” ve “6,5,” maddeleri, “IX. FINA
NSAL RAPORLAMA
ESASLARI ILE FONLA iLGiLi BILGILER
E VE FON PORTFOYUNDE YER ALAN
VARLIKLARA ILISKIN
ACIKLAMALAR” baslıklı bölümünde bulunan
“9.4”, *9,5.”, “9.7.” ve “9,11.” maddeleri, “XII.
FON PORTFÖYÜNÜN
OLUSTURULMASI VE KATILMA PAYLARIN
IN SATISI” baslıklı bölümünde bulunan “12.1.”
maddesi, Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan alınan 29/09/

90Marih ve 12233903-.............sayili izin dogrultusund
a
30S OYE. 2244

degistirilmistir.

Degisiklikler 089,03,/2020tarihinden itibare

n uygulanmaya baslanacaktır.

IZAHNAME DEGISiKLIKLERININ KONUSU:

1. “GEDIK PORTFOY YONETIiMI 4.5. SERBEST
SEMSIYE FONA BAGLI GEDIK PORTFOY BIRI
NCi SERBEST
(DÔVIZ) FONUN KATILMA PAYLARININ IHRA
CINA iLISKIN iZAHNAME” baslıgı altında bulunan
giris bölümünde
yatırımcı bilgi formu düzenlenme
si ve Hazine Miistasarligi ünvanının degistirilme

sine istinaden asagidaki sekilde belirtilmektedir.

ESKI SEKIL

GEDIK PORTFOY YONETIMI A.S. SERBEST SEMS

(DÖVIZ) FONUN KATILMA PAYLARININ

:

IYE FONA BAGLI GEDIK PORTFOYBiRiNCI SERB

IHRACINA ILISKIN iZAHNAME

EST

Gedik Portföy Yönetimi A.S. tarafından 6362
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. ve
54. maddelerine dayanılarak, 02.1.2017
tarihinde Istanb

ulili Ticaret Sicili Memurlugu’na 657356-0 sicil
numarası altında kaydedilerek 06.01.2017 tarih
ve 9236 sayılı
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilen
Gedik Portföy Yönetimi A.S. Serbest Semsiye
Fon ictüzügü ve bu izahname
hükümlerine göre yönetilmek üzere olusturula
n Gedik PortfSy Birinci Serbest Fon’un katıl
ma paylarının ihracına iliskin bu
izahname Sermaye Piyasası

Kurulu tarafından 12/04/2017 tarihinde onayl
anmıstır.
Fon, Sermaye Piyasası Kurulundan alına
n 21.05.2018 tarih ve 12233903-305.01.01-E
5668 sayılı yazısı ile Gedik Portföy Birinci
Serbest (Döviz) Fon’a dönüstürülmüstür.

Izahnamenin onaylanmas1, izahnamede yer alan
bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekeffülü
anlamina gelmeyecegi gibi,
izahnameyeiliskin bir tavsiye olarak da kabul edile
mez.
Ihrag edilecek katılma paylarınailiskin yatırım
kararları izahnamenin bir bütün olarak degerlendi
rilmesi sonucu verilmelidir.
Bu izahname, Kurucu Gedik Portföy Yönetimi
A.S.’nin resmi internetsitesi (www.gedikportf
oy.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma
Platformu (KAP)’nda (www.kap.org.tr) yayım
lanmıstır. Izahnamenin nerede yayımlandıgı husus
u 27.04.2017 tarihinde ticaret
siciline tescil ettirilmig ve 04.05.2017 tarihi
nde TTSG’deilan edilmistir.
Fon’un yatırım stratejisi dogrultusunda agirli
kl olarak Hazine Müstesarlıgı tarafından döviz
cinsinden ihraç edilen borçlanma
aragları ve kira sertifikalan ile yerli

kur riskine maruz kalabilir.

ihraggıların döviz cinsi para ve sermaye piyasa
si araglarına yatırım yapilacagindan yatırı
mcılar

Ayrıca bu izahname katılma paylarının alım

satımının yapildig1 ortamlarda, semsiye fon
ictüzügü ile birlikte, talep edilmesi halin
de

GEDIK PORTFOY YONETIMi A.S. SERBEST
SEMSÍYE FONA BAGLI GEDIK PORT

FOYBiRINCIi SERBEST

(DÓVIZ) FONUN KATILMA PAYLARININ IBRA

CINA ILISKiN IZAHNAME

Gedik Portföy Yönetimi A.S.tarafından 6362
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. ve 54.
maddelerine dayanılarak, 02.1.2017
tarihinde Istanbul ili Ticar
et Sicili Memurlugu’na 657356-0 sicil numar
ası altında kaydedilerek 06.01

.2017 tarih ve 9236 sayılı
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edile
n Gedik Portföy Yönetimi A.S. Serbest Semsi
ye Fon ictüzügü ve bu izahname
hükünlerine göre yönetilmek üzere olusturula
n Gedik Portföy Birinci Serbest Fon’un katıl
ma paylarının ihracınailiskin bu
izahn

ame Sermaye Piyasası Kurulutarafından
12/04/2017 tarihinde onaylanmıstır.
Fon, Sermaye Piyasası Kurulundan alına
n 21.05.2018 tarih ve 12233903-305.01
.01-E5668 sayılı yazısı ile Gedik Portf
öy Birinci
Serbest (Döviz) Fon’a dönüstürülmüstü
r.

Izahnamenin onaylanmasi, izahnamede
yer alan bilgilerin dogru oldugunun Kurul
ca tekeffilti anlamına gelmeyecegi gibi,
izahnameyeiliskin bir tavsiye olarak da
kabul edilemez.

tarihineiliskin bilgiler yatırımc
ı bilgi formunda yer almaktadır.

Fon’un yatırım Stratejisi dogrultusundaag
ırlıklı olarak T.C. Hazine ve Maliye
Bakanlıgıtarafından döviz cinsinden ihrag
borglanmaaragları ve kira sertifikaları
edilen
ile yerli ihracgıların döviz cinsi pata ve
sermaye piyasası araglarına yatırım yapi
lacagindan
yatırımcılar kur riskine maruz kalabilir.

Ayrıca bu izahname katılma payla
rının alım satımının yapildig1 ortam
larda, semsiye fon igtüzügü ve yatı
rımcı bilgi formu ile
birlikte, talep edilmesi halinde ücret
siz olarak yatırımcılara verilir.
2. “KISALTMALAR” baslıklı bölü
mde bilgilendirme dökümanlarına
yatırımcı bilgi formunun eklenmes
ine istinaden asafıdaki
sekilde belirtilmektedir.

ESKI SEKIL
KISALTMALAR
Bilgilendirme Dökümanları
BIST
Finansal Raporlama Tebligi
Fon

Semsiye Fon
Kanun
KAP
Kurucu
Kurul

MKK
Portföy Saklayıcısı

PYS Tebligi
Rehber
SaklamaTebligi

Semsiye fon istüzügü, fon izahname

si

Borsa Istanbul A.S.
11-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Fina
nsal Raporl
Gedik Portföy Birinci Serbest (Döv
iz) Fon

ama Esaslarına lliskin Teblig

Gedik Portföy Yönetimi A.S Serbest
Semsiye Fon
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Gedik Portföy Yönetimi A.S.
Sermaye Piyasası Kurulu

Merkezi Kayıt Kurulusu AS.
Türkiye Halk Bankası AS.

M-55.1 sayılı Portföy Yönetim Sirke
tleri ve Bu Sirketlerin Faaliyetleri
ne Ïliskin

Esaslar Tebligi

Yatırım Fonlarına Îliskin Rehber
II-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizm
etine

Iliskin Esaslar Tebligi

ve Bu Hizmette Bulunacak Kurulusl

ara

Istanbul Takas ve Saklama BankasıA
.S.

I0-52.1 sayil: Yatirim Fonlarma Îliskin
Esaslar Tebl

igi /|

O
/
Lal

TEFAS

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu

TMS/TFRS

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafın
dan yürürlüge
konulmus olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporl
ama
Standartları ile bunlarailiskin ek ve yorumlar

Yönetici

Gedik Portföy Yönetimi A.S.

YENI SEKIL
KISALTMALAR
Bilgilendirme Dökümanları

Semsiye fon igtüzügü, fon izahnamesi ve yatrimcibilgi
formu

BIST

Borsa Istanbul A.S.

Finansal Raporlama Tebligi

11-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama
EsaslarinaÎli

skin Teblig

Fon

Gedik Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon

Semsiye Fon

Gedik Portföy Yönetimi A.S Serbest Semsiye Fon

Kanun

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

KAP

Kamuyu Aydınlatma Platformu

Kurucu

Gedik Portföy Yönetimi AS.

Kurul

Sermaye Piyasası Kurulu

MKK

Merkezi Kayit Kurulusu AS.

Portföy Saklayıcısı

Türkiye Halk Bankası A.S.

PYS Tebligi

II-55.1 sayılı Portföy Yönetim Sirketleri ve Bu
Sirketlerin Faaliyetlerine Jliskin
Esaslar Tebligi

Rehber

Yatırım Fonlarınafliskin Rehber

Saklama Tebligi

I0-56.1 say1l Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmett
e Buluna

cak Kuruluslara

lliskin Esaslar Tebligi
Takasbank
Teblig
TEFAS
TMS/TFRS

Istanbul Takas ve Saklama Bankasi AS.
II-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına lliskin Esaslar
Tebligi
Türkiye Elektronik Fon Alum Satim Platformu
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart
ları Kurumu tarafından yürürlüge

konulmus olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye
Standartlari ile bunlara iliskin ek ve yorumlar

Yönetici

Finansal Raporlama

Gedik Portföy Yönetimi AS.

3. “I. FON HAKKINDA GENEL BILGILER
” baslıklı bölümde bulunan “1.2.2. lletisim Bilgil
eri” maddesinde Kurumumuzun
tasınm
asınaistinaden asagıdaki sekilde degistirilme
ktedir,

ESKI SEKIL

1.2.2. Iletisim Bilgileri

Kurucu ve Yönetici Gedik Portföy Yönet
imi A.S.’nin

eMerkez adresi ve internet sitesi:
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Y
/opceieidsnuniprasi:

Cumhuriyet Mah.Iikbahar Sk. No:1 A Blok 34876 Yakacı
k-

Kartal/ISTANBUL

www.gedikportfoy.com.tr

0216 453 00 00
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Fedik Portfóy Yeti AS.
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/

Merkezadresi ve internet sitesi:
Telefon numarasi:

Barbaros Mah. Sebboy Sok. No: 4 Kat: 19 Bat Atasehir — Istanbul
www.halkbank.com.tr
0216 503 55 85

YENI SEKIL
1.2.2.Îletisim Bilgileri

Kurucu ve Yônetici Gedik Portföy Yönetimi A.S.’n
in

Merkez adresi ve internetsitesi:
Telefon numarası:
Portföy Saklayıcısı Türkiye Halk Bankası A.S.’nin
Merkez adresi ve internetsitesi:
Telefon numarası:

Esas Maltepe Ofis Park Altaygesme Mah. Camli Sok. No
: 21 Kat:
10-11-12 Maltepe/ISTANBUL

www.gedikportfoy.com.tr

0216 453 00 00

Barbaros Mah. Sebboy Sok. No: 4 Kat: 19 Bat Ataseh
ir — Istanbul
www.halkbank.com.tr
0216 503 55 85

4.“V. FON BIRIM PAY DEGERININ, FON TOPL
AM DEGERININ VE FON PORTFÖY DEGERINI
N BELIRLENME
ESASLART?baslıklı bölümünde bulunan “5.2.” maddes
i, fon birim pay degerinin günlük olarak tespit ve ilan
edilmesine istinaden
asagidaki sekilde degistirilmektedir.

ESKi SEKIL
5.2. Fon’un birim pay degeri, fon toplam degerinin

fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır
ve hem TL hem de ABD
Dolari (USD) cinsinden her ayın 15. is günü ile son
is gününde fiyat agıklanır, katılma paylarının alım-satım
yerlerindeilan edilir.

A Grubu fon katılma paylarının birim pay degeri
Türk Lirası cinsinden, B grubu fon katilma paylarinin
degeri ise USD cinsinden
hesaplanır

ve ilan edilir. B Grubu payların USD cinsinden birim
pay degeri hesaplanmasinda;ilgili giin igin TCMB
tarafindan saat
15.30”dailan edilen gósterge niteligindeki USD
döviz alig kuru esas alınır.

YENI SEKIL
5.2. Fon’un birim pay degeri, fon toplam degerinin
fon toplam pay sayisina bliinmesi suretiyle hesaplanir
ve hem TL hem de ABD
Doları (USD) cinsinden günlük olarak fiyat acıklanır,
katılma paylarının alım-satım yerlerindeilan edilir.
A Grubu fon katılma
paylarının birim pay degeri
Türk Lirası cinsinden, B grubu

fon katilma paylarinin degeri ise USD cinsinden
hesaplanır veilan edilir.
B Grubu paylarin USD cinsinden birim pay degeri
hesaplanmasinda; ilgili gún igin TCMB tarafindan
saat 15.30°da ilan edilen
gösterge niteligindeki
USD dóviz alıs kuru esas alınır.

5. “VL KATILMA PAYLARININ ALIM SATI
M ESASLARI”baslıklı bölümde bulunan giris metni,
fon birim pay degerinin
günlük olarak tespit ve ilan edilmesineistinaden
asagidaki sekilde degistirilmektedir.
ESKÍ SEKIL
VL KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM
ESASLARI
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak
iki pay grubuna ayrılmıstır.
A Grubupayların alım satımı Türk Lirası (TL), B
Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları
(USD) üzerinden gerçeklestirilir.
Fonun birim pay degeri, fon toplam degerinin katilma
paylarmin sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon
birim pay degeri yukarida
belirlenen pay gruplar: gergevesinde, bagli oldugu
pay grubuna gore Türk Lirası ve Amerikan Dolan
(USD)
cinsinden hesaplanır
ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Dolari
(USD)cinsinden degerinin hesaplanmasinda;ilgili
giin
igin
hesaplanan TL cinsi
pay fiyatinm TCMB tarafindan
saat 15:30’ da ilan edilen gosterge niteligindeki
Amerikan

suretiyle tespit edilir. Fon’un birim pay degeri

Dolan (USD) döviz alıs kuruna bölünmesi

her ayın 15. is günü ile son is günündeilan edilir.
Pay grupları arasında gecis yapılamaz. Türk Lirası
(TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın
alınan fon payının, fona iade
edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden
yapılır.
ubu paylarin alim satım talimatları sadece
Kurucuyailetilebilir ve bu talepler sadece Kuruc
Gorath dan gergeklestirilebilir.
baslangic tarihi 30.04.2017’dir. Fon dönüs
ümünden önce tedavülde bulunan tüm Kaätıl
ma/payları A grubu kafffima payı
ek
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YENI SEKIL
VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI
Fon katilma paylan A Grubu ve B Grubu olarak iki
pay grubuna ayrilmistir.
A Grubupaylarin alum satımı Türk Lirası (TL), B Grubu
paylarin alum satimi ise Amerikan Doları (USD) üzerinden
gergeklestirilir.
Fonsatis baslangıc tarihinde, bir adet B Grubu
payin nominal fiyati (birim pay degeri) 1 Amerikan
Dolari (USD), bir adet
A Grubu payin nominal fiyati (birim pay degeri)
ise anilan tarihte TCMB tarafindan belirlenen
Amerikan
Dolar: (USD)
déviz alis kuru esas
almarak hesaplanacak 1 Amerikan Dolar1
(USD) karsihi TL’dir.

Takip eden giinlerde fonun birim pay degeri,
fon toplam degerinin katilma paylarinin sayısına
bölünmesiyle elde edilir, Fon
birim pay degeri yukarıda belirlenen pay gruplari
gergevesinde, baglı oldugu pay grubuna göre
Türk Lirası ve Amerikan
Doları (USD) cinsinden hesaplanır veilan edilir.
B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden
degeri; ilgili giin igin
hesaplanan TLcinsi pay fiyatinm TCMB tarafindan
saat 15.30’da ilan edilen gösterge niteligindeki
Amerikan
Dolan (USD)
döviz alıs kuruna bölünmesi suretiyle tespit
edilir. Fon’un birim pay degeri, günlük olarak
tespit ve ilan edilir,
Pay grupları arasında geçis yapilamaz. TL veya
Amerikan Dolari (USD) ödenerek satin alinan
fon paylarının, fona iade edilmesi
durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden
yapılır.
B grubu payların alım satım talimatları sadece
Kurucuyailetilebilir ve bu talepler sadece Kurucu
tarafından gerceklestirilebilir.
Fon dönüsümünden önce tedavülde bulunan tüm
katılma payları A grubu katılma payı sayılmaktadır.

6. “6.1.” numarali maddedefon birim Pay deger
inin günlük olarak tespit ve ilan edilecek olmas
ından hareketle katılma payı alım
esaslari asagidaki sekilde degistirilmektedir.

ESKÏ SEKIL
6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların her ayın 1’i ile baslayıp ayın
15°i saat 13:00’e kadar verdikleri katılma
payı alım talimatları, ayın 15’inde
gergeklestirilen ilk hesaplamada bulunacak
pay fiyati üzerinden yerine getirilir.

Ayin 157i saat 13:00’den sonra iletilen talimatlar
ise ilk pay fiyati hesaplamasindan sonra
verilmis olarak kabuledilir ve bir sonraki
hesaplamada bulunulacak pay fiyatı üzerinden
yerine getirilir. Ayın son isgünü saat 13:00’den
sonra verilen talimatlar bir sonraki

hesaplamada bulunulacak pay fiyatı tizerinden
yerinegetirilir,
Fiyat agiklamatarihlerinde New York Stock
Exchange ve/veya NASDAQ (ABD)piyasasinin
kapalı olması durumunda, ilgili
günlerdeiletilen talimatlar söz konusu piyas
alarin agık oldugu ilk isgünü yapılacak hesap
lamada bulunan pay fiyatı üzerinden
gergeklestirilir.

YENI SEKIL
6.1. Katilma Pay1 Alim Esasları
Yatırımcıların BIST Borclanma Araclar

.
Piyasası’nın acık oldugu giinlerde saat
13:30’a kadar verdikleri katılma payı
alim

talimatları talimatın verilmesini takip edenilk
hesaplamada bulunacak pay fiyatı

üzerindenyerine

getirilir.
BIST Borclanma Aratlari Piyasasi
nm agik oldugu giinlerde saat 13:30’dan
sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay
fiyatı
hesaplamasından sonra verilmis olarak
kabuledilir ve izleyen hesaplamada bulunan
pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
BIST Borclanma Araglar1 Piyasasi’nin
kapalı oldugu günlerde iletilen talimatlar,
izleyen ilk isgünü yapılacak ilk
hesaplamada bulunacak
pay fiyatı üzerinden gerceklestirilir.

7. “6.2.” numarali maddede belirtilen alum
bedellerinin tahsil esaslarına Fon’un TEFA
S’ta islem görmeye baslayacak olması
nedeniyle TEFAS üzerinden gergeklestirile
cek islemlereiliskin hükümler eklenmistir.

8. “6.3.” numaralı maddede fon birim pay
deger

esasları asagidaki sekilde degistirilmekte

dir:

©

$63.Ka

LeRo a

ma Payı Satım Esasları

inin giinliik olarak tespit ve ilan edilecek

olmasından hareketle katilma pay: satim

N
e Ashripcilaria her ayin 17i ile basla
yip ayin 157i saat 13:00°e kadar verdi
kleri katılma payı ye A talimatlan, a
15’inde
ile ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı
üzerinden yerine getirilir,
/ /
i CT

Ayin 157i saat 13:00’den sonrailetilen talimatlar
ise ilk pay fiyati hesap

lamasindan sonra verilmis olara

k kabuledilir ve bir sonraki
hesaplamada bulunulacak pay fiyatı üzeri
nden yerine getirilir. Ayın son isgünü saat
13:00’den sonra verilen talimatlar bir sonrak
i

hesaplamada bulunulacak pay fiyatı üzerinden

yerine getirilir.
Fiyat agiklama tarihlerinde New York Stock
Exchange ve/veya NASDAQ (ABD) piyasasının
kapalı olması durumunda ilgili
günlerde iletilen talimatlar sóz konusu piyasa
larin acik oldugu ilk isgünü yapılacak hesap
lamada bulunan pay fiyatı üzerinden
gergeklestirilir.

YENI SEKIL
6.3. Katılma Payı Satım Esasları
Yatırımcıların BIST Borglanma Aragları Piyasası’nın
acik oldugu giinlerde saat 13:30°a kadar
verdikleri katılma payı satım
talimatları talimatın verilmesini takip eden
ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden
yerine
getirilir.
BIST Borclanma Aragları Piyasası'nın
agık oldugu giinlerde saat 13:30’dan
sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat
hesaplanmasından sonra verilmis
olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada
bulunan pay

fiyatı üzerinden yerine getirilir.
BIST Borclanma Aragları Piyasasi’nin
kapalı oldugu giinlerde iletilen talimatlar,
izleyen ilk isgünü yapılacak ilk
hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden
gergeklestirilir.

9. “6.4.” numaralı madde de fon birim pay
degerinin giinliik olarak tespit

ödenmeesasları asagidaki sekilde degis
tirilmektedir.

ve ilan edilecek olmasindan hareketle satim

bedellerinin

ESKI SEKIL
6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, izahnamenin
yukarıdaki 6.3 maddesinde agıkladıgı üzere
, ayın ilk ya da ikinci yarısında
verilmesi durumunagore, ilgili degerleme
fiyatı üzerinden, fiyat aciklama tarihini takip
eden
ügüncü
is gününde yatırımcılara
ödenir.
‘
Fiyat agiklamatarihlerinde New York
Stock Exchange ve/veya NASDAQ (ABD)
Piyasasının
kapalı
olması durumunda ilgili
günlerdeiletilen talimatlar söz konusu Piyasaların
agık oldugu ilk isgünü yapılacak hesaplamada
bulunan
pay fiyatı üzerinden
gergeklestirilir.

YENI SEKIL
6.4. Satim Bedellerinin Odenme Esaslar1

Katilma pay bedelleri; iade talimatının,
BIST Borglanma Aragları Piyasası'nın
agık oldugu

giinlerde saat 13:30’a kadar
verilmesi halinde, talimatin verilmesini
takip eden üçüncü islem gününde,
iade talimatının BIST Borçlanma
Araçlanr

Piyasasi’nm agik oldugu giinlerde saat 13:30’den
sonra verilmesi halindeise, talimatin verilmesini
takip eden dérdiincii islem
gününde yatırımcılara ödenir.
10. “6.5.” numaralı maddede Fon’un
TEFAS’ta islem görmeye baslayacak
olmasından hareketle katılma paylarının
alım ve
satımının kurucu ve Gedik Yatırım Menk

ul Degerler A.S.’nin yani sira TEFAS’a üye
olan fon dagitm kurulusları araciligryla da

yapilacagi hususu belirtilmistir.

11. “9.4.” numaralı madde de Fon’un
yatırımcı bilgi formundan edinilecek
bilgilere yer verilmesineistinaden izah
name maddesi
asagidaki sekilde dedistirilmektedir.

ESKI SEKIL
9.4. Semsiye fon istüzügüne, bu izahnameye,
basımsız denetim raporuylabirlikte

beyanları, fon giderlerine iliskin bilgilere,

finansal raporlara (Finansal tablolar,

fonun risk degerine, uygulanan komisyonlara,

sorumluluk

varsa performans licretlendirmesineiliskin
bilgilere ve fon tarafindan a¢iklanmasi
gereken diger bilgilere fonun KAP’ta
yer alan sürekli bilgilendirme formundan
(www.kap.org.tr) ulasılması mümkündür.
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uygulanan komisyonlara, varsa performansticre
tlendirmesine iliskin bilgilere ve fon tarafindan
agiklanmasi gereken diger bilgilere
fonun KAP’ta yer alan siirekli bilgilendirme
formundan (www.kap.org.tr) ulasılması mümkü
ndür.

Ayrica, fonun geçmis performansma, fonun
portíóy dagilimina, fonun risk deger
ine ve fondan tahsil edilen ve
yatirimeilardan belirli sartl
mümkündür.

ar altmdatahsil edilecek ücret ve komisyon
bilgilerine yatırımcı bilgi formundan da ulası
lması

12. “9.5.” numarali madde de Fon’un TEFA

S daislem górecegineistinaden izahname madde

asaßıdaki sekilde degistirilmektedir.

13. “9,7.” numaralı madde de Fon’
da yapılacak

ESKi SEKIL

sinde katilma sahiplerine duyuru kısmı

izahname degisiklikleri duyurusu agagi
daki sekilde degistirilmektedir.

YENI SEKIL
9.7.Yatırımcıların yatırım yapm
a kararını etkileyebilecek ve ónce
den bilgi sahibi olunmasını gerek
tirecek nitelikte olan
izahnamenin 111,1121,0, IL,V.
5.5., V.5.6., VI. (6.5. maddesi hariç
), VIL.7.1. (aracilik komisyonlarm
a harig alt madde hariç)
nolu bölümlerindeki degisiklikler
Kurul tarafindan incelenerek onayl
anir ve Kurucu tarafından KAP'
ta
ve Kurucu'nun resmi
internetsitesin de yayımlanır, ayrıca ticar
et siciline tescil ve TTSG'deilan
edilmez. izahnamenin diger bölümler
inde yapılacak
degisikler ise, Kurulun onayı aran
maksızın kurucu tarafından yapilarak
KAP*ta ve Kurucu’nun resmi inter
net
sites
inde ilan edilir
ve yapilan degisiklikler her takvim
yılı sonunuizleyen alti is gúnú igind
e toplu olarak Kurula bildirilir.

14. “9.11.” numaralı madde olarak izah
name

ESKI SEKIL

ye portföy dagilim raporlarının düzenlen

me ve KAP°ta ilan süreleri eklenmistir.

9.11. YOKTUR.

15S, “XII. FON PORTFOYUNUN OLUSTU
RULMASIVE KATILMA PAYLAR
ININ SATISI”bashikli béliimiinde bulu
“12.1.” maddesi, yatırımcı bilgi form
nan
u düzenlenmis olmasi nedeniyle asag
ıdaki sekilde degistirilmistir.
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YENI SEKiL
12.1. Katilma paylan, izahnamenin ve yatirimei bilgi formunun
KAP’ta yayimini takiben formda belirtilen satis baslangic

tarihinden itibaren, izahname ve yatırımcı bilgi formunda belirtilen
usul ve esaslar gergevesinde yatırımcılara sunulur.
Ss
Elo $
Aa
ere iliskin detayl1 bilgilere www.kap.org.tr internetsitesinde yayımlanan
izahnametadil metinlerinden ulasilabilir.
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