
GEDIK PORTFOY YONETIMI A.S. SERBEST SEMSIYE FON’A BAGLI
GEDIK PORTFOY EVEREST SERBEST FON’UN
KATILMA PAYLARININ IHRACINA ILISKIN

IZAHNAME

Gedik Portföy Yönetimi A.S. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. ve 54.
maddelerine dayanılarak, 02.01.2017 tarihinde Istanbul ili Ticaret Sicili Memurlugu’na
657356-0 sicil numarası altında kaydedilerek 06.01.2017 tarih ve 9236 sayılı Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi’ndeilan edilen Gedik Portföy Yönetim A.S. Serbest Semsiye Fon ictüzügü ve
bu izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere olusturulacak Gedik Portföy Everest Serbest
Fon’un katılma paylarının ihracınailiskin bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
02.1.04.1.2024 tarihinde onaylanmıstır.

Izahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulcatekeffülü
anlamma gelmeyeceji gibi, izahnameyeiliskin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.

Ihrac edilecek katilma paylarına iliskin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak
degerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu izahname, Kurucu Gedik Portföy Yönetimi A.S.’nin adresli resmi internet sitesi
(www.gedikportfoy.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)nda (www.kap.org.tr)
yayımlanmıstır.

Ayrıca bu izahname katılma paylarının alım satımımın yapıldızı ortamlarda, semsiye fon
ictüzügü ile birlikte, talep edilmesi halinde ücretsiz olarak yatırımcılara verilir.
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Bilgilendirme Dökümanları Semsiye fon ictüzüfü, fon izahnamesi
BIST BorsaIstanbul A.S.
Finansal Raporlama Tebligi I-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına

Tliskin Teblig
Fon Gedik Portföy Everest Serbest 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 A.S.
Kurul Sermaye Piyasası Kurulu
MKK Merkezi Kayit Kurulusu A.S.

Portföy Saklayıcısı Türkiye Halk Bankası A.S.
PYS Tebligi IM-55.1 sayılı Portföy Yönetim Sirketleri ve Bu Sirketlerin

Faaliyetlerine lliskin Esaslar Tebligi
Rehber Yatirim FonlarmaDiskin Rehber
Saklama Tebligi II-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette

Bulunacak Kurulusiara Îliskin Esaslar Tebligi
Takasbank Istanbul Takas ve Saklama Bankası A.S.
Teblig TJ-52.1 sayili Yatrum FonlarinaÎliskin Esaslar Tebligi
TEFAS Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu
TMS/TFRS Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

tarafından yürürlüge konulmus olan Türkiye Muhasebe
Standartlar/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara
iliskin ek ve yorumlar

Yönetici Gedik Portföy Yönetimi A.S.
  

I. FON HAKKINDA GENEL BILGILER

Fon, Kanun hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerindenfon katılmapayı kargılıgında toplanan
nakitle, tasarruf sahipleri hesabına, inanglı mülkiyet esaslarına göre isbu izahnamenin II. bölümünde
belirlenen varlık ve haklardan olusan portföyü isletmek amacıyla kurulan, katılma payları Semsiye
Fon’a bagli olarak ihrag edilen vetiizel kisiligi bulunmayan mal varlıgıdır.

1.1. Fona Lliskin Genel Bilgiler

 

Fon’un

Unvanı: Gedik Portföy Everest Serbest Fon

Bagli Oldugu Semsiye Fonun Unvam: Gedik Portfúy Yónetimi A.S. Serbest Semsiye Fon

Bagli Oldugu Semsiye Fonun Türü: Serbest Semsiye Fon

 

 

 

    
 

 

  

Süresi: Süresiz ÀN
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Yetki Belgesi! Portföy Yöneticiligi Faaliyetine Íliskin Yetki

Belgesi
Tarih: 25.06.2016

No: PYS/PY.27/640

'Portfóy Saklayicisi nin

Unvanı: Türkiye Halk Bankası A.S.

Portföy Saklama Faaliyeti Iznine Tarih: 24.07.2014
Iliskin Kurul Karar Tarihi ve Numarası No: 23/745
 

1.2.2. Iletisim Bilgileri

 

Kurucu ve Yönetici Gedik Portföy Yönetimi A.S.’nin

Merkezadresi ve internet sitesi: Esas Maltepe Ofis Park Altaycesme Mah. Camlı

Sok. No:21 Kat:11 Maltepe/ Istanbul
www.gedikportfoy.com.tr

Telefon numarasi: 0216 453 00 00

Portföy Saklayıcısı Türkiye Halk Bankası A.S.’nin

Merkez adresi ve internetsitesi: Barbaros Mahallesi, Sebboy Sokak No:4 Kat:19

Bat Atasehir/ÎSTANBUL
0216 503 5585

 

 

 

 

    Telefon numarasi:
 

1.3. Kurucu Yôneticileri

Fon’u temsil ve ilzama Kurucunun yönetim kurulu üyeleri yetkili olup, yönetim kurulu

üyelerine ve kurucunun diger yöneticilerineiliskin bilgiler asagıda yer almaktadır:

 

 

 

 

  

Adı Soyadı Görevi Son 5 Yilda Yapt131 Isler (Yıl-Sirket-Görev)

|

Tecrübesi

Hasan Halim

|

Yönetim 2020 — Devam Gedik Portföy Yónetimi A.S.

|

32 Yil

CUN Kurulu Yönetim Kurulu Baskanı

Baskanı 2008 — Gedik Portföy Yónetimi A.S. Genel

Müdür

Murat ESEN Yónetim ' 2015 - Devam Gedik Portföy Yönetimi

|

30 Yıl

Kurulu A.S./Yönetim Kurulu Üyesi
Baskan 1990 — 2014 Gedik Holding A.S. ve basli istirak

Vekili sirketlerinde Avukathk - Hukuk  Isleri

Direktörlügü

Serdar Gürsoy

|

Yönetim 2010 — Devam Gedik Portföy Yönetimi A.S. 25 Vil

Kurulu Uyesi

|

2008 — 2010 Denizbank Bireysel Bankacilik
Satis Yôneticisi

2002 — 2008 Deniz Yatirum — Músteri Temsilcisi

Ismail Baris

|

Yónetim 2018 — Devam Gedik Portféy Yónetimi A.S. /

|

31 Yil

OZISTEK Kurulu Uyesi

|

Yénetim Kurulu Uyesi |
2013 — Devam Netmarble / EMEA Bôlgesi CEO

|
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Fon hizmet birimi Türkiye Halk Bankası A.S. nezdinde olusturulmus olup, hizmet
biriminde gérevli fon miidiiriine iliskin bilgiler asagidaki gibidir.

 

 

Adi Görevi Son 5 Yılda Yaptızı Isler (Yıl-Sirket-Görev) Tecrübesi
Soyadı |

Ozan Fon Müdürü 2014- Devam T. Halk Bankasi AS. Hazine 14 Vil
DINÇER Operasyonları Daire Baskanlıgı Yönetmeni

2013-2014 Halk Yatırım Menkul Degerler A.S.

Fon Operasyon Yönetmeni
2011-2013 Eczacıbası Portföy Yönetimi A.S. Fon
Operasyon Yönetmeni     
 

1.5. Portfóy Yóneticileri

Fon malvarliginm, fonun yatirim stratejisi dofgrultusunda, fonun yatuim yapabilecegi
varliklar konusunda yeterli bilgi ve sermaye piyasası alanında en az bes yıllık tecrübeye sahip
portföy yöneticileri tarafından, yatırımcı lehine ve yatırımcı gıkarını gözetecek sekilde PYS Tebligi
düzenlemeleri, portföy yónetim sózlegmesi ve ilgili fon bilgilendirme dokümanları gergevesinde
yönetilmesi zorunludur.

Fon portföyünün yönetimi igin görevlendirilen portföy yöneticilerineiliskin bilgilere KAP’ta
yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulasılması mümkündür.

1.6. Kurucu Bünyesinde Olusturulan veya Disaridan Temin Edilen Sistemler, Birimler

ve Fonun Bagimsiz Denetimini Yapan Kurulus

 

 

 

 

 

 

Birim Birimin/Sistemin Olusturuldugu Kurum

Fon hizmetbirimi Türkiye Halk Bankası A.S.

Ic kontrol sistemi Gedik Portföy Yönetimi A.S.

Risktürk (Risk Yazılım Teknolojileri Danısmanlık

Risk Yönetim sistemi Egitim Ticaret Limited Sirketi)

Teftis birimi Gedik Portföy Yönetimi A.S.

Arastırma birimi Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S.   
 

Fon’un finansal raporlarının bafımsız denetimi Arkan Engin Uluslararası Bagımsız

Denetim A.S. tarafından yapılmaktadır.

IL FON PORTFOYUNUN YONETIMI, YATIRIM STRATEJISI ILE FON

PORTFÖY SINIRLAMALARI

—1. Kurucu, fonun katilma pay: sahiplerinin haklarını koruyacak sekilde temsili, yônetimi,

i denetlenmesi ile faaliyetlerinin igtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak

Beim inden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabı

y igtliziige uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan dogan pasan
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yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiligi hizmeti de dahil olmak
üzere dısarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.

2.2. Fon portföyü, kolektifportföy yöneticiligineiliskin PYS Tebligi’ndebelirtilen ilkeler ve

fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara iliskin Tebliÿ’de ver alan sınırlamalar

cercevesinde yönetilir.

2.3. Fon, Tebli$ hükümleri cergevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon
statüsündedir. Fon Portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu’nun
düzenlemelerine ve bu izahnamedebelirtilen esaslara uygun olarak segilir ve portföy yóneticisi
tarafindan mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak
sermaye piyasas1 araglarinin segiminde, Tebligin 4. maddesinde belirtilen varliklar ve islemlerile 6.
maddesinde tanımlanan fon túrlerinden Serbest Semsiye Fon niteligine uygun bir portfdy
olusturulmasi esas alimr. Fon, Teblig’in 25 inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara
uyacaktır.

Fon’un yatırım stratejisi: Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diger analizlerle
olusacak piyasa beklentileri dogrultusunda hem TL hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım
yaparak portföy degerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu
kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide yasanan gelismeleri ve varlık fiyatlarını analiz
ederek alım satım kararları olusturacaktır. Bu kararların olusturulmasında global faizler, faiz farkları,
dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri góz ônünde bulundurulacaktir.
Fon’un likidite veya vade acisindan bir yönetim kısıtlaması yoktur. :

TL cinsi varlik ve islemler icinde kamu özel sektör borglanmaaragları, varlıga dayalı menkul
kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, yurt dısında ihrag olan TL cinsi menkul kıymetler,
ortaklık payları, varantlar, yapılandırılmıs yatırım aragları, sertifikalar, borsa yatırım fonları,
gayrimenkul yatırım fonları ve girisim sermayesi yatırım fonları dahil yatırım fonu katılmapayları,
yatırım ortaklıkları payları, para piyasasi enstrümanlan ile repo ve ters repo yeralabilir. Bu varlıklara

dayalı veya bu varlıklardan olusan endekslere dayalı borsada veya tezgahüstü piyasalarda islem

gören türev islemlere yatırım yapılabilir. VIOP’ta islem gören vadeli sözlesmeler ve opsiyonlar fona

dahil edilebilir. Portföyün vadeli/vadesiz mevduatta degerlendirilmesi de söz konusu olabilecektir.

Döviz cinsi varlık ve islemler icin Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklıgı Idaresi ve

belediyeler ile Devletin kefalet ettigi diger kuruluslar tarafindan yurt disinda ihrag edilen

eurobondlara, sukuk (kira sertifikast) ihraglarma, Túrkiye”de ihrag edilen dóviz cinsinden/dóviz

endeksli borclanma araclarma, Tiirk ézel sirketlerinin ihrag ettigi eurobondlar ve sukuklar (kira

sertifikaları) dahil döviz cinsi borglanmaaraglarına, mevduat/katılım hesapları, yurt disinda ihraç

edilen borclanma araclan ve kira sertifikaları ile yabancı hisse senedi piyasalarında islem gören

ortaklık payları, depo sertifikaları (ADR, GDR), yapılandırılmıs yatırım aragları, varantlar,

sertifikalar (sukuk), yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, girisim sermayesi yatırım fonları

ve borsa yatırım fonları katılma payları ile yatırım ortaklıkları paylarına yatırım yapılabilir. Emtia

dahil bu varlıklara dayalı veya bu varliklardan olusan endekslere dayalı borsada veya tezgahüstü

piyasalarda islem gören türev islemlere yatırım yapılabilir.

Fon portföyüne dahil edilen yabancı ihraggıların para ve sermaye piyasası araçlan ile yerli

ve> abel ihraggıların döviz cinsinden ihrag edilmig para ve sermaye piyasası aragları fon toplam

erinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz. Fon, döviz cinsi veya dövize dayali sermaye

sash aaayapılacak yatırım sebebiyle kur riski igerebilir.   
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tahvil/bono ve altin islemleri, repo islemleri, kredi kullanmm ve diÿer kaldiraç yaratan benzeri
islemler yer alabilir.

Kaldırac kullanımı fonun volatilitesini artırabilir ancak risk düzeyinin bu izahnamede yer
alan sınırlar icinde kalmasına dikkat edilir. Fon yapılan islemlerle ilgili olarak varlıklarını teminat
olarak gösterebilir. Kaldıraz kullanımına neden olabilecek islemler; vadeli islemelr ve opsiyonlar
gibi teminat, prim ya da ödemekarsılıfı islem yapılabilmesine imkan saßlayan kaldıraslı yatırım
islemleri, fon portföyündeki kıymetlerin teminata verilmesiile yapılabilecek kaldıraglı islemler ve
kredi kullanılarak kredili menkul kıymetalımı ve diger borglanma yöntemleriyle gergeklestirilebilir.
Fon yapilan islemlerle ilgili olarak varliklarim teminat olarak gösterebilir. Yurtdısı finansal
kuruluslar üzerinden yapılacak olan kredi kullanımlarında teminat olarak verilen kıymetler fon adına
acılan hesaplarda saklanması zorunludur.

Fon üdünç menkul kiymet alabilir, verebilir, kredili menkul kiymet islemi ve açiÿa satis
gerceklestirebilir. Fon portföyünde bulunan tüm ortaklık pay senetleri ödüng islemine konu
edilebilir. Fon serbest fon niteliginde olmasından dolayı ödüng menkul islemlerine dair Teblig’in
22’nci maddesindeki sınırlamalaratabi degildir.

2.4. Yönetici tarafından Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve islemlere dair azami bir
sınırlama getirilmemis olup, Tebli$’in 4. maddesinin ikinci fikrasında yer alan tüm sermaye piyasası
araglarına yatırım yapılabilecektir. isbu izahnamenin 2.3 maddesi hükümleri saklıdır.

2.5. Fonun esik de$eri “[ %75 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %25 BIST-
KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi ]*1.20 "dir.

Fonserbest fon niteliginde oldugu igin, Performans Tebligi uyarınca, bu Teblig’de belirlenen
esik degeralt sınırına iliskin esaslar uygulanmaz.

2.6. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine

uygun olacak sekilde ortaklik payları, özel sektör ve kamu borglanmaaragları, altın ve diger kiymetli

madenler, faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araglar (vadeli islem ve opsiyon

sözlesmeleri), swap sözlesmeleri, saklı türev araglar, yapılandırılmıs borglanma aragları, varantlar

. ve sertifikalar dahil edilir.

  

2.7. Portfóye borsa disindan tiirev arag, swap sózlesmesi veya repo-ters repo sdzlesmesi

dahil edilebilir. Borsa dısı sözlesmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil

edilir. Sözlesmelerin karsı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması,

herhangi bir iliskiden etkilenmeyecek gekilde objektifkosullarda yapilmasi ve adil bir fiyat igermesi

ve fonun fiyat aciklama dönemlerinde gergege uygun degeri üzerinden nakde dönüstürülebilir

olması zorunludur.

Ayrıca, borsa dısı türev arag, swap sözlesmesi veya repo-ters repo sözlesmeleri kargı tarafının

denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve fonun fiyat

acıklama dönemlerinde “güvenir” ve “dogrulanabilir” bir yöntem ile degerlenmesi zorunludur.

2.8. Fon hesabına kredi alınması mümkündür.

som, 2.9. Portföye dahil edilen yabancı yatırım araclarını tanıtıcı genel bilgiler: a
holbancı para ve sermaye piyasası aragları Yatırım Fonlarına Tliskin Rehber'in 21.5ip

yo Z Y

iff
   

 

 



__ Fon, BRICS tilkelerinde, Grup 20 (G20)’de, Avrupa Birligi tilkelerinde, Ekonomik Kalkinma

ve Ísbirligi Örgütü (OECD) ülkelerinin ve Singapur’da bulunan kamu ve özel sektör borglanma

araclarına (eurobond,hazine/devlet bono/tahvili ve/veya benzer yapidaki diger borglanmaaragları),

ortaklık paylarına, yatırım fonu katılma paylarına, yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına ve

yatırım fonlarına, altın ve diger kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihrag edilen

sermaye piyasası araglarına, emtiaya dayalı türev ürünlere yatırım yapabilecektir.

Yurt dısında ihrag edilen borclanmaaraglarının ve kira sertifikalarının (sukuk), tabi oldugu

otorite tarafindan yetkilendirilmis bir saklayici kurulus nezdinde saklanmasi,fiyatının veri dagitim

kanalları vasıtasıyla ilan edilmesi ve fonun fiyat agiklama dénemlerinde Finansal Raporlama Tebligi

düzenlemeleri çerçevesinde gerçeëe uygun degeri üzerinden nakde dönüstürülebilecek nitelikte

likidasyona sahip olması sartlarıyla, yurt dısında borsa dısından yatırım araglarının/borglanma

araglarının fon portföyüne dahil edilmesi mümkündür.

Fon portföyüne sadece derecelendirmeye tabi tutulmus yurt dısında ihrag edilen borglanma

aragları ve kira sertifikaları (sukuk) alınabilir. Ilgili aracın derecesini belirleyen belgeler yönetici

nezdinde bulundurulur.

2.10. Fon portföyüne yapılandırılmıs yatırım aragları dahil edilebilecek olup, yapılandırılmıs

yatırım araglarının; Fon’un yatırım stratejisine ve risk yapısına uygun olması, Borsa’da islem

górmesi, tabi oldugu otorite tarafindan yetkilendirilmis bir saklayıcı kurulus nezdinde saklanmast,

fonun fiyat acıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebligi düzenlemeleri gergevesinde gergege

uygun degeri üzerinden nakde dönüstürülebilir nitelikte likiditeye sahip olması gereklidir.

Yapılandırılmıs yatırım araglarının dayanak varlıkları, özel sektör ve kamu borçlanma

aragları, ortaklık payları, faiz, döviz, emtia, altın ve finansal endekslerden olusabilmekte olup, söz

konusu dayanak varlıkların getirisi ile birlikte bir türev aracın kombinasyonundan olusan

yapılandırılmıs yatırım aragları da portföye dahil edilebilecektir. Yapılandırılmıs yatırım araclarinin

getirisi temelde ihrag edilecek bir borglanma aracının getirisine dayalı olmakta ve yatırım yapılan

dayanak varligin riski dogrultusunda getiri sunabilmektedir.

2.11. Portföye dahil edilen yabancı yatırım araglarını tanıtıcı genel bilgiler: Yatırım yapılacak

araclar; BRICS tilkelerinde, Grup 20(G20)’de, Avrupa Birligi ülkelerinde, Ekonomik Kalkinma ve

isbirligi Orgiitti (OECD)iilkelerinde ve Singapur’da bulunan ve organize piyasalarda islem góren

kamu ve 6zel sektér borglanma araglarına (eurobond, hazine/devlet bono/tahvili ve/veya benzer

yapidaki diger borclanmaaraclar1), ortaklik paylarina, yaturim fonu katılma paylarına, yabancı borsa

yatırım fonu katılma paylarına ve yatırım fonlarına,altın ve diger kıymetli madenlerile bu madenlere

dayalı olarak ihrag edilen sermaye piyasası araclarına, emtiaya dayalı türev ürünler, kira

sertifikalarıdır.

2.12. Portföye yalnızca 2.11. madde debelirtilen ülkelerde kurulu yabancı borsa yatırım fonu

katılma paylarına ve yatırım fonlarına katılma payları dahil edilebilir.

III. TEMEL YATIRIM RISKLERI VE RISKLERIN OLCUMU

Yatırımcılar Fon’a yatırım yapmadan önce Fon’la ilgili temel yatırım risklerini

degerlendirmelidirler. Fon’un maruz kalabilecegi temel risklerden kaynaklanabilecek degisimler

unda Fon birim pay fiyatındaki olası düsüslere baglı olarak yatırımlarının77

     

altına düsebilecegini yatırımcılar göz önünde bulundurmalıdır.

  



1) Piyasa Riski: Piyasa riski ile borglanmayi temsil eden finansal aracların, ortaklık
paylarının, diger menkul kiymetlerin, döviz ve dövize endeksli finansal araglara dayalı türev
sözlesmelere iliskin tasınan pozisyonların degerinde,faiz oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz
kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Söz
konusurisklerin detaylarina asafida yer verilmektedir:

a- Faiz OramRiski: Fon portföyünefaize dayalı varlıkların (borglanmaaracı, ters repo vb)
dahil edilmesi halinde, söz konusu varliklarin degerinde piyasalarda yaganabilecek faiz
oranları deSisimleri nedeniyle olusan riski ifade eder.

b- Kur Riski: Fon portföyüne yabancı para cinsinden varlıkların dahil edilmesi halinde,
dóviz kurlarında meydana gelebilecek degisiklikler nedeniyle Fon’un maruz kalaca$ı zarar
olasiligim ifade etmektedir.

c- Ortakhk Pay: Fiyat Riski: Fon portföyüne ortaklık payı dahil edilmesi halinde, Fon
portföyünde bulunan ortaklık paylarının fiyatlarında meydana gelebilecek deZisiklikler
nedeniyle portföyün maruz kalacagı zarar olasılıgını ifade etmektedir.

d- Kıymetli Madenler Riski: Fon portföyüne kıymetli madenler veya kıymetli madenlere
dayalı sermayepiyasasıaragları dahil edilmesi halinde, kıymetli maden fiyatlarında meydana
gelebilecek degisiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacagi zarar olasılıgını ifade

etmektedir.

2) Karsı Taraf Riski: Karsı tarafın sözlesmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine
getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas islemlerinde ortaya gıkan aksaklıklar
sonucunda ödemenin yapılamamasıriskini ifade etmektedir.

3) Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildigi anda piyasa
fiyatından nakde dönüstürülememesi halinde ortaya gıkan zarar olasılıgıdır.

4) Kaldırac Yaratan Islem Riski: Fon portföyüne türev arag (vadeli islem ve opsiyon
sözlesmeleri), saklı türev arag, swap sözlegmesi, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü

tahvil/bono ve altın alım islemlerinde ve diger herhangi bir yóntemle kaldirag yaratan benzeri
islemlerde bulunulması halinde, baslangıe yatırımı ile baslangıg yatırımının üzerinde pozisyon
alınması sebebiile fonun baslangıg yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilmeolasılıgı kaldırag

riskini ifade eder.

5) Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel süreglerindeki aksamalar
sonucunda zarar olugmasıolasılıını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan
sistemlerin yetersizlifi, basarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli islemleri gibi kurum içi
etkenlerin yanı sıra dogal afetler, rekabet kosulları, politik rejim degisikligi gibi kurum disi etkenler

de olabilir.

6) Yogunlasma Riski: Belli bir varlıga ve/veya vadeye yoZun yatırım yapılması sonucu
fonun bu varligin ve vadenin igerdigi risklere maruz kalmasıdır.

  

“xKorelasyon Riski: Farklı finansal varlıkların piyasa kosulları altında belirli bir zaman
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8) Yasal Risk: Fonun halka arz edildigi/katilma paylarmmn satildigi dénemden sonra
mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin diizenlemelerinde meydana gelebilecek deisiklerden olumsuz

etkilenmesiriskidir.

9) Ihrassı Riski: Fon portföyüne alınan varlıkların ihraggısının yükümlülüklerini kısmen
veya tamamen zamaninda yerine getirememesi nedeniyle dogabilecek zarar ihtimalini ifade eder.

10) Yapılandırılmıs Yatırım Aragları Riski: Yapılandırılmıs yatırım araglarına yapılan
yatırımın beklenmedik ve olaÿandisi gelismelerin yasanmasi durumunda vade iginde veya vad
sonunda tamamının kaybedilmesi mümkündür. Yapılandırılmıs yatırım araglarının dayanak
varlıkları üzerine olusturulan stratejilerin getirisinin ilgili dönemde negatif olması halinde, yatırımcı
vade sonunda hicbir gelir elde edemeyecegi gibi vade sonunda yatırımlarının degeri baslangıc

degerinin altına düsebilir.

11) Agıga Satıs Riski: Fon portföyü igerisinden agıga satıs yapılan finansal enstrümanların
piyasa likiditesinin daralmas: sebebiyle ódiing karsili31 ve/veya dogrudan agiga satis imkanlarinin

azalmasi durumunu ifade etmektedir.

12) Opsiyon Duyarlılık Riski: Opsiyon portföylerinde risk duyarlılıkları arasında, isleme

konu olan spot finansal ürün fiyat degisiminde gok farklı miktarda risk duyarlılık deZisimleri

yasanabilmektedir. Delta; opsiyonun yazildigi ilgili finansal varligin fiyatindaki bir birim

degismenin opsiyon priminde olugturdugu degisimi góstermektedir. Gamma; opsiyonun ilgili

oldugu varligin fiyatindaki degigimin opsiyonun deltasinda meydanagetirdigi degigimi ólgmektedir.

Vega; opsiyonun dayanak varlıgının fiyat dalgalanmasındaki birim deZisimin opsiyon priminde

olusturdugu degisimdir. Theta; risk ölgümlerinde büyük önem tasıyan zaman faktörünü ifade eden

gösterge olup, opsiyon fiyatının vadeye göre degisiminin ölgüsüdür. Rho ise faiz oranlarındaki

yüzdesel deZisimin opsiyonun fiyatında olusturdugu deZisimin ölgüsüdür.

13) Teminat Riski: Türev araglar üzerinden alınan bir pozisyonun güvencesi olarak alınan

teminatın, teminatı zorunlu haller sebebiyle likidite etmesi halinde piyasaya göre degerleme

deferinin beklenen türev pozisyon deëerini karsilayamamasi veya dogrudan, teminatin niteligi ile

ilgili olumsuzlukların bulunmasıolasılıgının ortaya cıkması durumudur.

14) Baz Riski: Vadeli islem kontratlarının cari degeri ile konuolan ilgili finansal enstrüman

spot fiyatının aldıgı deger arasındaki fiyat farklılıgı degisimini ifade etmektedir. Sözlesmede

belirlenen vade sonunda vadeli fiyat ile spot fiyat birbirine esit olmaktadır. Ancak fon portföyü

icerisinde yer alan ilgili vadeli finansal enstrümanlarda islem yapılan tarih ile vade sonu arasında

gecen zaman igerisinde vadeli fiyat ile spot fiyat teorik fiyatlamadan farklı olabilmektedir. Dolayısı

ile burada Baz Deger'in sózlesme vadesi boyunca gósterecegi degisim riskini ifade etmektedir.

3.2. Fonun maruz kalabilece$i risklerin ölgümünde kullanılan yöntemler sunlardır:

Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir

risk yönetim sistemi olusturulmustur.

Piyasa Riski : Sirket türev araçlardan kaynaklanan riskleri de içerecek gekilde, fon

jyünün içerdigi tüm piyasa risklerini kapsayan “Riske Maruz Deer” yôntemini risk ólgim

iAhasi olarak seçmis ve risk yônetim sistemini de bu ülçüm modelini esas alarak.

tur. RMD, belirli given araliginda ve ölgüm süresi iginde bir fon popa)

ei maksimum deferi ifade etmektedir. RMD, piyasa fiyatlarındaki hareketl;

lilecek zarar limitini degil, belirli varsayımlar altındaki ; a imán;
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göstermektedir. Riske Maruz Deer, giinltik olarak, tek tarafli %99 giiven araliginda, tarihsel gözlem

yöntemi, 20 is günü elde tutma süresi ve en az 1 yıllık (250 is günü) gözlem süresi kullanılarak

hesaplanır. Piyasa riskinin ölgümünde kullanılan “Riske Maruz Deger Yöntemi”, fon portföy

degerinin normal piyasa kogullan altında ve belirli bir dönem dahilinde maruz kalabilecegi en

yüksek zararı belirli bir güven aralıfında ifade eden degerdir. Fon portföylerinde yer alan varlıkların

aylık ortalama islem hacimleri ile ihrag tutarlarına göre oranları dikkate alınarak,fon portföylerinin

ne kadar sürede likide edilebilecegi tespit edilir. Fonun nakit gıkıslarını eksiksiz ve zamanında

karsilayabilecek nitelikte likiditeye sahip olup olmadıgı, risk yónetimi sistemi tarafindan stres

testleri ile ölgülerek, olumsuz piyasa kosullarında yaganabilecek likidite riski konusunda Kurucu

Yönetim Kurulu bilgilendirilir. Fon kargı taraflarla gergeklestirilen sözlesmelerden kaynaklanan

ödeme ve teslim yükümlülüklerini devamlı olarak yerine getirebilecek durumda olmalıdır. Bu

hususailiskin kontroller risk yönetim sürecinin ayrılmaz bir pargasıdır. Fonun nakit ekstresi, türev

arag sözlesmesiile ilgili muhabir bankaya yapılan ödeme ve türev araç sôzlesmesinde yer alan

ödemetutarları kargılastırılarak mutabakat saZlanır.

Likidite Riski: Risk Yönetim Birimi tarafından günlük olarak takip edilir ve aylık yapılan

raporlamalarda Yönetim Kurulu’na sunulur. Fondaki varlıkların, ikinci piyasalardaki likiditesini

takip eder, likidite hakkında bilgi verir. Likidite riski, her varlıgın son 20 günlük ortalama günlük

islem hacmini dikkate alarak, fonun pozisyonunun, günlük islem hacminin %20’sini olusturmus

olsaydı, kag günde likide ederdi seklinde ölgülür. Günlük islem hacmi yüzdesini deSistirmek

suretiyle hassasiyet analizi yapılır.

Karsı Taraf Riski: Karsı taraf riski, yapılan yatırımlarda, yatırım yapılan ülke hazineleri de

dahil olmak üzere, karsılıgında yeterli teminat bulunmadan borg verilmesi, diger taahhütlerde

bulunulması, varlıkların ödüng, emanet veya teminat olarak tevdi edilmesi gibi nedenlerle,

varlıkların geri alınmasında ortaya cıkan karsı tarafın yükümlülüklerini yerine getirememe risklerini

ifade eder. Bu riski azaltmak icin, sirket igi yatırım komitesi olusturulmus ve borglanmasenetleri

fona dahil edilmesi düsünülen sirketlerin, özsermaye yeterlilikleri, bors/özermaye oranları,

derecelendirme kuruluslarından gelen raporları, karlılıgı gibi nicel unsurların yanında, sirket içi

kurumsallasma, seffaflik vb. konularinin da degerlendirilmesiile yatırım kararı verilir.

- Kaldirac Yaratan Íslem Riski: Kaldirag yaratan islemler fonun risk profilini etkilemekte

ve fonun getirisi getirinin kıyaslanması amaci ile kullamlan karsılastırma ölgütü getirisinden

farklılasabilmektedir. Kaldırag yaratan islemlerin içerdigi riskleri île bu islemlerin risk profiline olası

etkileri Risk Yönetim Birimi tarafından düzenli olarak izlenmektedir.

Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel süreclerindeki aksamalar

sonucunda zarar olugması olasılıgını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan

sistemlerin yetersizligi, basarisiz yönetim, personelin hatalı ya da hileli islemleri gibi kurum ici

etkenlerin yanı sıra dogal adetler, rekabet kogulları, politik rejim deBisikligi gibi kurum dısı etkenler

de olabilir.

Operasyonel risklerin ölgülmesi ve önlenmesine iliskin olarak, Kurucu nezdindeki ve

dısardan alınan hizmetler kapsamındaki faaliyetlereiliskin süreglerin etkin bir ig denetim sistemi ile

izlenmesi, uygun planlamaların yapılması ve igsel kontrollerin artırılması amacıyla gerekli teknik

alt yapı ve birimler arası iletisim entegrasyonları saßlanmıstır. Sirket faaliyetleri kapsamında

karsılasılabilecek aksamaların önüne gegmek ve olusabilecek zararları önlemekicin, prosedürlerin

ve is akıslarının takibini saglamak amaciyla sirketigi bir ig kontrol mekanizması olusturulmustur.

iglem sistemlerinin gergek zamanlı backuplanmasi saglanmustir.

à ılandırılmıs Yatırım Aracı Riski: Yapılandırılmıs yatırım araglarına yatırımvol

agsi taraf riski de meveuttur. Yatırımcı, yapılandırılmıs yatırım araglarınafs an:
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sirketin kredi riskine maruz kalmakta ve burisk ölgüsünde bir getiri beklemektedir. Yapılandırılmıs

yatırım araglarında yatırımcılar ihraggının ödeme riskini de almaktadır. Odemeriski ile ihraggı

kurumun yapılandırılmıs yatırım araglarından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememe
riski ifade edilmektedir. Karsı taraf riskini minimum seviyede tutabilmek adima ibragginin ve/veya
varsa yatırım aracının yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip olması

kosulu aranmaktadır. Ola$andısı korelasyon deßisiklikleri ve olumsuz piyasa kosullarında ortaya
cikabilecek likidite sorunları yapılandırılmıs yatırım aragları igin önemli riskler olusturmaktadır.
Piyasa yapıcılıgı olmadıgı durumlarda yapılandırılmıs yatırım araglarının likidite riski üst seviyedir.

3.3. Kaldırac Yaratan Islemler
Fon portföyüne kaldiraç yaratan islemlerden; türev araçlar (vadeli islem ve opsiyon

sözlesmeleri), swap sözlesmeleri, borsada islem gören varantlar,sertifikalar, ileri valörlü tahvil/bono
ve altın alım islemleri dahil edilecektir. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun
türine ve yatırım stratejisine uygun olacak sekilde kaldırag yaratan islemler dahil edilebilir. Kaldira¢
yaratan islemler nedeniyle fonun baslangıg yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilmeolasılıgı

bulunmaktadır.

3.4.Kaldirac yaratan islemlerden kaynaklanan riskin ölgümünde Rehber’de belirlenen esaslar

cercevesinde mutlak riske maruz deger yöntemikullanılacaktır. Fonun mutlak riske maruz deger

limiti bulunmamaktadir.

3.5. Kaldırag yaratan islemlereiliskin olarak arag bazındaayrı ayrı hesaplanan pozisyonların

mutlak degerlerinin toplanması (sum ofnotionals) suretiyle ulasılan toplam pozisyonun fon toplam

de$erine oranına “kaldırag” denir. Fonun kaldırag limiti % 100’dir.

Kaldırac yaratan islemlereiliskin pozisyon hesaplamasında Yatırım Fonlarına Ïliskin Rehber

kapsamındabelirtilen esaslar uygulanır.

3.6. Fon portföyüne alınan yapılandırılmıs yatırım araglarının saklı türev arac niteligi tasıyıp

tasımadıgı Kurucu tarafından degerlendirilerek söz konusu degerlendirmeyi tevsik edici belgeler

Kurucu nezdinde muhafaza edilir. Yapılandırılmıs yatırım aracının saklı túrev arag niteliginde

olması halinde, risk dlctimtine iliskin olarak Rehber’de yer alan esaslar uygulanir.

IV. FON PORTFOYUNUN SAKLANMASI VE FON MALVARLIGININ AYRILIGI

4.1. Fon portféyiinde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varliklar Kurulun portföy

saklama hizmetineiliskin düzenlemeleri gergevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.

4.2. Portföy Saklayıcısı'nın, fon portföyünde yer alan ve Takasbank’ın saklama hizmeti

verdigi para ve sermayepiyasası aragları, kıymetli madenlerile dier varlıkları Takasbank nezdinde

ilgili fon adına agılan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunların dısında kalan varlıklar ve

bunların degerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank’a aktarılır veya söz konusu bilgilere

Takasbank’ın erisimine imkän sa$lanır. Bu durumda dahi Portföy Saklayıcısı'nın yükümlülük ve

sorumlulugu devam eder.

43. Fon’un malvarlig1 Kurucu’nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlıgından ayrıdır.

Feemalvarlig1, fon hesabma olmasi gartiyla kredi almak túrev arac islemleri veya fon adina

tan benzernitelikteki islemlerde bulunmak haricinde teminat gésterilemez ve rehnedilemez.

| /arlıgı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin Æamu ,

ty irinadevredilmesihalinde dahi baska bir amaglatasarrufedilemez,kamu alacaklarınır {tahsi}
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amaci da dahil olmak tizere haczedilemez,tizerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasina dahil

edilemez.

4.4. Portföy saklayıcısı; fona ait finansal varlıkların saklanmasıve/veya kayıtların tutulması,

diger varliklarin aidiyetinin doßrulanması ve takibi, kayıtlarının tutulması, varlık ve nakit

hareketlerine iliskin islemlerin yerine getirilmesinin kontrolii ile mevzuatta belirtilen diger

görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Bu kapsamda, portföy saklayıcısı;

a) Yatırım fonları hesabına katılma paylarının ihrag veitfa edilmesi islemlerinin mevzuatve

fon ictüzügü hükümlerine uygunluÿunu,

b) Yatırım fonu birim katılma payı veya birim pay degerinin mevzuat ile fon igtüzügt,

izahname hükümleri gergevesinde belirlenen degerleme esaslarına göre hesaplanmasını,

¢) Mevzuat ile fon ictüzügü, izahname hükümlerine aykırı olmamak_ sartıyla,

Kurucu/Yönetici’nintalimatlarının yerine getirilmesini,

d) Fon’un varhklarryla ilgili islemlerinden dogan edimlerine iliskin bedelin uygun sürede

aktarilmasini,

e) Fon’un gelirlerinin mevzuat ile fon ictüzügü, izahname hükümlerine uygun olarak

kullanılmasını,

f) Fon’un varlık alım satımlarının, portföy yapısının, islemlerinin mevzuat, fon igtüzügü,

izahname hükümlerine uygunlugunu
sa$lamakla yükümlüdür.

4.5. Portföy saklayıcısı;

a) Fona ait varlıkların ayrı ayrı, fona aidiyeti agıkga belli olacak, kayıp ve hasara

ugramayacak sekilde saklanmasını saglar.

b) Belge ve kayıt düzeninde, fonaait varlıkları, hakları ve bunların hareketlerini fon bazinda

diizenli olarak takip eder.
c) Fona ait varliklari uhdesinde ve diger kurumlardaki kendi hesaplarında tutamaz ve kendi

aktifleriyle iliskilendiremez.

4.6.) Portföy saklama hizmetini yürüten kurulus, yükümlülüklerini yerine getirmemesi

nedeniyle Kurucu ve katılma payı sahiplerine verdigi zararlardan sorumludur. Kurucu, Portföy

Saklayıcısından; Portföy Saklayicisi da Kurucu’dan, Kanun ve Saklama Tebligi hükümlerinin ihläli

nedeniyle dogan zararlarm giderilmesini talep etmekle yükümlüdür. Katılma payı sahiplerinin

Kurucu veya Portfoy Saklayicisina dava agma hakkı saklıdır.

b) Portföy saklayıcısı, portfóy saklama hizmeti verdigi portfóylerin yónetiminden veya

piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu degildir.

c) Portföy Saklayıcısı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun ve ilgili diger mevzuattan

kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle katılma payı sahiplerine karsı

sorumludur.

4.7. Portföy saklayıcısı, saklama hizmetinin fonksiyonel ve hiyerarsik olarak diger

hizmetlerden ayrıstırılması, potansiyel sıkar gatıgmalarının düzgün bir sekilde belirlenmesi,

ónlenmesi, ónlenemiyorsa yónetilmesi, gózetimi ve bu durumun fon yatiruncilarina acıklanması

kaydıyla fona portföy degerleme, operasyon ve muhasebe hizmetleri, katılma payı alım satımına

aracilik hizmeti ve Kurulca uygun górilecek diger hizmetleri verebilir.

 
li



  

4.9. Portföy saklayicisi portföy saklama hizmetini yürütürken karsılasabilecegi cıkar
gatısmalarının tanımlanmasını, ónlenmesini, yönetimini, gözetimini ve agıklanmasını saglayacak
gerekli politikaları olusturmak ve bunları uygulamakla yükümlüdür.

4.10. Kurucu’nun ügüncü kisilere olan borgları ve yükümlülükleri ile Fon’un aynı ügüncü
kisilerden olan alacakları birbirlerine karsı mahsup edilemez.

4.11. Portföy saklama hizmetini yürüten kurulus, yükümlülüklerini yerine getirmemesi
nedeniyle Kurucu ve katilma pay1 sahiplerine verdigi zararlardan sorumludur.

4.12. Kurucu, Portföy Saklayıcısından; Portföy Saklayıcısı da Kurucu’dan, Kanun ve
Saklama Tebligi hiikiimlerinin ihlali nedeniyle dogan zararların giderilmesini talep etmekle
yükümlüdür. Katılma payı sahiplerinin Kurucu veya Portföy Saklayıcısına dava acmahakkı saklıdır.

4.13. Portföy saklayıcısı, portföy saklama hizmeti verdii portföylerin yönetiminden veya

piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu degildir.

4.14. Portföy Saklayıcısı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun ve ilgili diger mevzuattan
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle katılma payı sahiplerine karsı
sorumludur.

4.15. Portföy saklama sözlesmesinde portföy saklayıcısının Kanun ve Saklama Tebligi
hükümleri ile belirlenmis olan sorumluluklarının kapsamını daraltıcı hükümlere yer verilemez.

V. FON BiRIM PAY DEGERININ, FON TOPLAM DEGERININ VE FON
PORTFOY DEGERININ BELIRLENME ESASLARI

5.1. "Fon Portféy Degeri", portfoydeki varliklarin Finansal Raporlama Tebligi’nde belirlenen
ilkeler çerçevesinde hesaplanan degerlerinin toplamidir. “Fon Toplam Degeri” ise, Fon Portfóy
Degerine varsa diger varliklarin eklenmesi ve bor¢larin düsülmesi suretiyle hesaplanir.

5.2. Fon’un birim pay degeri, fon toplam degerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi
suretiyle hesaplanir. Bu deger her is gúnt sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebligi’nde belirlenen
ilkeler gergevesinde hesaplanır ve katılma paylarının alım-satım yerlerindeilan edilir.

5.3. Savas, dogal afetler, ekonomik kriz, iletisim sistemlerinin cökmesi, portföydeki
varlıkların ilgili oldugu pazarın, piyasanın,platformun kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana
gelebilecek arızalar, sirketin mali durumunu etkileyebilecek ónemli bir bilginin ortaya gıkması gibi
olaganústú durumlarn meydana gelmesi halinde, degerleme esaslarinin tespiti hususunda
Kurucu’nun yönetim kurulu karar alabilir. Ayrıca söz konusuolaylarlailgili olarak KAP’ta acıklama
yapılır.

5.4. 5.3. numaralı maddedebelirtilen durumlarda, Kurulca uygun görülmesi halinde, katılma
paylarının birim pay degerleri hesaplanmayabilir ve katılma paylarının alım satımı durdurulabilir.

5.5. Eurobondlar, yabancı borglanma aragları, yabancı ortaklık payları ve borsa yatırım
taz yapılandırılmıs yatırım aragları ve borsa dısı türev araç ve swap süzlesmelerineHiskih

Ngansal Raporlama Tebliÿi uyarimca TMS/TFRS dikkate alınarak Kurucu yónetiz À
lirlenen deÿerleme esaslari asaÿidaki gibidir. f  
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Yabancı menkul kıymetlerin degerleme fiyatlarının tespiti igin Bloomberg ve Matriks veri

saSlayici firmalar kullanılır. Buna göre;

- Eurobondlar, yabancı borglanmaaragları ve yabancı kira sertifikaları (sukuk) icin

Türkiye saati ile (TSI) saat 16:15-17:00 saatleri arasında alınan alis ve satis fiyat kotasyonlarmin

ortalamasina (temiz Fiyat) , fon fiyatı hesaplanacak gún itibari ile birikmis olan kupon getirisinin

eklenmesi ile hesaplanmıs kirli fiyat kullanılır. Bu hesaplama, tam is günü olmayan günlerde TSI

12:00 -12:30 arasında alinan alis ve satis fiyat kotasyonlarının ortalaması (temiz fiyat) kullanılarak

yapılır. Alıs ya da satıs kotasyonu bulunmaması durumundaise degerlemede kullanılacak kirli fiyat,

bir önceki günün kirli fiyatının ertesi is gününeig verimleilerletilmesiyle bulunur.

- Yabancı ortaklık payları ve borsa yatırum fonları igin Bloomberg ve benzeri dagitim

kanalları ekranlarından alınan kapanıs fiyatları kullanılacaktır. Degerleme günü borsada islem

gergeklesmemesi halinde son islem tarihindeki borsa kapanıs fiyatı kullanılacaktır. Fiyat hesaplama

günü tam is günü olmayan günlerde de son islem tarihindeki borsa kapanıs fiyatı esas alınacaktır.

- Yapılandırılmıs yatırım aragları deerlemede borsada ilan edilen fiyatın kullanılması

esastir. DeSerleme giinti borsada iglem gegmemesi halinde borsada islem gördügü son fiyat (borsada

hic islem görmemesi durumunda ihragfiyatı ) kullanılır. Borsada islem gérmeyen ancak veri dagitum

kanalları (Reuters, Reuters’te yok ise Bloomberg) araciligiyla fiyatı ilan edilen yapılandırılmıs

yatırım aragları için deÿerlemede güncel als fiyati kullanilacaktrr.

Diger taraftan, yukarida yer verilen yatirim aragları icin TSI 17:00’a kadar sóz konusu

yatırım araglarının islem gördügü borsa kapanmısise kapanis seansi uygulamasi bulunan piyasalarda

islem gören varlıkların degerlemesinde kapanıs seansinda olusan fiyatlar, kapanıs seansındafiyatın

olusmaması durumundaise borsada olugan en son seans agırlıklı ortalama fiyatlar kullanılır.

Borsa Dısı Türev Arac ve Swap sözlesmelerineiliskin degerleme

Fon portföyüne adırlıklı olarak Reuters Bloomberg ve Matriks veri saßlayıcılarından alım

fiyatı temin edilebilen borsa dısı türev arag ve swap sózlesmeleri dahil edilecektir.

Portfóye alinmas1 asamasinda tirev arag ve Swap sözlesmesinin degerlemesinde araci kurum

ya da risk hizmeti alınan kurumdan temin edilen gúncel fiyat ile forward sózlegmeleri için

Bloomberg FRD sayfasında hesaplanacak olan teorik fiyat ya da aynı hesaplama yöntemi (Interest

Rate Differential) kullanılarak hesaplanacak olan fiyat kullanılır. Güncelfiyat alıs fiyatıdır.

Fonun fiyat aciklama dónemlerinde;

- Degerlemede kullanılmak üzere güncel piyasa fiyatının bulunmadigi durumlarda ve

- Karsı taraftan fiyat kotasyonu alinamadigi durumlarda, opsiyonlar icin Bloomberg OV

sayfasmdan hesaplanacak teorik deger ya da Black&Scholes, Monte Carlo vb gibi genel

kabul gérmiis yéntemlerle hesaplanan fiyat, swaplar igin ilgili broker sayfalarmdan elde

edilecek fiyat ya da gelecekteki nakit akımlarının bugüne indirgenmesi yöntemiyle bulunan

fiyat kullanılacaktır. Teorik degerlerin hesaplanması sırasında dayanak varlık fiyatı olarak

ilgili dayanak varligm o anki spotfiyatı kullanılacaktır.

Bununla birlikte, fonun fiyat acıklama dönemlerinde degerlemede kullanılmak tizere karsí

>

Mm,fiyat kotasyonu alindigi durumlarda söz konusu fiyat degerlemede kullanılmadan

y

pos /

gunlugu yukarıda agıklanan yöntemlerle degerlendirilecektir.
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a) lleri valörlü alınan Devlet ic Borglanma Senetleri (DIBS) valör tarihine kadar diger
DIBS’lerin arasına dahil edilmez. ¡eri valörlü satılan DIBS’ler ise valör tarihine kadar portföy
degeri tablosunda kalmaya ve degerlenmeye devam eder.Ileri valörlü DIBS alım ve satım islemleri
ayn bir vadeli islem sézlesmesi olarak degerlenir. islem tutarları ise valör tarihine kadar takastan
alacak veya takasa borg olarak takip edilir.

b) Lleri valérlii sézlesmenin degeri alig ve satis islemlerinde aynı yöntemle hesaplanırken
islem alıs ise pozitif (+), satıs ise negatif (-) bir deger olarak portféy degeri tablosuna yansır. Aynı
valörde ve aynı nominal degerde hem alıs hem desatıs yapılmıs ise portföy deëeri tablosunda her
iki islem aynı degerdefakatalıs islemi pozitif (+) satıs islemi ise negatif (-) olarak gözükecektir. Bu
sekilde actigi pozisyonu ters islemle kapatmıs olan fonlarda bu islemler portföy degeri üzerinde bir
etki yaratmayacaktır.

©) Îleri valôrlü islemlerin degerlemesi ise asaädaki formiüle gore yapılacaktır:
Islemin Degeri = Vade sonu Degeri /(1+Bilesik Faiz/100)(vkg/365)
Vade Sonu Deger: Alim satim yapilan DIBS’in nominal degeri

Bilesik Faiz: Varsa degerleme gününde BIAS’ta valértarihi islemin valér tarihi ile aym olan
islemlerin agirlikl ortalama faiz oram, yoksa degerleme gününde BIAS’ta aynı gün valörlü
gergeklesen islemlerin agırlıklı ortalama faiz oranı, yoksa en son aynı gün valörlü olarak islem
gördügü gúndeki aym gún valörlü islemlerin aßırlıklı ortalama faiz oranı, bu da yoksa ihraç
tarihindeki bilesik faiz oranıdır.

Dleri Valörlü Altın islemleri
Deri valörlü altın islemlerinde BIST Kıymetli Madenler Piyasası günlük bültenindeki fiyat

baz alınır. Fiyat bulunmadigi takdirde, T+1 gününde islem yapılan günkü islem fiyatı ile degerleme
yapılır. Bu sekilde fon portföyüne birden fazla fiyattan islem yapılması durumunda, degerleme,
yapılan islemlerin agırlıklı ortalama fiyatı ile yapılır. T+2 ve dahaileri valörlü islem yapılması
halinde valör tarihinde bülten verisi bulunmaması halinde islemin valör tarihinden daha yakın
valördeki bülten verilerine bakılarak, islemin valör tarihine en yakın fiyat baz alınarak degerleme
yapılır.

Borsa Dısı Repo ve Ters Repo Sózlesmeleri
Borsa digi repo-ters repo sézlesmelerinde degerlemenin objektifkosullarda yapilmasive adil

bir fiyat igermesi esastır. Borsa digi repo-ters repo sózlegmeleri piyasa fiyatin en dogru yansitacak
sekilde güvenilir ve doSrulanabilir bir yöntemle degerlenir. Bu cergevede, degerleme icin borsada
islem gören benzer vade yapısına sahip sözlesmelerin faiz oranı kullanılır. Îlgili vadede borsada
gecmis islem faiz oranı olmaması durumunda en son degerleme oranı ile Fon Hizmet Birimi
tarafindan degerleme yapilir.

5.6. Borsa disinda taraf olunacak repo-ters repo sdzlesmelerine iliskin olarak, ilgili
sözlesmelerin faiz oranlarının borsada islem gören benzer vade yapısına sahip sözlesmelerin faiz
oranlarına uygun olmasıesastır. Borsa dısında taraf olunan repo-ters repo sözlesmelerinin herhangi
bir iliskiden etkilenmeyecek sekilde objektif kosullarda yapılmasının ve adil bir fiyat icermesinin
güvencealtına alınması icin BIST Borglanma Aragları Piyasası Repo-Ters Repo Pazari'nda aynı
gün ilgili vadede gergeklesen ortalama faiz oranı ile %20’lik bir bant igerisinde kalmasına dikkat
edilir. ilgili vadede BIST Borclanma Aracları Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı’nda islem gecmemesi
halinde, Türkiye Bankalar Birli3i tarafından ilan edilen Türk Lirası referans faiz oranı
asgulamasinda ilan edilen sabitleme oranlar dikkate almarak ilgili vade igin dogrusal yakınsaman\

Di e teorik faiz oranı elde edilir. Hesaplanan teorik faiz ile islem yapian faiz arasinda//

“e a fark olmaması sartı aranır. Arızi durumlar nedeniyle Beana gereken

 

 



Bu kapsamda, söz konusu varlıkların “adil bir fiyat” igerip igermedigine iliskin

deëerlendirme, Risk Yónetim Birimi tarafından gergeklestirilecektir. Ayrıca ic Kontrol Birimi

tarafından da gerekli kontroller yapılır.

Bu kapsamda,
Forward islemler; dayanak varligin spotfiyatı baz alınarak teorik fiyat hesaplanır. Spot fiyat

icin degerleme günüitibarıyla;
i. Dayanak varligin déviz olmasi durumunda, TCMB déviz alıs kuru,

ii. BIST Pay Endeksleri igin, ilgili endeksin en giincel seans kapanis degeri,

iii. Dayanak varligin ihracci pay1 olmasi durumunda, ilgili payın en güncel seans kapanıs

degeri,
iv. Dayanak varligin borclanma aracı olması durumunda ise en güncel günlük afırlıklı

ortalamafiyat kullanılır.

Bulunan spot degerler; degerleme günü ile forward islemin vade tarihi arasındaki gün

sayısına karsılık gelen TL ve döviz piyasafaizleri ile (dayanak varlıgın döviz olması durumundaise

Bloomberg FRD sayfasından edinilecek “swap point” kadar) ilerletilerek teorik fiyata ulasılır.

- Swap islemleri ;
i. Faiz ve enflasyona dayali swap islemlerde swapin sabit kısmının degeri kullanılarak,

ii. Kura dayalı olanlar kur kisminin nosyonel degeri kullanilarak teorik fiyata ulasılır.

- Opsiyon sézlesmelerineiliskin olarak ayrica;

Veri sa$layıcı veya fiyat temin edilebilecek diger kurumlar/kuruluslar tarafindan elde edilip

belgelendirilebilecek volatilite (bulundugu durumda “implied” aksi halde “historical”) degerleri

kullanilarak ve Black&Scholes ya da uygun olan diger yóntemlerle teorik fiyat hesaplanacaktır.

Hesaplanan buteorik fiyat, adil fiyata iliskin yapılacak kontrollerde kullanılır.

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Fon satis baslangıgtarihinde bir adet payin nominal fiyati (birim pay degeri) 1 TL’dir. Takip

eden günlerde fonun birim pay degeri, fon toplam degerinin katilma paylarının sayısına

bölünmesiyle elde edilir.

Fonun satis baslangi¢ tarihi32/24/2020’dur.

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların BIST Borglanma Piyasası'nın agık oldugu günlerde saat 13:00%a kadar

verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak

pay fiyati tizerinden yerinegetirilir.
BIST Borglanma Piyasasi’nm ack oldugu giinlerde saat 13:00’dan sonrailetilen talimatlar

ise,ilk pay fiyati hesaplamasmdan sonra verilmis olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan

pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
BIST Borglanma Aragları Piyasası'nın kapalı oldugu günlerdeiletilen talimatlar, izleyen ilk

isgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gergeklestirilir.

6.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları

_ Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından

lilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatin

$ sayı iolarak verilmesi halinde, alıs islemine vygulanacak fiyatin kesin olarak bilinm mesi

(Reape, tkatilma payi bedellerini en son ilan edilen satis fiyatma, aza mi %20 ilaye mat

= Nuygulayayak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini islem cils (etn
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ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara es deÿer kiymeti teminat olarak kabul

edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk

gelen pay sayısı fon fiyati agiklandiktan sonra hesaplanır.

Alım talimatının karsiligindatahsil edilen tutar o gún igin yatırımcı adına nemalandırılmak

suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar gergevesinde, katılma payıalımında kullanılır.

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların BIST Borglanma Piyasası'nın acık oldugu giinlerde saat 13:00’a kadar

verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak

pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borglanma Aracları Piyasası'nın agık oldugu günlerde saat 13:00’dan sonrailetilen

talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmis olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada

bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borclanma Araclari Piyasası'nın kapalı oldugu günlerdeiletilen talimatlar izleyen ilk

isgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gergeklestirilir.

6.4.Satım Bedellerinin ÖdenmeEsasları
Katılma payıbedelleri; iade talimatının BIST Borglanma Aragları Piyasası'nın agık oldugu

günlerde saat 13:00’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci islem gününde,

jade talimatının BIST Borglanma Aragları Piyasası'nın agık oldugu giinlerde saat 13.00’dan sonra

verilmesi halindeise, talimatin verilmesini takip eden úgiincú islem gününde yatırımcılara ödenir.

6.5. Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluslar ve Alım Satım Yerleri:

Katılma paylarının alım ve satımı kurucu ve Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S.

aracılıgıyla yapılır. Fon, TEFAS’ta islem görmemektedir.

 

 

 

Unvan Tletisim Bilgileri
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|
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6.6. Performans Ucreti :

Kurucu, yönetim ücretinin yam Sira asagidaki kogullarin gerceklegmesi halinde fon

katilimeilarmdan farkh dónemlerde yaptiklani her bir yaturim igin ayrı ayrı hesaplanmak kaydıyla,

“Performans Ücreti” tahsil eder. Performans úcreti tahsil edilmesi igin dónemsel fon getirisinin

pozitif olması ve aynı dönemdeki “Esik Deger” getirisini asması gerekmektedir. Ek olarak,

“Dónem” sonundaki Fon Pay Deger’inin, asafıda anlatıldızı sekilde bulunacak “Yüksek Iz”

degerini agması gerekmektedir.

“Performans Gözden Gegirme Tarihleri” 6. ve 12. ayın son degerleme günleridir. Performans ücreti

hesaplaması “Performans Gözden Gegirme” tarihlerinde ve satıs gergeklestiginde yapılır.
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] Hep. 5 à si = ((Dónem sonu fon birim pay fiyatı/Yüksek iz deger)-1)

Nispi Getiri: Performans dönemi sonuitibarı ile hesaplanan portföyün vergi öncesi getiri oranından

esik degerin gıkarılması sonucu bulunacak pozitif ya da negatifyüzdesel degerdir.

Yiiksek iz deger: Alis tarihindeki fon birim pay degeri veya performans ücreti tahsil edilmis ise

performans ticreti tahsil edilen fon birim pay degeri.

Fon Birim Pay Degeri Getirisi: Fondan cıkıs yapıldıdı tarihteki veya performans degerleme

dönemindeki fon birim pay degeri / Yüksek iz deger -1

Bütün hesaplamalarda “ilk Giren Ik Cikar (FIFO)” yöntemi uygulanır. Performans ücreti

katılma payı sahipleri tarafından karsılanır. Performans ücreti, her takvim yılının 6. ve 12. ayının

son isgününü takip eden 2. is günü katılma payı sahiplerinin fondan ayrılmasını beklemeksizin

yukarıda anlatılan yönteme uygun olarak, yatirimcinin kurucu nezdindeki cari hesabında yeterli

bakiye bulunması durumunda cari hesaba borg kaydı yaratmak suretiyle veya hesapta yeterli bakiye

"bulunmaması halinde, yatırımcının hesabından tahsil edilemeyen bölümünün karsılıgı kadar fon

payı, ilave bir talep veya emir beklenmeksizin fona ¡ade edilmek suretiyle katilimcilardan tabsil

edilir.
Kurucu, performans kriteri olarak izahnamenin 2.5 maddesinde belirtilen esik degeri

kullanır. Bu deger, her bir yatırımcı igin ve aymı yalırımcının her bir farklı tarihte fon alımını

gergeklestirdii günden itibaren ayrı ayrı takip edilmeye baslanır ve fonda kalma süresi boyunca

hesaplanır. Kurucu, her takvim yılının 6. ve 12. ayının son isgününü takip eden 2. isgünü yatırımcı

bazında, katılma payı sahiplerinin fondan ayrılmasını beklemeksizin, fon katılma payını elinde

bulundurdugu süreye ait fon esik degerini asan fon getirisi üzerinden %20 tutarında performans

ücreti tahsil eder.

Performans ücreti, her bir yatırımcı igin ve aynı yatırımcının her bir farklı tarihte fon katılma

payı alımını gergeklestirdi$i günden itibaren ayrı ayrı takip edilmeye baslanır. Dönem sonundaki

de$erleme günü ve/veya fondan gıkıs tarihinde farklı giris tarihleri igin hesaplanan kar/zarar tutarları

mahsup edilmeden birbirinden bagımsız olarak degerlendirilir.

Bu gergevede, fona giris yaptıdı takvim yılı igerisinde olmak üzere fondan cikig yapmak

isteyen yatırımcılardan, fona giris tarihindeki fon pay deëeri ile fondan çikmak istedikleri dônem

sonundaki fon pay degeri arasındaki pozitif deisimin, ayni dónemdeki fon esik degerini agan kismi

üzerinden yukarıda belirtilen limitler paralelinde performans ücretine konu olan fon payı sayısı ile

garpılması suretiyle hesaplanacak performans ücreti tahsil edilir.

Performansticreti hesaplamasinda “High Watermark”(Ytiksek Iz Deer) uygulanir. Buna

gére, fon satin alig tarihindeki fon pay degeri aym zamanda “Viiksek iz” degeri olarak kabul edilir.

Performans ücreti hesaplama günündeki fon fiyatının (fon pay degerinin) “Yüksek Îz” degerini

asması ve nispi getirinin pozitif olması halinde performansücreti tahsiledilir.

Yüksek iz deger, performans ücreti alınan dönem itibarıyla performans ücretine esas birim

pay degeri olarak yeniden belirlenir.

Esik Deger Getirisi = Dönem sonu [%75 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %25 BIST-

KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi] *1,20 / Dönem bası [%75 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL

Endeksi + %25 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi] *1,20 -1

m
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Bir sonraki performans ticreti hesabi icin baz olusturacak Yüksek Iz degerinin

belirlenmesinde tic durum ortaya ¢ukabilir:

a) Fon getirisi pozitif ve fon getirisi esik degerden yiiksek ise Yiiksek Iz deger, performans

ücreti kesilen tarihteki fon pay degeri olarak güncellenir.

b) Fon getirisinin negatif ancak esik degerin getirisinden yüksek ise performans úcreti

kesilmediÿinden Yüksek Îz deger en son performans ücreti kesilen tarihteki fon birim pay degeri

olarak alınmaya devam eder.

c) Fon getirisi pozitif, fakat fon getirisi esik degerden düsük ise performans ücreti

kesilmediginden Yiiksek Iz deer performansücreti kesilen tarihteki fon birim pay degeri olarak

alınmaya devam eder.

Performans gözden gecirme tarihleri dısındaki tarihlerde satım talimati verildiginde

hesaplanan performansiicreti satis tutarmdan düsülerek kalan kısım yatırımcıya ödenir.

Performans ücretinin hesaplanmasında asagıdaki formül kullanılacaktır:

 

[ ( Fonbirim pay degerinin getirisi — Esik degerin getirisi) * %20 ) * dénem basi fon birim pay

degeri * pay miktarı ]

  
 

Farklı dönemlerde girisi yapılan her bir pay igin ayrı ayrı hesaplanır.

Performans Ücreti Hesaplamasına Îliskin Ornekler

Ornek 1:
Yatırımcı 26 Ekim 2013 tarihinde Fon’a 100 TL birim fiyattan (fon pay degeri: 100 TL) 100,000

adet fon katılma payı satın almıstır.

O tarihten yılın son deerleme günü olan 31 Aralık 2013’e kadar Fon’un getirisi %10,0 olmustur

(fon pay degeri 110 TL olmustur).

Aynı dönemdeki Esik Degergetirisi ise %6,0 olmustur.

Yatırımcı 15 Subat 2014 tarihinde Fon’dan gıkmiastır.

Performans ücreti tahsilatının yapıldıgı yılın son degerleme gününden fon cıkıs tarihine kadarki

dönemde (31/12/2013-15/02/2014 arası) fonun getirisi %10,0 (fon pay degeri: 121), Esik Deÿer

getirisi ise %5,0 olarak gerçeklesmistir.

Performans Ücreti Hesaplaması (Örnek1):

15/02/2014 tarihinde gerceklesen gikis isleminden önce performans hesaplama dénemi sonu

olan 31/12/2013’te asagidaki hesaplama yapılarak miisteriden performans komisyonu

kesilmistir.

Fon alim tarihinde Yüksek iz deger fon fiyatı olan 100 TL’dir. Performans degerleme tarihindeki

opefiyatı, Yüksek Iz degerini astıgı ve nispi getiri pozitif oldugu icin Performans Ucreti 1
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Performans Ucreti: 100 TL x 100,000 pay x %0,8 = 80,000 TL olarak miisterinin TL cari hesabindan

kesilmistir.
15/02/2014 tarihine geldigimizde, bir ónceki dónemin son degerleme gúnii olan 31/12/2012
taribinde performans komisyonu kesildigi igin bir sonraki Dönem igin Yüksek Îz deÿer bir önceki

dönem performans ücreti kesilen deÿerleme günü olusan pay fiyatı olan 110 olmustur.
Yatırımcının Fon’dan cıkıs yaptıgı 15 Subat 2014 tarihinde Fon fiyatı, Yüksek Iz degerini astıgı ve
nispi getiri pozitif olduëu için Performans Ücreti tahsil edilmistir.
Nispi Getiri Oranı : %10-%5=%5
Performans Ücreti, (410 - %5) x %20 x 100,000 x110 = 110,000 TL olmustur.

Ornek 2:
Yatırımcı 26 Eylül 2015 tarihinde Fon’a 100 TL birim fiyattan (fon pay degeri: 100 TL) 100,000
adet fon katilma pay: satin almustir.
O tarihten yilin son degerlemegiinti olan 31 Aralik 2015’e kadar Fon’un getirisi %8,0 olmustur (fon
pay degeri 108 TL olmustur). Aynı dönemdeki Esik Deger getirisi ise %2,0 olmustur.
Yatırımcı 15 Nisan 2016 tarihinde Fon’dan ¢ikmustir.
Performans ücreti tahsilatının yapıldıfı yılın son degerleme gününden fon cikis taribine kadarki
dönemde (31/12/2015-15/04/2016 arası) fonun getirisi %10,0 (fon pay degeri: 118.8 TL), Esik

Degergetirisi ise %5,0 olarak gergeklesmistir.

Performans Ücreti Hesaplaması (Örnek2):
15/04/2016 tarihinde gergeklesen cıkıs isleminden önce performans hesaplama dónemi sonu
olan 31/12/2015 de asafıdaki hesaplamayapılarak yatırımcıdan performans ücreti almmıstır.
Fon alım tarihinde Yüksek Iz deger fon fiyatı olan 100 TL’dir. Performans degerlemetarihindeki
fon fiyatı, Yüksek iz degerini astıgı ve nispi getiri pozitif oldugu icin Performans Ucreti tahsil

edilmistir.
Nispi Getiri Oranı : %8-%2=%6
Pay basına Performans Oranı : (%8 — %2 ) x %20 = %1.2
Performans Ucreti: 100 TL x 100,000 pay x %1.2 = 120,000 TL olarak miisterinin TL cari

hesabindan kesilmistir.
15/04/2016 tarihine gelindiginde, bir 6nceki dénemin son deZerlemegiinti olan 31/12/2015 tarihinde
performans ücreti alındıı igin bir sonraki Dönem igin YüksekIz deger bir ónceki dónem performans

ücretine esas pay fiyatı olan 108 TL olmustur.
Yatırımcının Fon’dan gıkıs yaptıdı 15 Nisan 2016 tarihinde Fon fiyati, Ytiksek Iz degerini astigi ve

nispi getiri pozitif oldugu icin Performans Ucreti tahsil edilmistir.
Nispi Getiri Oram : %10-%5=%5
Performans Ucreti, (%10-%5) x %20 x 100,000 x 108 TL = 108,000 TL olmustur.

VI. FON MALVARLIGINDAN KARSILANACAK HARCAMALAR VE
KURUCU’NUN KARSILADIGI GIDERLER:

7.1. Fonun Malvarlısından Karsılanan Harcamalar

Fon varligindan yapılabilecek harcamalar asagida yer almaktadir.
1) Saklama hizmetleri için ôdenen her türlü ücretler,

==ass2’)Varlıkların nakdeeeve transferinde ödenenher türlü vergi, resim ve komisyonlar,

 



6) Fonun miikellefi oldugu vergi,
7) Bagimsiz denetim kuruluslarma ódenen denetim ticreti,
8) Mevzuat gere$i yapılması zorunluilan giderleri,

9) Takvim yili esas alınarak üger aylik dénemlerin son is gününde fonun toplam degeri üzerinden

hesaplanacak Kurul ücreti,

10) Esik deger ölgütü giderleri,
11) KAP giderleri,
12) E-vergi beyannamelerinin tasdikineiliskin yetkili meslek mensubuücreti,

13) E-defter (mali mühür, arsivleme ve kullanım) ve E-fatura (arsivleme) uygulamaları nedeni ile

ödenen hizmet bedeli,

14) Mevzuat uyarınca tutulması zorunlu defterlere iliskin noter onayı giderleri,
15)Tüzel Kisi Kimlik Kodu Giderleri,
16) Kurulca uygun gôrülecek diÿer harcamalar.

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:
Fon toplam degerinin günlük %0,00548 (yüzbindebesvirgülkırksekiz) [yıllık yaklasık %2

(yüzdeiki)]olusan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta

icinde, kurucu ile daßıtıcı arasında imzalanan sözlesme gergevesinde belirlenen paylasım esaslarına

göre kurucuya ve daßıtıcıya fondan ödenecektir.

7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımma Aracılık Eden Kuruluslar ve

Aracılık Islemleri Icin Odenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S.

aracılık etmektedir. Söz konusuaracilik islemleri igin uygulanan komisyon oranlari asagida yer

almaktadır:

1) Pay komisyonu: On binde 4

2) Sabit getirili menkul kıymet komisyonu: Yüz binde 5 (BSMV dahil)

3) Takasbank Para Piyasasi Islem (TPP) Komisyonu: Yiiz binde 3 (BSMV dahil)

4) Repo - Ters repo islem komisyonu: Yüz binde 1,5*gün sayısı
5)  VIOP islem Komisyonu: On binde 2 (BSMV dahil)

7.1.3. Kurul Ücreti: Takvim yılı esas alınarak, üger aylık dönemlerin son is gününde Fon’un

net varlik degeri üzerinden %0,005 (yüzbindebes) oranında hesaplanacak ve ödenecek Kurul Ucreti

Fon portföyünden karsılanır.

7.1.4. Fon’un Bagli Oldugu Semsiye Fona Ait Giderler: Semsiye Fon’un kurulusgiderleri

ile fonlarin katilmapay1 ihrag giderleri harig olmak tizere, Semsiye Fon icin yapılması gereken tim

giderler Semsiye Fona baglı fonların toplam degerleri dikkate alınarak oransal olarak ilgili fonların

portföylerinden karsılanır.

7.1.5. Karsılık Ayrılacak Diger Giderler ve Tahmini Tutarlari

Asagidaki tabloda yer alan tutarlar bir hesap dónemi boyunca fondan tahsil edilmekte olup,

oranlar fon toplam degeri üzerinden hesaplanmaktadır.
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7.2. Kurucu Tarafından Karsılanan Giderler

Asagida tahmini tutarları gösterilen katılma paylarının satısına iliskin giderler kurucu

tarafından karsılanacaktır.

 

 

 

  

Gider Türü Tutarı (TL)

Tescil ve Ilan Giderleri |3.000
Diger Giderler 2.000

TOPLAM 5.000  
 

VII. FONUN VERGILENDIRILMESI:

8.1. Fon Portföy isletmeciligi Kazanglarının Vergilendirilmesi

a) KurumlarVergisi Diizenlemesi Agismdan: 5520 sayili Kurumlar Vergisi Kanunu’nun

S'inci maddesinin 1 numaralı bendinin (d) alt bendi uyarınca, menkul kıymet yatırım fonlarının

portföy isletmeciliginden do$an kazangları kurumlar vergisinden istisnadir.

b) Gelir Vergisi Diizenlemesi Acismdan: Fonlarin portfoy isletmeciligi kazanclar1, Gelir

Vergisi Kanunu’nun gegici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca, %0? oranında gelir vergisi

tevfikatınatabidir.

8.2. Katılma Payı Satın Alanların Vergilendirilmesi

Gelir Vergisi Kanunu’nun gegici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre

kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili oldugu fona iadesi %10

oranında gelir vergisi tevfikatına tabidir. KVK’nın ikinci maddesinin birinci fikrasi kapsamindaki

mükellefler ile münhasiran menkul k1ymet ve diger sermaye piyasas1 aract getirileri ile degerartısı

kazançlan elde etmek ve bunlara bagli hakları kullanmak amaciyla faaliyette bulunan

mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla

benzer nitelikte oldugu T.C. Hazine ve Maliye Bakanligi’nca belirlenenler icin bu oran %0 olarak

uygulamr.!!!

Gelir Vergisi Kanunu’nun gecici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca fon katılma

paylarının fona iadesinden elde edilen gelirler igin yıllık beyanname verilmez. Diger gelirler

nedeniyle beyannameverilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticari isletmeye

dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu fikra kapsamı dısındadır.

Kurumlar Vergisi Kanunu Gegici Madde 1 uyarınca dar miikellefkurumlarin Tiirkiye'deki is

yerlerine atfedilmeyen veya daimi temsilcilerinin aracılıgı olmaksizin elde edilen ve Gelir Vergisi

Kanununun gecici 67 nci maddesi kapsamında kesinti yapılmıs kazangları ile bu kurumların tam

miikellef kurumlara ait olup BIST’ta islem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan pay

senetlerinin elden gıkarılmasından saßlanan ve gegici 67 nci maddenin (1) numaralıfikrasının altıncı

paragrafı kapsamında vergi kesintisine täbi tutulmayan kazangları ve bu kurumların daimi

temsilcileri aracılıgıyla elde ettikleri tamamı gegici 67 nci madde kapsamında vergi kesintisine BE

skuus kazanglari icin yillik veya 6zel beyanname verilmez.
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IX. FINANSAL RAPORLAMA ESASLARI ILE FONLA ILGiLI BILGILERE VE
FON PORTFOYUNDE YER ALAN VARLIKLARA ILISKIN ACIKLAMALAR

9.1. Fon'un hesap dénemi takvim yilidir. Ancak ilk hesap dénemi Fon'un kurulustarihinden
baslayarak o yılın Aralık ayının sonuna kadar olan süredir.

9.2. Finansal tabloların bagimsiz denetiminde Kurulun bagimsiz denetimle ilgili

düzenlemelerine uyulur. Finansal tablo hazırlama yükümlülügünün bulundugu ilgili hesap
döneminin son günüitibarıyla hazırlanan portföy raporları da finansal tablolarla birlikte ba3imsiz
denetimden gecirilir.

9.3. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bagımsız denetime tabidir. Kurucu, Fon’un yillik
finansal tablolarını, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün iginde KAP’ta ilan eder.
Finansal tabloların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesihalinde resmi tatil gününü
takip edenilk is günü son bildirim tarihidir.

9.4. Semsiye fon ictüzügüne, bu izahnameye, bagımsız denetim raporuyla birlikte
finansal raporlara (Finansal tablolar, sorumluluk beyanları) fon giderlerineiliskin bilgilere,
fonun risk degerine, uygulanan komisyonlara, varsa performans ücretlendirmesine iliskin
bilgilere ve fon tarafından acıklanması gereken diger bilgilere fonun KAP’ta yer alan sürekli
bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulasılması mümkündür.

9.5. Finansal raporlar, bagımsız denetim raporuyla birlikte, bagimsiz denetim kurulusunu
temsil ve ilzama yetkili kisinin imzasını tasıyan bir yazı ekinde kurucuya ulasmasından sonra,
kurucu tarafından finansal raporların kamuya agıklanmasına iliskin yönetim kurulu kararına
baglandigi tarihi izleyen altıncı is günü mesai saati bitimine kadar KAP’ta agıklanır. Finansal
tablolar ayrıca söz konusu agiklamay1 müteakip 10 is günü igerisinde katılma payı sahiplerine en
uygun haberlesme vasıtasıyla gónderilir.

9,6. Portföy raporları dısındaki finansal raporlar kamuya agıklandıktan sonra, Kurucu’nun
resmi internetsitesinde yayımlanır. Bu bilgiler,ilgili internetsitesinde en az bes yıl süreyle kamuya
acık tutulur. Söz konusu finansal raporlar aynı zamanda kurucunun merkezinde ve katılmapayı satısı
yapılan yerlerde, yatırımcıların incelemesiigin hazır bulundurulur.

9,7. Yatırımcıların yatırım yapmakararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını
gerektirecek nitelikte olan izahnamenin 1.1.1., 1.1.2.1., IL IIL.,V.5.5., V.5.6., VI. (6.5. maddesi harig),
VII.7.1. (aracilik komisyonlarınailiskin alt madde harig) nolu bölümlerindeki degisiklikler Kurul
tarafindan incelenerek onaylanır ve yapılacak izahname de$isiklikleri yürürlüge giris tarihinden en
az 30 gün önce katılma payı sahiplerine en uygun haberlesme vasıtasıyla bildirilir. Izahnamenin
diger bölümlerinde yapılacak degigikler ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından
yapılarak KAP’ta ve Kurucu’nun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yapilan degisiklikler her
takvim yili sonunuizleyen alti is gtinii iginde toplu olarak Kurula bildirilir.

9.8. Fonailiskin olarak reklam ve ilan verilemez.

9.10. PortfSye yapilandirilmis yatirum araci dahil edilmesi halinde söz konusu yatırım
grossagenel dzelliklerine iliskin bilgiler ve igerdigi muhtemel riskler ayrica KAP’ta agiklanir.
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X. FON'UN SONA ERMESI VE FON VARLIGININ TASFIYESI

10.1. Fon;

- Bilgilendirme dokümanlarında bir süre öngörülmüs ise bu sürenin sona ermesi,
- Fon süresiz ise kurucunun Kurulun uygun gériistinti aldiktan sonra alti ay sonrasi icin feshi

ihbar etmesi,

- Kurucunun faaliyet sartlarını kaybetmesi,
- Kurucunun mali durumunun taahhütlerini karsilayamayacak kadar zayıflaması, iflas etmesi

veya tasfiye edilmesi,
- Fonun kendi mali yükümlülüklerini karsılayamaz durumda olması ve benzer nedenlerle

fonun devamının yatırımcıların yararına olmayacadının Kurulcatespit edilmis olması
hallerinde sonaerer.
Fonun sona ermesi halinde fon portföyünde yer alan varlıklardan borsada islem görenler

borsada, borsada islem görmeyenler ise borsa dısında nakde dönüstürülür.

10.2. Fon mal varlıgı, igtüzük ve izahnamedeyer alan ilkelere göre tasfiye edilir ve tasfiye
bakiyesi katılma payı sahiplerine payları oranında daßıtılır. Tasfiye durumunda yalnızca katılma
payı sahiplerine ödemeyapılabilir.

10.3. Tasfiye islemlerineiliskin olarak, Kurucu’nun Kurul’un uygun görüsünü aldıktan sonra
6 ay sonrasıicin fesih ihbar etmesi durumunda séz konusustire sonunda hala Fon’a iade edilmemis
katılma paylarının bulunması halinde, katılma payı sahiplerinin satıs talimatı beklenmeden pay
satısları yapılarak elde edilen tutarlar Kurucu ve katılma pay1 alum satumi yapan kurulus nezdinde
acilacak hesaplarda yatırımcılar adına ters repoda veya Kurul tarafından uygun görülen diger
sermaye piyasası araglarında nemalandırılır. Fesih ihbarından sonra yeni katılma payı ihrag
edilemez. Tasfiye anından itibaren hicbir katılma payı ihrag edilemez ve geri alınamaz.

10.4. Kurucunun iflasi veya tasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun göreceZi baska bir portföy
yönetim sirketine tasfiye amacıyla devreder. Portföy Saklayıcısının mali durumunun taabhütlerini
karsılayamayacak kadar zayıflaması, iflası veya tasfiyesi halinde ise, kurucu fon varlıgını Kurul
tarafından uygun görülecek baska bir portföy saklayıcısına devreder.

10.5. Tasfiyenin sona ermesi üzerine, Fon adinin Ticaret Sicili'nden silinmesi igin keyfiyet,

kurucu tarafindan Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir, bu durum Kurul’a bildirilir.

XI. KATILMA PAYI SAHIPLERININ HAKLARI

11.1. Kurucu ile katılma payı sahipleri arasındaki iliskilerde Kanun, ilgili mevzuat ve

ictüzük; bunlarda hüküm bulunmayan hâllerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borglar

Kanununun 502 ilá 514 üncü maddeleri hükümleri kıyasen uygulanır.

11.2. Fon’da olusan kar, Fon’un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit
edilen katılma payının birim pay de$erine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon’a geri

sattıklarında, ellerindetuttukları süre icin fonda olusan kardan paylarını almıs olurlar. Hesap dönemi

sonunda ayrıca temettü dafıtımı söz konusu degildir.
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XII. FON PORTFOYUNUN OLUSTURULMASI VE KATILMA PAYLARININ
SATISI

12.1. Katılma payları fon izahnamesinin KAP’ta yayimum takiben izahnamedebelirtilen usul
ve esaslar gergevesindenitelikli yatırımcılara sunulur.

12.2. Katılma payları karsılı8ı yatırımcılardan toplanan para, takip eden is günü izahnamede
belirlenen varlıklara ve islemlere yatınlır.

Izahnamede yer alan bilgilerin doërulugunu kanuni yetki ve sorumluluklarımız gergevesinde
onaylariz.

30.03.2020

GEDIK PORTFOY YONETIMIAS)
/
/   
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