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 GEDIK PORTFOY YONETIMi A.S.
GEDIK PORTFOY BiRINCI SERBEST (DÖVIZ) FON

IZAHNAMEDEGISIKLIGI

Gedik Portföy Yönetimi A.S. Serbest Semsiye Fon’a baglı Gedik Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin“GIRIS”, «KISALTMALAR”, “I. FONHAKKINDA GENEL BILGILER”baslıklı bölümünde bulunan “1.2.2.” maddesi, “V,FON BIRIM PAY DEGERININ, FON TOPLAM DEGERININ VE FON PORTFÖY DEGERININ BELIRLENMEESASLARI”baslıklı bölümünde bulunan “5.2.” maddesi, “VI. KATILMA PAYLARININALIM SATIMESASLART” baslıklıbölimünde bulunan giris metni ile “6.1.”, “6.2.”, “6.3.”, “6.4.” ve “6.5.” maddeleri, “IX. FINANSAL RAPORLAMAESASLARI ILE FONLA iLGiLi BILGILERE VE FON PORTFOYUNDE YER ALAN VARLIKLARA ILISKINACIKLAMALAR”baslıklı bölümünde bulunan “9.4.”, “9.5.”, “9.7.” ve “9,11.” maddeleri, “XI. FON PORTFOYUNUNOLUSTURULMASI VE KATILMA PAYLARININ SATISI” baslıklı bölümünde bulunan *12.1.” maddesi, Sermaye PiyasasıKurulu’ndan alınan 24 /107/207 Otarih ve 12233903- 20SO Li. E 224u -sayılı izin dogrultusunda asagıdakisekilde degistirilmistir:

ESKI SEKIL

GEDIK PORTFÖY YÖNETIMi A.$. SERBEST SEMSIYE FONA BAGLI GEDIK PORTFÖY BIRINCI SERBEST(DÓVIZ) FONUN KATILMA PAYLARININ {HRACINA ILISKIN IZAHNAME
Gedik Portföy Yönetimi A.S. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 52. ve 54. maddelerine dayanilarak, 02.1.2017tarihinde Istanbulili Ticaret Sicili Memurlugu’na 657356-0 sicil numarası altında kaydedilerek 06.01.2017 tarih ve 9236 sayılıTürkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilen Gedik Portföy Yönetimi A.S. Serbest Semsiye Fon igtüzügü ve bu izahnamehükümlerine göre yönetilmek üzere olusturulan Gedik Portföy Birinci Serbest Fon’un katılma paylarının ihracına iliskin buizahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 12/04/2017 tarihinde onaylanmıstır.
Fon, Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 21.05.2018 tarih ve 12233903-305.01.01-E5668 sayılı yazısı ile Gedik Portföy BirinciSerbest (Döviz) Fon’a dönüstürülmüstür.

izahnamenin onaylanmasi, izahnamede yer alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekeffilii anlamina gelmeyece3i gibi,izahnameyeiliskin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.

kur riskine maruz kalabilir.

Ayrica bu izahname katilma paylarmin alım satımının yapildig1 ortamlarda, semsiye fon ictüzügü ile birlikte, talep edilmesi halindeücretsiz olarak yatırımcılara verilir.

YENI SEKIL

GEDIK PORTFÖY YÖNETiMi A.S. SERBEST SEMSIYE FONA BAGLI GEDIK PORTFÔY BIRINCI SERBEST(DÖVIZ) FONUN KATILMA PAYLARININ ÏHRACINAiLISKIN iZAHNAME
Gedik Portföy Yönetimi A.S. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. ve 54. maddelerine dayanılarak, 02.1.2017tarihinde Istanbul ili Ticaret Sicili Memurlugu’na 657356-0 sicil numarasi altinda kaydedilerek 06.01.2017tarih ve 9236 sayılıTürkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilen Gedik Portföy Yönetimi A.S. Serbest Semsiye Fon igtüzügü ve bu izahnamehükümlerine göre yönetilmek üzere olusturulan Gedik Portföy Birinci Serbest Fon’un kat a paylarmin ihracina iliskin bu| izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 12/04/2017 tarihinde onaylanmıstır. | /on,Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 21.05.2018 tarih ve 12233903-305.01.01-E5668 sayily yazisiilewiBirinciSerbest (Bpviz) Fon’a dönüstürülmüstür.
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izahnamenin onaylanmasi, izahnamede yer alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyecegi gibi,
izahnameyeiliskin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.

Íhrag edilecek katılma paylarınailiskin yatırım kararları izahnamenin bir biittin olarak degerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
Bu izabname, Kurucu Gedik Portföy Yönetimi A.S.’nin resmi internetsitesi (www.gedikportfoy.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma
Platformu (KAP)’nda (www.kap.org.tr) yayımlanmıstır. \zahnamenin nerede yayimlandigi hususununtescil ve TTSG’deilan
tarihineiliskin bilgiler yatırımcıbilgi formunda yer almaktadir.
Fon’un yatırım stratejisi dogrultusunda agirlikh olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlıgı tarafından döviz cinsinden ihrac edilen
borglanmaaragları ve kira sertifikaları ile yerli ihraggıların döviz cinsi para ve sermaye piyasasi araglarina yatırım yapılacagından
yatırımcılar kur riskine maruz kalabilir.

Ayrıca bu izahname katılma paylarının alım satımının yapildigi ortamlarda, semsiye fon igtüzügü ve yatırımcı bilgi formuile
birlikte, talep edilmesi halinde ücretsiz olarak yatırımcılara verilir.

ESKI SEKIL

KISALTMALAR
Bilgilendirme Dökümanları Semsiye fon igtüzügü, fon izahnamesiBIST BorsaIstanbul A.S.
Finansal RaporlamaTebligi D-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına Îliskin TebligFon Gedik Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
emsiye Fon Gedik Portföy Yönetimi A.S Serbest Semsiye FonKanun 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
KAP Kamuyu Aydınlatma Platformu
Kurucu Gedik Portföy Yönetimi A.S.
Kurul Sermaye Piyasası Kurulu
MKK Merkezi Kayit Kurulugu A.S.
Portföy Saklayıcısı Türkiye Halk Bankası A.S.
PYS Tebligi I-55.1 sayılı Portföy Yönetim Sirketleri ve Bu Sirketlerin Faaliyetlerine Îliskin

Esaslar Tebligi
Rehber Yatırım FonlarınaIliskin Rehber
Saklama Tebligi III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluslara

lliskin Esaslar Tebligi
Takasbank Istanbul Takas ve Saklama Bankası AS.Tebliÿ IN-52.1 sayılı Yatırım FonlarinaIliskin Esaslar TebligiTEFAS Türkiye Elektronik Fon Alım Satım PlatformuTMS/TFRS Kamu Gézetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumutarafından yürürlügekonulmus olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama

Standartları ile bunlara iliskin ek ve yorumlar
Yónetici Gedik Portföy Yönetimi AS.

YENI SEKIL

KISALTMALAR
Bilgilendirme Dökümanları Semsiye fon ictüzügü, fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formuBIST BorsaIstanbul A.S.
Finansal Raporlama Tebligi D-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına fliskin TebligFon Gedik Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
emsiye Fon Gedik Portföy Yönetimi A.S Serbest Semsiye FonKanun 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
KAP Kamuyu Aydınlatma Platformu
Kurucu Gedik Portföy Yönetimi A.S.
Kurul Sermaye Piyasasi Kurulu
MKK Merkezi Kayit Kurulusu A. S.
Portföy Saklayıcısı Türkiye Halk Bankası A.S.
PYS Tebligi III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Sirketleri ve Bu Sirketlerin Faaliyetlerine ÎliskinEsaslar Tebligi

=+-Rehber Yatrim Fonlarma Îliskin Rehber DA.Salina Tebligi III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak KuruluslaraA A a lliskin Esaslar Tebligi /erde MTskasbank, Istanbul Takas ve Saklama Bankası AS. Lp f A&eta 11-52.1 sayili Yatirum FonlarmaHiskin Esaslar Tebligi
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 TEFAS Turkiye Elektronik Fon Alum Satım Platformu
TMS/TFRS Kamu Gézetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumutarafindan yürürlüge

konulmus olan Türkiye Muhasebe Standartları/Tür! iye Finansal Raporlama
Standartları ile bunlarailiskin ek ve yorumlar

Yónetici Gedik Portföy Yönetimi A.S.

 

    
 

1.2.2. Iletisim Bilgileri

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

   
 

Kurucu ve Yönetici Gedik Portföy YönetimiA.S.’nin

Merkez adresi ve internetsitesi: Cumhuriyet Mah. Ilkbahar Sk. No:1 A Blok 34876 Yakacık-
Kartal/ISTANBUL
www.gedikportfoy.com.tr

Telefon numarası: 0216 453 00 00
Portföy Saklayıcısı Türkiye Halk Bankası A.S.’nin
Merkez adresi ve internetsitesi: Barbaros Mah. Sebboy Sok. No:4 Kat: 19 Batı Atasehir — Istanbul

www.halkbank.com.tr
Telefon numarası: 0216 503 55 85

YENI SEKIL

1.2.2. Dletisim Bilgileri
Kurucu ve Yönetici Gedik Portföy YönetimiA.S.’nin

Merkez adresi ve internetsitesi: Esas Maltepe OfisPark Altaycesme Mah. Caml Sok. No : 21 Kat:
10-11-12 Maltepe/ISTANBUL
www.gedikportfoy.com.trTelefon numarasi: 0216 453 00 00

Portföy Saklayıcısı Türkiye HalkBankası A.S. "nin
Merkez adresi ve internetsitesi: Barbaros Mah. Sebboy Sok. No: 4 Kat: 19 Bat Atasehir — Istanbul

www.halkbank.com.trTelefon numarası: 0216 503 55 85

ESKI SEKIL
5.2. Fon’un birim pay degeri, fon toplam degerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanir ve hem TL hem de ABDDoları (USD) cinsinden her ayın 15. is günü ile son ig gününde fiyat acıklanır, katılma paylarının alım-satım yerlerindeilan edilir.A Grubu fon katılma paylarının birim pay degeri Türk Lirası cinsinden, B grubu fon katılma paylarının degeri ise USD cinsindenhesaplanır veilan edilir. B Grubu payların USD cinsinden birim pay degeri hesaplanmasinda; ilgili gún igin TCMB tarafindan saat15.30°dailan edilen gösterge niteliSindeki USD döviz alıs kuru esas alınır.

YENI SEKiL

5.2. Fon’un birim pay degeri, fon toplam degerinin fon toplam Pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanir ve hem TL hem de ABDDoları (USD) cinsinden günlük olarak fiyat agıklanır, katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. A Grubu fon katılmapaylarinin birim pay degeri Türk Lirası cinsinden, B grubu fon katilma paylarmin degeri ise USD cinsinden hesaplanır veilan edilir.B Grubu payların USD cinsinden birim pay degeri hesaplanmasinda; ilgili gún igin TCMB tarafından saat 15.30’da ilan edilengosterge niteligzindeki USD döviz alis kuru esas alinir.

ESKI SEKIL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubuolarak iki pay grubuna ayrılmıstır.
A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerceklestirilir.Fonun birim pay degeri, fon toplam degerinin katilma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay degeri yukarıdambelirlenen pay gruplari gergevesinde, bagli oldugu pay grubuna göre Türk Lirası ve AmerikarfDoları (USD) cinsinden hesaplanır

 
    
    

 

Aalr. B Grubupaylarm Amerikan Dolan (USD)cinsinden degerinin hesaplanmasyida; Algili gün için hesaplanan TL cinsiaydiyatin TCMB tarafindan saat 15:30°dailan edilen gösterge niteligindeki Amerikan J olarf (USD) dovizvebölünmesia
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 Pay grupları arasında gecis yapılamaz. Türk Lirasi (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade
edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
B grubu payların alım satım talimatları sadece Kurucuyailetilebilir ve bu talepler sadece Kurucutarafından gerceklestirilebilir.Fonun satis baslangi¢ tarihi 30.04.2017"dir. Fon dönüsümünden önce tedavülde bulunan tim katılma payları A grubu katılma payı
sayılmaktadır.

YENI SEKIL
VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubuolarak iki pay grubunaayrılmıstır.
A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubupayların alım satımıise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçeklestirilir.Fon satis baslangic tarihinde, bir adet B Grubu payın nominalfiyatı (birim pay degeri) 1 Amerikan Dolar: (USD), bir adetA Grubupayin nominal fiyati (birim pay degeri) ise anilan tarihte TCMB tarafindan belirlenen Amerikan Dolar: (USD)döviz alıs kuru esas almarak hesaplanacak 1 Amerikan Dolar: (USD)karsihgi TL’dir.
Takip eden giinlerde fonun birim pay degeri, fon toplam degerinin katılma paylarinin sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fonbirim pay degeri yukarıda belirlenen pay gruplari gergevesinde, baglı oldugu pay grubuna göre Türk Lirası ve AmerikanDoları (USD) cinsinden hesaplanır veilan edilir. B Grubu paylarm Amerikan Dolari (USD)cinsinden degeri; ilgili giin icinhesaplananTLcinsi pay fiyatının TCMB tarafindan saat 15.30’dailan edilen goésterge niteligindeki Amerikan Dolari (USD)döviz alıs kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir. Fon’un birim pay degeri, günlük olarak tespit ve ilan edilir.Pay grupları arasında gegig yapılamaz. TL veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon paylarının, fona iade edilmesidurumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
B grubu payların alım satım talimatları sadece Kurucuyailetilebilir ve bu talepler sadece Kurucu tarafindan gerceklestirilebilir.Fon dönügümünden öncetedavülde bulunan tüm katılma payları A grubu katılma payı sayılmaktadır.

ESKI SEKIL

6.1. Katilma Pay: Ahm Esaslari

Yatırımenların her ayın 1’i ile baslayıp ayın 15’i saat 13:00°e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, ayın 15’indegerçeklestirilen ilk hesaplamada bulunacak payfiyatı üzerinden yerinegetirilir.
Ayın 15°i saat 13:00°den sonrailetilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmis olarak kabuledilir ve bir sonrakihesaplamada bulunulacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ayın son isgiinti saat 13:00°den sonra verilen talimatlar bir sonrakihesaplamada bulunulacak pay fiyatı üzerindenyerinegetirilir,
Fiyat agiklama tarihlerinde New York Stock Exchange ve/veya NASDAQ(ABD) piyasasinin kapalı olması durumunda, ilgiligünlerdeiletilen talimatlar söz konusu piyasalarm acik oldugu ilk isgünü yapılacak hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerindengergeklestirilir.

YENI SEKIL
6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların BIST Borclanma Aragları Piyasası'nın agık oldugu giinlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alımtalimatları talimatın verilmesini takip edenilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerinegetirilir.
BIST Borclanma Araclari Piyasası'nın acık oldugu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatıhesaplamasından sonra verilmis olarak kabuledilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyati üzerinden yerine getirilir.BIST Borclanma Araglari Piyasasi’nin kapalı oldugu giinlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk isgünü yapılacak ilkhesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gergeklestirilir.

ESKI SEKIL
6.2. Alm Bedellerinin Tabsil Esasları

imatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastir. Alm talimatlanà da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatin pay sayisi olarak verilmesi natimi islemine uygulanacak fiyatinak Bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satıs fiyatina %20 ilave marj uygulayarak tahsil
ms = $
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 tutara es deger kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatm tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bututara denk gelen pay sayısı fon fiyatı aciklandiktan sonra hesaplanır.
A Grubu pay alım talimatının karsiligindatahsil edilen tutar o gün igin yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamedebelirlenen esaslar gergevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
B Grubu pay alım talimatı veren yatirimcilardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.

YENI SEKIL
6.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatlarıpay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu,talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alıs islemine uygulanacak fiyatınkesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satis fiyatina %20 ilave marj uygulayarak tahsiledebilir. Ayrıca, katılma payıbedellerini islem günütahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunantutara es deßer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bututara denk gelen pay sayısı fon fiyati agiklandiktan sonra hesaplanır.
TEFASüzerinden gergeklestirilecek islemlerde, fonlar icin alum talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu,talimatin pay sayisolarak verilmesi halinde, alis islemine uygulanacakfiyatin kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katilmapay! bedellerini en son ilan edilen Satis fiyatina %20ilave marj uygulayaraktahsil edebilir. Ayrıca katılma payıbedelleriniislem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata mar; uygulanmaksuretiyle bulunan tutara es deger kıymet teminatolarak kabul edebilir.

Talimatin tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katilma payisatis fiyatından %20 marj düsülerekbelirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS?ta eslestirilir. Nihai katılma payıadedifon fiyatı acıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara es deger adedin üstünde verilen katılma payı alımtalimatları iptaledilir.

Alım talimatının karsılıgında tahsil edilen tutar o gün icin yatırımcı adıma nemalandırılmak suretiyle bu izahnamedebelirlenen esaslar sergevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

ESKI SEKIL
6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların her ayın 1’i ile baslayıp ayın 15’i saat 13:00’e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, ayın 15’indegerceklestirilen ilk hesaplamada bulunacak pay fiyati tizerinden yerine getirilir.
Ay157i saat 13:00°den sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyati hesaplamasindan sonra verilmis olarak kabuledilir ve bir sonrakihesaplamada bulunulacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ayın son isgünü saat 13:00*den sonra verilen talimatlar bir sonrakihesaplamada bulunulacak payfiyati üzerinden yerine getirilir.
Fiyat agiklama tarihlerinde New York Stock Exchange ve/veya NASDAQ (ABD) Piyasasının kapalı olması durumunda ilgiligünlerdeiletilen talimatlar söz konusu piyasalarin agık oldugu ilk isgünü yapılacak hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerindengerçeklestirilir.

 
YENÍ SEKIL
6.3. Katilma Payı Satım Esasları
Yatırımciların BIST Borglanma Aragları Piyasasi’nin agik oldugu giinlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katilma payı satımtalimatları talimatin verilmesini takip edenilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borclanma Araclari Piyasasi’nin acik oldugu giinlerde saat 13:30’dan sonrailetilen talimatlar ise, ilk fiyathesaplanmasmdan sonra verilmis olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borclanma Aragları Piyasası'nın Kapah oldugu giinlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk isgünü yapılacak ilknnbulunacak pay fiyatı üzerinden gerceklestirilir.
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 Katilma pay bedelleri; iade talimatının, izahnamenin yukaridaki 6.3 maddesinde acikladigi tizere , ayn ilk ya da ikinci yarisinda
verilmesi durumunagére, ilgili degerleme fiyatı üzerinden, fiyat agiklama tarihini takip eden ügüncü is günündeyatırımcılara
ödenir.

Fiyat aciklamatarihlerinde New York Stock Exchange ve/veya NASDAQ (ABD) piyasasının kapalı olması durumunda ilgili
günlerde iletilen talimatlar söz konusu piyasalarin agik oldugu ilk isgünü yapılacak hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden
gerçeklestirilir.

YENÍ SEKIL

6.4. Satım Bedellerinin ÖdenmeEsasları
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borclanma Aragları Piyasası'nın acık oldugu giinlerde saat 13:30’a kadarverilmesi halinde, talimatin verilmesini takip eden üçüncü islem gününde, iade talimatının BIST Borclanma AraclarPiyasası'nın agık oldugu günlerde saat 13:30’den sonra verilmesi halinde ise, talimatin verilmesini takip eden dérdiincii islemgünündeyatırımcılara ödenir.

ESKI SEKIL
6.5. Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluslar ve Alım Satım Yerleri:
Katılma paylarının alım ve satımı kurucu ve Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S. aracılıfıyla yapılır. Fon Türkiye Elektronik FonAlım Satım Platformu’da islem görmemektedir.

Unvan: Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S.
Hetisim Bilgileri : Cumhuriyet Mahallesi , Ukbahar Sokak » No:1 Yakacik / Kartal /istanbul
Tel : 0216 453 00 00.

YENI SEKIL
6.5. Alum Satima Aracihk Eden Kuruluslar ve Alm Satim Yerleri:
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S. ve TEFAS’a üye olan fon dagitimkurulusları aracılıgıyla da yapılır. Üye kuruluslara asagida yer alan linkten ulasilmasi miimkiindiir.
http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx

Kurucuile aktifpazarlama ve dagitim sézlesmesi imzalanmis olan Gedik Yatirim Menkul Degerler A.S.’niniletisim bilgileriasagida yer almaktadir.

Unvan : Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S.
Ïletisim Bilgileri : Ofis Park Maltepe Altayçesme Mah. Camli Sok. No:21 Kat: 10-11-12 Maltepe/ istanbulTel : 0216 453 00 00

ESKI SEKIL
9.4. Semsiye fon igtüzügüne, bu izahnameye, bafımsız denetim raporuylabirlikte finansal raporlara (Finansal tablolar, sorumlulukbeyanları, fon giderlerine iliskin bilgilere, fonun risk degerine, uygulanan komisyonlara, varsa performans ücretlendirmesineiliskinbilgilere ve fon tarafından açiklanmasi gereken diger bilgilere fonun KAP’ta yer alan siirekli bilgilendirme formundan(www.kap.org.tr) ulasılması mümkündür.

YENI SEKIL

9.4. Semsiye fon istüzügüne, bu izahnameye, yatırımcı bilgi formuna, bagimsiz denetim raporuyla birlikte finansal raporlara(Finansal tablolar, sorumluluk beyanları, portföy dagılım raporları) fon giderlerine iliskin bilgilere, fonun risk degerine,uygulanan komisyonlara, varsa performansticretlendirmesine iliskin bilgilere ve fon tarafindan agiklanmasi gereken diger bilgilereopenKAP’ta yer alan siirekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulasılması mümkündür.   
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ESKI SEKIL

9.5. Finansal raporlar, bagımsız denetim raporuyla birlikte, bagımsız denetim kurulusunu temsil ve ilzamayetkili kisinin imzasını
tasıyan bir yazı ekinde kurucuya ulasmasından sonra, kurucu tarafından finansal raporların kamuyaagıklanmasınailiskin yönetim
kurulu kararina baglandıgı tarihi izleyen altıncı is günü mesai saati bitimine kadar KAP’ta acıklanır. Finansal tablolar ayrica s6z
konusu agiklamayi múteakip 10 is günü icerisinde katılma payı sahiplerine en uygun haberlesme vasitasiyla gónderilir.

YENI SEKIL

9.5. Finansal raporlar, bagimsiz denetim raporuyla birlikte, bagımsız denetim kurulusunu temsil ve ilzama yetkili kisinin imzasını
tasıyan bir yazı ekinde kurucuya ulasmasindan sonra, kurucutarafindan finansal raporların kamuya acıklanmasına iliskin yönetim
kurulu kararına baglandıgı tarihi izleyen altıncı is günüi mesai saati bitimine kadar KAP’ta acıklanır.

ESKI SEKIL
9.7. Yatırımcıların yatırım yapına kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olanizahnamenin I.1.1., 1.1.2.1., IL IIL,V.5.5., V.5.6., VI. (6.5. maddesi harig), VIL7.1. (aracilik komisyonlarına harig alt madde harig)nolu bölümlerindeki degisiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve yapılacak izahname degisiklikleri yürürlüge giristarihinden en az 30 gün önce katılma pay! sahiplerine en uygun haberlesme vasıtasıyla bildirilir. zahnamenin diger béliimlerinde
yapilacak degisikler ise, Kurulun Onay1 aranmaksizin kurucu tarafindan yapilarak KAP’ta ve Kurucu’nun resmi internet sitesindeilan edilir ve yapılan degisiklikler her takvim yılı sonunuizleyenaltıis günü iginde toplu olarak Kurula bildirilir.

YENÏ SEKiL

9.7.Yatırımeiların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olanizahnamenin I.1.1., L12.1., I, II,V.5.5., V.5.6., VI. (6.5. maddesi haric), VIL7.1. (aracılık komisyonlarına hari¢ alt madde harig)nolu bölümlerindeki degisiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve Kurucu tarafından KAP'ta ve Kurucu'nun resmiinternet sitesinde yayımlanır,ayrıca ticaretsiciline tescil ve TTSG'deilan edilmez. {zahnamenin diger bölümlerinde yapılacakdegisikler ise, Kurulun onayi aranmaksizin kurucutarafindan yapilarak KAP’ta ve Kurucu’nun resmi internet sitesinde ilan edilirve yapilan degisiklikler her takvim yılı sonunu izleyenaltı is günü iginde toplu olarak Kurulabildirilir.

ESKI SEKIL

9.11. YOKTUR

YENI SEKIL

9.11. Portföy dagılım raporlarıaylık olarak hazırlanır ve ilgili ayı takip edenaltı is günü icinde KAP’ta ilanedilir.

ESKÍ SEKIL

12.1. Katılma payları fon izahnamesinin KAP’ta yayımını takiben izahnamede belirtilen usul ve esaslar gergevesinde nitelikli
yatırımcılara sunulur.

YENÍ SEKIL

12.1. Katilma paylan, izahnamenin ve yatirimc: bilgi formunun KAP’ta yayımını takiben formda belirtilen satis baslangic 
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