
 

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

IZAHNAME

Gedik Portféy Yénetimi A.S. tarafindan 6362 sayih Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 52. ve 54.
maddelerine dayanilarak, 02.01.2017 tarihinde Istanbul

|

ili Ticaret Sicili Memurlugu’na
657356-0 sicil numarasi altmda kaydedilerek 06.01.2017 tarih ve 9236 sayih Tiirkiye Ticaret
Sicili Gazetesi’nde ilan edilen Gedik Portfoy Yonetim A.S.|Serbest Semsiye Fon ictiiziizii ve
bu izahnamehiikiimlerine gore yénetilmek tizere olusturulacak Gedik Portféy MZ Serbest
Ozel Fon’un katiima paylarmm ihracma iliskin bu izahname Sermaye Piyasas: Kuralu
tarafmndan ..1.6,.0.5.202( tarihinde onaylanmistir.

izahnamenin onaylanmasi, izahnamede yer alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca
tekeffiili anlamma gelmeyecedi gibi, izahnameye iliskin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.
Ihrag edilecek katima paylarma iliskin yatrrm kararlari izahnamenin bir biitin olarak
deSerlendirilmesi sonuca verilmelidir.

Bu izahname, Kurucu Gedik Portféy Yénetimi A.§.’nin adresli resmi ixiternet sitesi
(www.gedikportfoy.com.tr) ile Kamuyu Aydmlatma Platformu (KAP)’nda (www.kap.org.tr)
yaynnlanmistir.

Ayrica bu izahname katilma paylarmm abm satmmm yapudigi ortamlarda,semsiye fon
ighiziiziile birlikte, talep edilmesi halindeticretsiz olarak yatrmeilaraverilir. |
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Bilgilendirme Dokiimanlan
BIST Borsa Istanbul A.S. _
Finansal Raporlama Tebligi | W-14.2 sayil Yatum Fonlarmin Finansal Raporlama Esaslarina

Hliskin Tebliz |
Fon Gedik Portfoy MZ Serbest Ozel Fon ;
Semsiye Fon Gedik PortfSy Yénetimi A.S. Serbest Semsiye Fon ;
Kanun | 6362 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu
KAP | Kamuyu AydinlatmaPlatformu
Kurucu Gedik PortfSy Y6netimi A.S.
Kurul Sermaye Piyasasi Kurulu
-MKK Merkezi Kayzt Kurulusu A.S. |
PortfSy Saklayicisi Tiirkiye Halk Bankai A'S.
PYS Teblizi M-55.1 sayil Portféy Yénetim Sirketleri ve Bu! Sirketlerin

Faaliyetlerine [liskin EsaslarTebligi
Rehber Yatirim FonlarmaIiskin Rehbér 'Saklama Teblizi II-56.1 sayih Portféy Saklatna Hizmetine ve Bu Hizmette

Bulunacak Kuruluslara Uligkin Esaslar Tebligi '
Takasbank Istanbul Takas ve Saklama Bankasi A'S.
Teblig MU-52.1 sayzh Yatuum Fonlarima Iliskin Esaslar Teblisi
TEFAS | Turkiye Elektronik Fon Alm Satum Platformu ;TMS/TFRS Kamu Gézetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu

tarafindan yiirtirliige konulmus olan Turkiye ; Muhasebe
Standartlari/Tiirkiye Finansal Raporlama Standartlari ile bunlara
iliskin ek ve yorumlar i

YGnetici Gedik PortfSy Yénetimi A.S. |

I. FON HAKKINDA GENEL BILGILER

Fon, Kanun htiktimleri uyarmca tasarruf sahiplerinden fon katilma payi karsilénda
toplanan nakitle, tasarruf sahi
béliimiinde belirlenen varlik

pleri hesabina, inancli miilkiyet esaslarima gére isbu izahnamenin II.
ve haklardan olusan portfoyii isletmek amaczyla kurulan, katilma

paylan Semsiye Fon’a bagli olarak ihrag edilen vetiizel kisiligi bulunmayan mal varligidir.

1.1. FonaIliskin Genel Bilgiler

 Fon’un

 Unvani: Gedik PortfoyMZ Serbest Ozel Fon
 Bagh Oldugu Semsiye Fonun Unvanu:
 Bagh Oldugu Semsiye Fonun Titi:

Gedik Portféy Yinetimi A.S. Serbest Semsiye Fon
Serbest Semsiye Fon
  Siiresi:   Siiresiz
 

     

 



 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

    
 

Kuriucu ve Yonetici’nin a,

Unvant: Gedik Portfoy Yonetimi A.S.

Yetki Belgesi’ Portfoy Ydneticiligi Faaliyetine Miskin Yetki

Belgesi :
Tarib: 25.06.2015
No: PYS/PY.27/640

Portfay Saklayicisi’nin I!

Unvani: Turkiye Halk Bankasi A.S.

Portfoy Saklama Faaliyeti Iznine

|

Tarih: 24.07.2084 |

lligkin Kurul Karar Tarihi ve

|

No: 23/745
Numarasi

1.2.2. Iletisim Bilgileri

Kurucu ve Yénetici Gedik Portfoy YonetimiA.§.’nin pO

Merkez adresi ve internetsitesi: Esas Maltepe Ofis Park Altaygesme Mah. Caml

Sok. No:21 Katz11 Maltepe/istanbul |
www.gedikportfoy.com.tr

Telefon numarasi: 0216 453 00 00 :

Portféy Saklayieis: Tiirkiye Halk Bankast A.S.’nin ___i

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

Bats Atasehir/ISTANBUL

Telefon numarasi: 0216 503 5585; |

i i
1

i

1.3. Kurucu Yineticileri

Fon’u temsil ve ilzama Kurucunun yénetim kurdlu tiyeleri yetkili olup, yonetim. kurulu

tiyelerine ve kurucunun diger yoneticilerine iliskin bilgiler asagida yer almaktadir: |

 

 

 

 

   

Adi Soyads Gorevi Son 5 Vilda Vapi Isler (Vil-Sirket-Girev)

_|

‘Tecriibesi

Hasan Halim

|

Yonetim | 2020 — Devam Gedik :Portfoy Yonetimi A.S. |'32 Yil

CUN Kurulu Yénetim Kurulu Baskani, |

Baskant 2008 — Gedik Portféy Yonetimi A.$. Genel |

Miidiir i.

MuratESEN

|

Yénetim 3015 -  Devam Gedik | Portfoy Ydnetimi |.30 Yu

Kurulu AS./Yonetim Kurulu Uyesi

Baskan 1990 — 2014 Gedik HoldingA.S. ve bash istirak

| Vekili sirketlerinde Avukatlik |- Hukuk isleri |

Direktorlisti .

Serdar Yonetim 2010 — Devam Gedik Portfoy Yonetimi A.S. 25 Vil

GURSOY Kurulu Uyesi

|

2008 — 2010 Denizbank Bireysel Bankacilik |:

Satis Yoneticisi }
002 — 2008 Deniz Yatrm — Misteri |
Temsilcisi 1!

Ismail Bang | Yonetim 2018 — Devam Gedik PortfSy Yénetimi AS. / | 31 Yl

OZISTEK KuruluUyesi

|

Yonetim Kurulu Uyesi;
2013 — Devam Netmarble / EMEA Bélgesi    

    
 

yan cercevesinde, Kurucu’nun 22.08.2008 tarih! ve PYS/PY-30/893 sayih Portfoy ¥9 eticiligi

ints] ediferek, Kurucu’ya Kanun’un 40’mei ve 55’inci maddeleri uygayica diizenjenen: 25,0640 5 96ei1

sayy Portfoy Yoneticilixi yetki belgesi verilmistir. c 41 x CINDY

A Vv
 

OD

meniAS. —
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1.4. Fon Hizmet Birimi

Fon hizmet birimi Tiirkiye Halk Bankasi AS! nezdinde olusturulmus olup, hizmet

biriminde gérevli fon miidiirineiliskin bilgiler asaBidaki gibidit.

 

 

     

Ad Gorevi Son 5 Vilda YapIsler (Vd-Sirket-Gérev) | Tecriibesi

Soyadi Lt i

Ozan Fon Mudira |2014- Devam T. Halk Bankas: A.S. Hazine

|

14 Yil

DINCER Operasyonlari Daire Baskanligi YGnetmeni

9013-2014 Halk Yatrim Menkul Defgerler AS.
Fon Operasyon Y6netmeni :

=

j

2011-2013 Eczacibasi Portfoy Yénetimi A.$. Fon

Operasyon Yénetmeni i!
 

i

i

|1.5. Portféy YGéueticileri

Fon malvarligimm, fonun yatmm stratejisi dogrultusunda, fonun yatirm, yapabilecegi

vathklar konusunda yeterli bilgi ve sermaye piyasas! alaninda en az beg yillik tecriibeye sahip

portfoy ydneticileri tarafindan, yatuimc1 lehine ve yatrime: gikarm gozetecek | sekilde PYS
°

Tebligi diizenlemeleri, portiSy yonetim sdzlesmeési ve: ilgili fon bilgilendirme. }dokiimanlart

. cercevesinde yonetilmesi zorunludur.
1

Fon portfSyiiniin yénetimi igin gorevlendirilen portféy yéneticilerine iliskin bilgilere

KAP’ta yeralan siirekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulasilmasi mitimktndir.

1.6. Kurucu Biimyesinde Olusturulan veya Disaridan Temin Edilen Sistemler,

Birimlerve Fonun Bagumsiz DenetiminiYapan Kurulus
}

 Birimin/Sistemin Olusturuldugu Kurom
 

 

 

Egitim Ticaret Limited Sirketi)

Birim

Fon hizmet birimi Tiirkiye Halk Bankasi AS. |

ic kontrol sistemi Gedik Portféy Yonetimi A.§.

Risktixk (Risk Vazilim Teknolojileri Damistpankik
Risk Yénetim sistemi

 

Teftis birimi Gedik Portféy Yénetimi A'S,
 

Arasturma birimi Gedik Yaturm Menkul Degerler AS.   
 |

Fon’un finansal raporlarmm baiimsiz denetimi Arkan Engin Uluslararas: Bagumsiz

    sy Yonetimi AS. 



2.1. Kurucu, fonun katilma pay1 sabiplerinin haklarini—sekilde temsili, yénetimi,

yénetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin igtiizik ve izahname hiiktimlerine vygun olarak

yiirtittilmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varliklar tizetinde kendi adina ve' jfon hesabina

mevzuat ve ictizii%e uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve} bundan dogan haklan kullanmaya

yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yiiriittilmesi esnasinda portfSy yoneticilizi hizmeti de dahil olmak

tizere disaridan hizmetalinmasi, Kurucunun sorumlulugunu ortadankaldirmaz.

2.2. Fon portfoyii, kolektif portféy yoneticiligine iligkin PYS Tebligi’nde bel irtilen ilkeler
ve fon portféytine dahil edilebilecek varlik ve haklara iliskin Tebli’de yer alan stnirlamalar

cercevesinde yénetilir.
 

2.3. Fon, Tebli#’inilgili hiikiimleri cercevesinde nitélikli yaturimcilata tahsisli satulacak
serbest 6zel fon statisixidedir. Fon portf6ytine almacak finansal varliklar Kurul'un
diizenlemelerine ve bu izahnamede belittilen esaslara uygun|olarak secilir ve portfSy yéneticisi

tarafindan mevzuata uygun olarak yonetilir. Fon portféyiiniin yonetiminde ve yatim yapilacak
séermaye piyasasi araglarmin seciminde, Tebli3’in 4. maddesinde belirtilen varbiklar ve islemler
dikkate almarak Tebliz’in 6, maddesinde tanmlanan fon: tirlerinden Serbest ,pemsiye Fon

niteliZine uygun bir portfSy olusturulmasi esas almur. Fon, '‘Teblig"in 25. maddesinde yer alan

serbest fonlara dair esaslara uyacaktir.

Fonun yatirim stratejisi: Fon portféyiintin en az %517i devamli olarak BIST’te islem géren

ortaklik paylarma yaturihir. Fon, piyasa kogullarim dikkate ‘alarak varlik dagilimim; madde 2.4.'te

verilen asgari ve azami suurlamalar dahilinde belirleyebilir. Fon'un yatrrim stratejisine uygun
yapilandiriimis yaturun araclari fon portféyiine dahil edilebilir; Ayrica fonun icindekd nakit tutarlar

asa vadeli likidite ihtiyaclarmm karsilanmasi amaciyla BIST Repo ve Ters Repo|Piyasasi’nda,

Takasbank Para Piyasasi’nda ve/veya mevduat/katilma hesaplarmda de%erlendirilebilecektir.

Yabaner/déviz cinsinden yatuum araclan fon portfSyiine dahil edilebilir. Fon, déviz cinsi veya

dévize dayali para ve sermaye piyasasi araclanma yepuatal yatumlar sebebiyle kur riski

icgerebilix.

Fon portféyiiniin riskten korunmasi ve/veya atin amaciyla déviz, kayritli madenler,

faiz, finansal gdstergelet ve sermaye piyasasi araclantizerinden dizenlenmis opsiyon.

sozlesmeleri, forward, finansal vadeli islemler ve vadeli iglemlere dayali opsiyon iglemleri dahil

edilebilir. Vadeli islem sézlesmeleri nedeniyle maruz kalman agik pozisyon tutat1 fon toplam

degerini asamaz. Portfoye alman vadeli islem sozlesmelerinin Fon’un yatirim. stratejisine ve esik

degere uygun olmasi gézetilir.

Fon déviz cinsi varliklar ve islemler olarak ise; Titirk Devleti, il 6zel idareleri, Kamu

Ortakligi Idaresi ve belediyeler ile Devictin kefalet ettigi diger kuruluslar tarafindan yurtdiginda

ibrag edilen Eurobondlara, sukuk ihraclarma, Tiirkiye’de ibra¢ edilen déviz cinsinden/dévize

endeksli bor¢glanma araclarma, Tiirk dzel sitketlerinin ihrag ettigi eurobondlar ve kita sertifikalarn

dahil déviz cinsi borglanma araglarma, geligmis ve gelismekte olan iilkelerin kamu've dzel sektor

borglanma araglarina (eurobond, hazine/devlet bono/tahvili, ve/veya benzer yapidaki diger

borglanma araglar), gelismis ve gelismekte olan ilkelerdeki sirketlerin ortaklik paylan ile

Amerikan ve Global Depo Sertifikalarma (ADR-GDR), geligmis ve gelismekte olan tilkelerin

yatuum fonlarma (yabanci fonlar) ve altm ve diger kiymétli madenler ile bu madenlere dayali

olarak ihrag edilen para ve sermaye piyasasi araclarma, emtiaya dayali tiirev araclara yatinim

yapabilecektir. Ayzica, fon portfoytinde, sézii gegen tim varliklara ve/veya bu varliklar tizerinde:

siumulan.cndekslere yénelik organize ve/veya tezgahiistii tirev araglara da yeretiget)

"Bea“ stratejilerde, beklenen getiriyi arurmal eye riskten —,sxBlamak, f

 

  

 

   
sleeve epsiyon sézlesmeleri), sakli tiirev arac¢, aneGp er

6 ik    



   

i
i
!

edilmesini,ileri valérlii tahvil/bonovealti islemlerini, opsiyon, alim ve satumi ile yapilandiriimis

borclanma/yatirm araclarmi, dayanak varligi ortaklik paylari ve endeksleri, faize dz

krymetler ve endeksleri, déviz ve emtia olan tirev tiriinleri ve diger herhangi bir yonte

yaratan benzeri islemleri ifade eder. Tiirev islemler hem tézgabiistti piyasalar aracilig

organize piyasalar araciliStyla yapilabilecektir. Repo/Ters! Repo pazarindaki islemleri
menkul kiymettercihli ve/veya pay senedi repo/ters repo isjenalptt yapllabilecektr.

7
}

|
Kaldirag kullanimy;

* Vadeli islemler ve opsiyonlar gibi belirli bir ten
iglemyapilabilmesine imkan tantyan kaldiraghi islemlere yat tim yapilarak,

* Menkul Krymet Tercibli Repo Pazan ile Pay Senedi Repo Pazari ve Rep

Pazan’nda tépo yoluyla fon temin edilerek,
° Kredi kullanilarak kredili menkul kaymet al ve;| aga satig gibi dize

yontemleriyle gerceklestirilebilir.

Kaldirag kullanim, fonun getiri volatilitesini ve! maruz kaldigi riskleri é

Kalditag seviyesinin belirlenmesinde, kaldirag kullanim | sonrasinda olugabiles

diizeyinin bu izahname de yer alan sinwlamalar dabilinde kalmasi hususu dai

bulundurulur. ' 1
doe4 ;

Kaldiracli islemlere iliskin pozisyon hesaplamasi yamiluken dayanak varhém

olarak, Finansal Raporlama Tebligi’nde yer alan esaslar gergevesinde belirlenen fiya

Fon borsa digi piyasalardarepo/ters repo islemleri Getpeldegtineeects,

Fon yatuim stratejisini uygularken, kredi alabiliz, repo (Menkul kxymet i

‘inat, prim ya da édeme k

ayal. menkul
male kaldiura¢
siyla hem de
rin yani sira

arsiligi nispi

o/Ters Repo

x borclanma

e arturabilir.
cek risklilik
géz Sniinde

piyasa fiyaty
it esas alunur.

cihli ve pay

senedi repo islemleri dahil), para piyasasi iglemleri ve:' diger islemler araciigryla borglanma

gerceklestirebilir. Fon portféyiinde bulunan tiim hisse senetleri ddiing isl

edilebilecektir. Fon serbest fon niteliSinde olmasindan dolayi Kurul’un Sdiing menk

dair Tebliz’in 22. maddesindeki smmrlamalara tabi degildix. Odiing islemlere dait

esaslar ise Rehber’in 4.2.5. maddesindebelirtilmistir. Fon sadece yapilan islemlerle|

kaydiyla yatirm yaptigi para ve sermaye piyasasi ya da idiger finansal varlklari te

gésterebilir. t
|

2.4. Y6netici tarafindan, fon toplam degeri esas almarak, Fon portfeyinde yer alabile

islemler icin belirlenmis asgari ve azami smurlamalar agagsfaictabloda gésterilmistir.
t
1

emine konu
ul islemlerine
uygulanacak
ilgili olmasi
minat olarak

cek varlik ve
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VARLIKve ISLEM TURU Asgari % Azami | %

Yurtici Ortaklik Paylan* ! 51 100.

Yurtici Kamu Borclanma Araclan : 0 49

Yabanci Ortaklik Paylan i 0) 49

Yabanci Kamu ve Ozel Sektér Borglanma ' 0! 49 ;
Araglar
Yurtici Ozel Sektér Borclanma Araglari : 0 49°

Ters Repo Islemleri - 0; 49}

Takasbank Para Piyasast ve Yurti¢i : 0, 49:

eePara Piyasalari Islemleri |

“wgn ve Kaymetli Madenler ile bu 1 0 49
ayioylere Dayal Para ve Sermaye i

/

>)

: 0 ace 49) A) oy

LimiAS.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Yaturm Fonu Katlma  Paylan,

Gayrimenkul Yatrrm Fonu Katilma

Paylan, Girisim Sermayesi Yatirum Fonu

Katilma Paylari

Gayrimenkul Sertifikalar 0: 49 .

Kira Sertifikalar 0} 49 |

Gelir Ortaklid1 Senetleri 0} 49 |

Gelire Endeksli Senetler 0} 49 |

) Yapilandiiimis Yatirrum Araglan 0, 49 |

Mevduat/Katilma Hesaplan (TL ve Diviz) 0: 49 |

Varantve Sertifikalar 0: 49

Varliga Dayali Menkul Kiymetler 0! 49 |

Varlik Teminatli Menkul Kiymetler 0, 49 |

Tpotek Teminatl Menkul Krymetler 0} 49 :

Ipote%e Dayali Menkul Kiymetler 0; 49

Amerikan ve Global Depo 0 49 |

Sertifikalar(ADR-GDR) :  
e Ayn zamanda, sirekli olarak fon portfoy deerinin en az %5171 BIST'te islem gdren.

paylardan olusacakti.
;

Fon portféylerinde yer alan repo islemine konu olabilecek varliklarin rayig degerinin

%10°una kadar borsada veya borsa disinda repo yapulabilir. Borsa disinda taraf olunan ters repo

sézlegmelerine, fon toplam de%erinin en fazla %10°una kadar yatrrm yapulabilir.

2.5. Fonun esik degeri “%51 BIST 100 GETIRI ENDEKSI + %49 BIST-KYD 1 Aybk

Mevduat USD Endeksi"dir. |

Fon serbest fon niteli%inde oldugu icin, Performans Tebligi uyarinca, ‘bu Teblig’de

belirlenen esik deer alt summailiskin esaslar uygulanmaz. |

2.6. PortfSye riskten korunma ve/veya yatwim amaciyla fonun tirtine ve yatirm stratejisine

uygun olacak sekilde ortaklik paylan, dzel sektér ve kamu borglanma araglari, altm ve diger

krymetli madenler, faiz, déviz/kur ve finansal endekslere dayali tirev araclar (vadeli iglem ve

opsiyon sézlesmeleri), swap sdzlegmeleri, sakh tiirev araglar, yapilandirilms borclanma araclari,

varantlar ve sertifikalar dahil edilir.

2.7. Portfoye borsa disindan tiirev ara¢, swap sdzlesmesi veya repo-ters repo sdzlesmesi

dahil edilebilir. Borsa digi sézlesmeler fonun yatirum stratejisine uygun olarak fonportfSytine dahil

edilir. Sézlegmelerin karsi taraflarmm yatuim yapilabilir dérecelendizme notunasahip olmasi,

herhangi bir iliskiden etkilenmeyecek gekilde objektif kosullarda yapilmasi ve: adil bir fiyat

icermesi ve fonun fiyat agiklama dénemlerinde gergeSe uygun deSeri tizerinden nakde

déniistiiriilebilir olmasi zoruniudur.

Ayrica, borsa digi tiirev arag, swap sdzlesmesi veya repo-ters repo sdzlegmeleri karsi

tarafinm denetime ve gézetimetabi finansal bir kurum (banka, araci kurum v.b.) olmasi ve fonun

fiyat aciklama dénemlerinde “stivenir” ve “dogrulanabilir” bir yéntem ile degerlenmesi

 
  



|
Yabanci para ve sermaye piyasasi ataglari Yatuim Fonlarina [likin Rehber’in 4.1.5’incimaddesinde yer alan asagidakiesaslar dahilinde fon portfoytine dahil edilebilir.

|

Fon, OECDiilkelerinin kamu vedzel sektdr borclanma araglarina (eurobond! hazine/devletbono/tahvili ve/veya benzer yapidaki diger borglanma araglari), ortaklik paylari ile Amerikan veGlobal Depo Sertifikalarma (ADR-GDR), yatirmn fonu katiima paylarma (yabanci| borsa yatrrmfonu katilma paylart) ve altm ve diger kaymetli madenler ile bu madenlere dayalht olarak ihracedilen sermaye piyasasi ataclarna, emtiaya dayali tiirev iirtinlére yatirum yapabilecektir,Yurt digida ihrag edilen borglanma araglarmm ve kira sertifikalarinm, tabi oldugu otoritetarafindan yetkilendirilmis bir saklayic: kurulus nezdinde | Saklanmasi, fiyatinm| veri dagitonkanallari vasitasiyla ilan edilmesi ve fonun fiyat aciklama. dénemlerinde Finansal RaporlamaTebligi diizenlemeleri gergevesinde gercese uygun degeri tizerinden nakde dénitistiiriilebileceknitelikte likidasyona sabip olmasi  sarilarzyla, yurt jdigsmda borsa disiiidan yatrumara¢larmin/bor¢lanma ataglarmn fon portfSytine dahil edilmesi mtimkiindir.Fon portféyiine sadece derecelendirmeye tabj tutulmusyourt disttida ibra¢ edilen borclanmaaraglari ve kira sertifikalan alinabilir. Igili aracin derecesini belirleyen belgeler ySnetici nezdindebulundurulur.

 
1

2.10. Fon portfdyiine yapllandinimis yatwim araclan dahil edilebilecek olup,yapllandininus yatwrim araglarmm; Fon?un yatirum stratejisine ve risk yapisma uygun olmasi,Borsa’da islem gormesi, tabi olduSu otorite tarafindan yetkilendirilmis bir saklayici kurulusnezdinde saklanmasi, ibra¢gisimm ve/veya varsa yatirm ‘ aracimm, Fon Tebligi’nin 32'ncimaddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olmasi' ve derecelendirme rotunu igerenbelgelerin Yonetici nezdinde bulundurulmasi, fonun fiyat aciklama dénemlerinde FinansalRaporlama Teblizi diizenlemeleri cercevesinde gergese | uygun degeri tizerinden nakdedéniistiirillebilir nitelikte likiditeye sahip olmasi gereklidir. |

Tiirkiye’de ihrag edilmis yapilandinimis yatirum: araglanna iliskin olarak ise ibra¢belgesinin kurulca onaylanmis olmasi, fiyatinm veri dagitim) kanallan vasitasiyla ilan edilmesi,fonun fiyat agiklama dénemlerinde Finansal Raporlama Tebligi dtizenlemeleri’ gercevesindegercege uygun deeri tizérinden nakde déniistiiriilebilir nitelikte likiditasyona sahip olmasizorunludur..

Yapilandmimis yaturim ataglarinm dayanak varliklari, dzel sektér ve kant borclanmaaraclari, ortaklik paylan, faiz, déviz, emtia, altm ve finansal endekslerden olusabilmekte olup, szonusu dayanak varliklanmn getirisi ile birlikte bir tirey ,aracin kombinasyonundan olusanyapilandinimis yatuimaraglan da portfoye dahil edilebilecektir. Yapilandiriimis yatirimara¢larimim getirisi temelde ihrag edilecek bir borglanma aracmun getirisine dayali olmakta veyatirin yapilan dayanak vathgm riski dogrultusundagetiri sunabilmektedir,

 

2.11. PortfSye yalnizca ABD,Ingiltere, irlanda Cumburiyeti, Fransa, Almaniya, Japonya,Belcika, Avusturya, Kanada, Avustralya, Isvigre, Malta, Liksémburg, Norveg, Ispanya, Hollanda,Italya, Singapur, Finlandiya, Danimarka, Hong Kong, Portekiz, Yunanistan, Arjantin, Brezilya,Kolombiya, Ekvator, Mistr,Sili, Endonezya, Israil, Giiney Kote, isvec, Yeni Zelanda, Macaristan,Cek Cumhuriyeti, Cin, Meksika, Nijerya, Peru, Filipinler, Polonya, Romanya, Rusya, Giiney
Venezuela ve Vietnam’da kurulu yabancz yaturmm fonu katilma paylan
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Yatrumeilar Fon’a yatwim yapmadan énce Fon’la ilgili temel yatwum risklerini
deSerlendirmelidirler. Fon’un maruz kalabileceSi temel risklerden kaynaklanabilece. k deBisimler
sonucunda Fon birimpay fiyatndaki olasi diistislere bagh olarak yatirumlarmin cope baslangi¢
degerinin altima diisebilecegini yatunmenlar géz Sniinde bubindurmalidsr

1

3.1. Fonun maruz kalabilecegi riskler sunlardir:||

‘1d Piyasa Riski: Piyasa riski ile borglanmayi tonsil eden finansal araglarm, ortaklik

paylarmin, diger menkul kuymetlerin, déviz ve divize endeksli finansal araglara dayali ttirev
sézlegmelere iliskin tagsman pozisyonlarm deerinde, faiz oranlan, ortaklik pay fiyatlani ve déviz
kurlarindaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zatat riski ifade edihieebrete. S6z
konusurisklerin detaylarmna apne yer verilmektedir:

a- Faiz Oran1Riski: Fon portfytine faize dayali aphiaes (borglanma araci,
 

tets repo vb)
dahil edilmesi halinde, s6z| konusu varliklarn deBerinde piyasalarda yasanabilecek faiz
oranlari degisimleri nedeniyle olusan riski ifade edet.

b- Kur Riski: Fon portfoytine yabanci para cinsitiien varliklarin. dahil editthest halinde,
déviz kurlarmda meydana gelebilecek deSisikdikler podeniyle Fon’un maruz k

olasiligini ifade etmektedir. |

c- Ortakhk Pay Fiyat Rishi: Fon portfoytine ork pay dabil edilmesi/
portféytinde bulunan ortaklik paylarmm fiyatlarmda meydana gelebilecek,
nedeniyle portféyiin maruz kalacags zarar olasibija ifade etmektedir.

alacagi zarar

halinde, Fon
deSisiklikler

d- Kiymetli Madenler Riski: Fon portféytine laynietlimadenler yeya krymetli madenlere
dayali sermaye piyasasi araglan dahil edilmesi ‘halinde, krymetli maden fiyatlarmda
meydana gelebilecek degisildicler nedeniyle portion maruz kalacaga zatat olasiligint
ifade etmektedir.

2) Karsgi Taraf Riski: Kar tarafin siclogmeden kaynaklanan yikiltiliiklerini yerine
getirmek istememesi ve/veya yerinegetirememesi veya takas islemlerinde ortaya cikap aksakliklar
sonucunda édemenin yapilamamasiriskini ifade etmektedir. |

3) Likidite Riski: Fon portfyiinde bulunan finaisal: varliklarm istenildigi
fiyatindan nakde déniistirtilememesi halindeortaya cikan zarat|olasihgid.

4) Kaldira¢ Yaratan Islem Riski: Fon portfbytile fairer arag (vadeli isler
sdzlesmeleri), sakh tiirev arac, swap sdzlesmesi, varant, sertifika dahil edilmesi,
tahvil/bono ve altm alim islemlerinde ve diger herhangi‘bir ryontemle kaldirag yar
islemlerde bulunulmas: halinde, baslangi¢ yatirim: ile baslangig yatrumunm tizerin
alinmiasi sebebiile fonun baslangic¢ yaturumindan daha yoksek 2zarar kaydedebilme olas:
riskini ifade eder,

anda piyasa

1 ve opsiyon
ileri valérlti
‘atan benzeri
ide pozisyon

silig1 kaldira¢g 
5) Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun ‘operasyonel stireglerindeki aksamalar

sonucunda zarar olusmasi olasiligini ifade eder. Operasyoriel tiskin kaynaklari arasinda kullantlan

aayetersizligi, basarisiz yOnetim, personelin hatalya dahileli iglemleri gibi urn igi}
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6) Yo#unlagma Riski: Belli bir varliga ve/veya vadeye yosun yatrim. yapilmas sonucu

fonun bu varligin ve vadeninicerdigirisklere maruz kalmastd
!

7) Korelasyon Riski: Fark finansal varliklarm piyasa: kogullan altmda belirli bir zaman

dilimi igerisinde aym anda deger kazanmasi ya da kaybetmesine paralel olarak, en}az iki farkl

finansal varligin birbirleri ile olan pozitif veya negatif yonlii iligkileri nedeniyle dogebilecek zarar

ihtimalini ifadeéder.
 

i

8) Yasal Risk: Fonun katilma paylarim satildag dénemden sonra mevauatta ve

diizenleyici otoritelerin diizenlemelerinde meydana gelehilecely degisiklerden olumsuz etkilenmesi

riskidir.

9) Thrace: Riski: Fon portfoytine alman varliklarm ihracgismm yikcimtoklerin kismen.

veya tamamen zamaninda yerine getirememesi nedeniyle dopetilecet zarar intimalini ifade eder.

10) Yapilandmimis Yatrrm Araclan Riski: Yapilandirilmis yatirim. ataclarina yapilan

yatrumm. beklenmedik ve olagandigi géligmelerin yaganmas: ,durumunda vade iginde veya vad

sonunda tamammm kaybedilmesi miimkiindtir. Yapilandiriims yatrum araglarmm dayanak

varliklari tizerine olusturulan stratejilerin getirisinin ilgili dénemde negatif olmasi halinde,

yatirmmei vade sonunda higbir gelir elde edemeyecefi gibi vade sonunda yatrmlarman deSeri

baslangi¢ deZerinin alta diisebilir.

11) AciBa Satis Riski: Fon portfoyii icerisinden aciga satis yapilan finansal ecketinnae

piyasa likiditesinin daralmasi sebebiyle ddting karsiligi ve/veya doSrudan agiga satis:imkanlarmm

azalmasi durumunuifade etmektedir. . :

12) Teminat Riski: Tiirev araglar tizerinden alinan bir pozisyonun gtivencesi'¢‘olarak alman

teminatm, zorunlu haller sebebiyle likide edilmesi halinde piyasaya gore deperlerpe deSerinin

beklenentiirev pozisyon degerini kargilamamasi riskidir.
}

13) Opsiyon Duyarhhk Riskleri: Opsiyon sityheninile risk duyarhbiklan arasinda,

igsleme konu olan spot finansal iiin fiyat degisiminde ‘gok fark miktarda risk duyarlilk

deSisimleri yasanabilmektedir. Delta: epsiyonun yazildig1 ilgili finansal varligin fiyatindaki bir

birim deSismenin opsiyon priminde olusturdugu deSisimi géstermektedir. Gamma: opsiyonun.

ilgili oldugu varligin fiyatindaki deSisimin opsiyonun deltasmda meydana getirdidi degisimi

dlomektedir. Vega; opsiyonun dayanak varligmm fiyat dalgalanmasmndaki birim deigimin opsiyon

priminde olusturdugu degisimdir. Theta; risk dl¢timlerinde biiyiik énem tastyan zaman faktérini

ifade eden gosterge olup, opsiyon fiyatwmm vadeye gore degisiminin Slgiistidiir. Rho ise faiz

oranlarmdaki yiizdesel deSisimin opsiyon fiyatmda olugtaretge deSisimin algdsticie. |

14) Baz Riski: Vadeli islem kontratlarmin cari deseri ile konu olan ii finansal

enstriiman spot fiyatunm aldigi deer arasmdaki fiyat farkldigi degisimini ifade etmektedir.

Sdzlesmede belirlenen vade sonunda vadeli fiyat ile spot fiyat birbirineesit olmaktadir. Ancak fon

portféyii icerisinde yer alan ilgili vadeli finansal enstriimanlarda islem yapilan, tarih ile vade sonu

arasinda gegen zaman icerisinde vadelifiyatile spot fiyat teorik; fiyatlamadan farkli olabilmektedir.

Dolayisi ile burada Baz Defer’in sézlesme vadesi boyunca: gdsterecesi dessinsriskini ifade

etmektedir.
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- :
Piyasa Riski : Sirket tiirev araglardan kaynaklananriskleri de igerecek igekilde, fon

portféytintin igerdigi tim piyasa risklerini kapsayan “Riske Maruz Deger” yontemini risk Sl¢iim

mekanizmasi olarak seomis ve risk yénetim sistemini de bu dletim modelini’ esas alarak

olustutmustur. RMD, belirli giiven araligmda ve életim stiresi iginde bir fon | portfSytiniin

kaybedebilece3i maksimum deBeri ifade etmektedir. RMD, piyasa fiyatlarmdaki hareketler

nedeniyle edilecek zarar limitini degil, belirli varsayimlar altdaki muhtemel zarar limitini

gostermektedir. Riske Maruz Deger, ginltik olarak, tek ‘tarafli %99 giiven araliginda, tarihsel

gézlem yontemi, 20 ig giinfi elde tutmastiresi ve en az 1 yillik (250 ig giinii) gozlem. siiresi

kullanilarak hesaplanr. Piyasa riskinin dlotimtinde kullanian “Riske Maruz Deger Yontemi”, fon

portféy degerinin normal piyasa kosullan altunda ve belirlifbir dénem dahilinde maruz kalabilecegi

en yliksek zarari belirli bir giiven araliginda ifade eden| degerdir. Fon portféyletinde yer alan

varhiklarm aylik ortalamaiglem hacimleri ile ihrag tutarlarma gore oranlan dikkate ‘almarak, fon

portfoylerinin ne kadar stirede likide edilebileceSi tespit edilir. Fonun nakit gikislarim eksiksiz ve

zamaninda karsilayabilecek nitelikte likiditeye sahip olup olmadigi, risk yOrietimi sistemi

iarafindan sires testleri ile dloiilerek, olumsuz piyasa kogullannda yaganabilecek 'likidite riski

konusunda Kurucu Y6netim Kurulu bilgilendirilir. ‘Fon karsi taraflarla gerceklestirilen

sdzlesmelerden kaynaklanan Odeme ve teslim yiikiimltiliiklerini devaml: olarak yerine

getirebilecek durumda olmahidir. Bu hususa iliskin kontroller isk yonetin. stirecinin aynilmaz bir

parcasidit. Fonun nakit ekstresi,tlirev arag sdzlesmesiileilgili muhabir bankaya yapilan ddeme ve

tirev arac sdzlegmesinde yer alan deme tutarlart kargilastirilarak mutabakat saglani.'
 

Likidite Riski: Risk Yénetim Birimi tarafindan ginltik olarak takip edilix veaylik yapilan

raporlamalarda Y6netim Kurulu’na sunulur. Fondaki varliklarin, ikinci piyasalardaki likiditesini

takip eder, likidite hakknda bilgi verir. Likiditeriski, her'varliZm son 20 giinltik ortalama giinltik

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

olsaydi, kag giinde likide ederdi seklinde dleiiltir. Ginltik iskem hacmi yiizdesini deSistirmek

suretiyle hassasiyet ahalizi yapilir. fod 3

: | ne

Karsi Taraf Riski: Kargi taraf riski, yapilan yatirmlarda, yatiram yapilan tilke hazineleri

de dahil olinak tizere, karsihgmmda yeterli teminat bulunmadan borg verilmesi, diger taahhiitlerde

bulunulmasi,. varliklarm ddting, emanet veya teminat ‘olarak tevdi edilmesi gibi nedenlerle,

vatliklarm geri almmasinda ortaya gikan kars1 tarafin yokimliiliklerini yerine getirememe

risklerini ifade edet. Bu riski azaltmak icin, sirket igi yatirum | omitesi olusturulmus've bor¢lanma

senefleri fona dahil edilmesi diistintilen sirketlerin, Ozsermaye yeterlilikleri, borg/6zermaye

oranlari, derecelendirme kuruluslarmdan gelen raporlan,; karbhg gibi nicel unsurlann yaninda,

sirket igi kurumsallasma, seffaflik vb. konularam da degerlendirilmesi ile yatuum katan verilir.

i t :

Fona dahil edilmesi diisiintilen, borsa digi tirev arag ve swap sézlesmelerinin kars1 tarafin,

denetimine ve gdzetimine tabi finansal bir kurum (banka, araci _kurum vb.) olmasi, Yaturum

Fonlanma Iliskin Esaslar Tebliginin 32. Maddesinde belirtilenderecelendirme notuna sahip olmasi,

objektifkosullarda yapilmasi, adil fiyat igermesi, fonun fiyat, aciklama dénemlerinde giivenilir ve

dogrulanabilir bir yontemle degerlenmesi, fonun fiyat ;aciklama dénemlerinde gergege uygun

degeri tizerinden nakde déniistiiriilebilir ve sona erdirilebilir nitelikte olmasi zorunludur.

 

Karsi taraf riski, forward ya da swap gibi tirinler!igir, baglt bulunduklari finansal endekse

gore pozitif ya da negatif deger alabilir. Forward ve swap trinler icin karsi taraf riskine esas olan

rakam gfinliik olarak elde edilen kar zarar rakamlanmin toplamidir (karlar pozitif zararlar ise->

regatirolamieele alinir). bd 4 f | 
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farklilasabilmektedir. Kaldwag yaratan islemlerin icerdiZi|riskleri ile bu islemlerintisk profiline

olastetkileri Risk Vérietim Birimi tarafindan diizenli olarak izlenmektedir. :

Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun opetasyonel stireclerindeki aksamalar

sonucunda zatar olusmast olasiligini ifade eder. Operasyon | riskin kaynaklan arasinda kullanilan

sistemlerin yetersizlifi, basansiz yOnetim,personelin hatait ya da hileli islemleri gibi kurum igi

etkenlerin yam sira dogal adetler, rekabet kosullan, politik: rejim deBisikligi gibi kurum digi

etkenlerde olabilir. bo 4“

Operasyonel risklerin Glgiilmesi ve Snlenmesine ‘iligkin olarak, Kurucu nezdindeki ve

disatdan alman hizmetler kapsammdaki faaliyetlere iliskin stireglerin etkin bir ig denetim sistemi

ile izlenmesi, uygun planlamalarm yapilmasi ve igsel Kontrollerin artiriimasi amaczyla gerekli

teknik alt yapi ve birimler arasi iletisim entegrasyonlan saglanmustir. Sirket faaliyetleri

kapsammda karsulagilabilecek aksamalarin éniine gecmek: ve olusabilecek zararlan énlemek igin,

prosediirlerin ve is akislarmin ta ibini saSlamak amactyla sirket igi bit ig kontrol mekanizmasi

olusturulmustur. Bilgi islet sistemlerinin gercek zamanhbackuplanmasi saflanmistir.
t

Yapilandmims Yatrim Araci Riski: Yapilandinims yatwim araclarma atm

yapilmas: halinde karsi taraf riski de meveuttur. Yatuimer, yaplandirilmis yatirm araglarma

iliskin olarak sirketin kredi riskine maruz kalmakta ve buirisk dlctistinde bir getiri beklemektedir.

Yapilandiilmis yatirum araglarinda yatuumerlar ihragginta ddeme tiskini de almaktadur. Odeme

riski ileihrage: kurumunyapilandiriimis yatirmm araglarmndan kaynaklanan yikkimliliklerini yerine
 

getirememe riski ifade edilmektedir. Kars taraf riskini minimum seviyede tutabilmek adina

jbraccmmm ve/veya varsa yatuum. aracimim yatirim yapilabilir seviyeye denk gelen derecelendirme

notuna sahip olmasi kosulu.aranmaktadir. Olagandisi korélasyon degisiklikleri ve olumsuz piyasa

kosullarmda ortaya ¢ikabilecek likidite sorunlan yapilandirdimis yatum. araglari igin. Snemli riskler

olusturmaktadir. Piyasa yapiciliga olmadigi durumlarda yapulandiriimas yatum ara¢larinm likidite

riski tist seviyedir. by "

3.3. Kaldirag Yaratan Islemler ty
Fon portfSytine kaldwag yaratan islemlerden; tirev araglar (vadeli iglem ve opsiyon

sdzlesmeleri), sakli tiirev arag, swap sozlesmeleri, borsadaislem goren varantlar, sertifikalar, ileri

valérli tahvil/bono ve altm alm. islemleri dahil edilecektir, Portfoye riskten kormma ve/veya

yatrim amaciyla fonun tiriine ve yatuim stratejisine ‘uygun olacak gekilde kaldirag yaratan

islemler dahil edilebilir. Kaldirag yaratan islemler nedeniylé fonun baslangi¢ yaturmndan daha

yiiksek zarar kaydedebilmeolasig: bulunmaktads.
‘

3.4.Kaldirag yaratan islemlerden kaynaklanan riskin Slgiimiinde Rehberide belirlenen

esaslar cercevesinde mutlak riske maruz deger yéntemi kullanilacaktr. Fonun mutlak riske

maruz degeri fon toplam deBerinin %25’ini asamaz. oo

3.5.  Kaldwrag yaratan islemlere iliskin. olarak arag bazmda ayn ay hesaplanan

pozisyonlarm mutlak deBerlerinin toplanmasi (sum of notionals) suretiyle ulasilan toplam

pozisyonun fon toplam deBerine oranina “kaldirag” denir.,Foriun kaldirag limiti %300°ttr.

Kaldirac yaratan islemlere iliskin pozisyon hesaplamasinda Yatirim Foplarma Miskin

Rehber kapsamundabelirtilen esaslar uygulanir. C4 :
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IV. FON PORTFOYUNUN SAKLANMASI VE FON MALVARLIGININ
AYRILIGI

4.1. Fon portfoytinde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varliklar Kurulun portfoy

saklama hizmetineiliskin diizenlemeleri gergevesinde Portfoy Saklayicisi nezdinde saklanr.

. 4.2. Portféy Saklayicisi’nm, fon portfSytinde yer alan ve Takasbank’in saklama hizmeti

verdigi para ve sermaye piyasast araglan, kymetli madenler ile diger varliklart Takasbank

nezdindeilgili fon admaagilan hesaplarda izlemesigerekmektedir. Bunlann disinda kalan varliklar

ve bunlarin degerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank’a! aktanilir veya s6z konusu bilgilere

Takasbank’im erisimine imkén saZlamr. Bu durumda dahi Portfoy Saklayicisi’nin yiiktimliiltik ve

sorumlulugu devam edert.

43. Fon’un malvarhii Kurucu’nun ve Portfoy Saklayicisi’mm malvarhgindan ayndir.

Fon’un malvarhix, fon hesabma olmasi sartyla kredi almak tiirev arag islemleri veya fon adina

taraf olunan benzer nitelikteki islemlerde bulunmak haricinde teminat gésterilemez ve

rehnedilemez. Fon malvarligi Kurucunun ve Portfoy Saklayicisumm yonetiminin veya denetimimin

kamu kurumlarma devredilmesi halinde dahi baska bir, amagla tasarruf edilemez, kamu

alacaklarmim tahsili amaci da dahil olmaktizere haczedilemez,tizerine ibtiyati tedbir konulamaz ve

iflas masasma dahil edilemez. hs

4.4, Portféy saklayzcisi; fona ait finansal varliklarm saklanmasi ve/veya kayitlarin

tutulmasi, diger varliklanm aidiyetinin dogrulanmast ve t ‘bi, kay:tlanmm tutulmiasi, varlik ve

nakit bareketlerine iliskin islemletin yerine getirilmesinin ‘ke ntrolii ile mevzuatta belittilen diger

gorevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Bu kapsamda, portfoy saklayicisi;

a) Yatuim fonlari hesabma katilma paylarmm ihrac ve itfa edilmesi islemlerinin mevzuat

ve fon ictizigii htiktimlerine uygunlugunu,
H

b) Yatuum fonu birimkatilma pay: veya birim pay degerinin mevzuatile: fon igtizigi,

izahnamehtiktimleri cergevesinde belirlenen deSerlerne esaslarma gore hesaplanmasini,

c) Mevzuat ile fon igtizigh, izahname hiikiimlerine aykir olmamak  sarttyla,

Kurucw/Vonetici’nin talimatlarimm yerine getirilmesini, f

¢) Fon’uni varliklanyla ilgili islemlerinden dogan edimilerine iliskin bedelin uygun siirede

aktarilmasint,
4

d) Fon’un gelirlerinin mevzuat ile fon igtiizigt, izahname hiikiimlerine: uygun olarak

kullaniimasim,
st '

e) Fon’un varlik alm satumlarnnm, portfoy yapisumn, islemlerinin mevzuat, fon igtizigi,

izabnamehiikiimlerine uygunlugunu
, .

saSlamakla yiktmaltidiir.

 

 

4.5. Portféy saklayicisi;
:

a) Fona ait varliklanm ayri ayml, fona aidiyeti agikga belli olacak, kayip ve hasara

ugramayacak sekilde saklanmasum saglar. oo “

b) Belge ve kayit diizeninde, fona ait varliklar, haklan ve bunlarm hareketlerini fou

bazinda diizenli olarak takip eder.

¢)Fonaaitvarliklan uhdesinde ve diger kurumlardaki kendi hesaplannda tutamaz ve kendi

aktifleriyle iliskilendiremez.

40a Portféy saklama hizmetini yurtiten kurulus, ‘yiiktmlliiltiklerini yerine ge p mgm esi

» Kkrucu ve katilma payi sahiplerine verdigi zarérlardan sorumludur. Kurueu, ¥'

Sn; Portfoy Saklayicisi da Kurucu’dan, Kanun (2 83 nig Toute f
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jhlali nedeniyle doZan zararlarm giderilmesini talep etmekle ytiktimltidiir.

sahiplerinin Kurucu veya Portfoy Saklayicisina dava agma hakka saklidir.

li

Satima payl

b) Portféy saklayicisi, portféy saklama hizmeti verdigi portfoylerin yénetiminden veya

piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardari sorumlu degildir.

c) Portfoy Saklayicisi, 6362 sayili Sermaye Piyasasi Kanun ve ilgili dig

kaynaklanan yiikiimltiltiklerini yerine getirmemesi nedeniyle katilma payi sabi

sorumludur.

4.7. Portféy saklayicisi, saklama hizmetinin fonksiyonel ve hiyerargik

hizmetlerden ayrigtiilmasi, potansiyel cikar catismalarmm., dizgiin bir sekilde:

dnlenmesi, Snlenemiyorsa yénetilmesi, gézetimi ve bu durumun fon yatwruncilarn|

kaydiyla fona portfSy degerleme, operasyon ve muhasebe hizmetleri, katiima pay1 |

aracilik hizmeti ve Kutulcawygun gortilecek diger hizmetleri verebilir.

bt mevzuattan
iplerine karst

olarak diger
‘belirlenmesi,
a aciklanmasi
alm satumma

4,8. Portféy saklayicisi her giiri itibari ile saklamaya konu varliklatm mutabakatm, bu

varliklaramerkezi saklamahizmeti veren kurumlar ve Kurucu veya yaturim ortakligi

4.9, Portféy saklayicis: portfSy saklama hizmetini iytrtitiirken kargtlasal

gatismalarinm tanimlanmasim, Snlenmesini, yOnetimini, gézetimini ve aciklanmasi

gerekli politikalan olugturmak ve bunlari uygulamakla yiktimliidiir.

wW4.10. Kurucu’nun tictincti kisilere olan borglari ve yiktimliilikderi ile Fon’

kisilerden olan alacaklan birbirlerine karsi mahsup edilemez.

ile yapar.

pileceBi gikar
m saglayacak

h ayni iigtincti

4.11. PortfSy saklama hizmetini yiirtiten kurulus, vyiktimliiltiklerini yering getirmemesi

nedeniyle Kurucu ve katilmapay: sahiplerine verdii zararlardan sorumludur.

4.12. Kurucu, Portféy Saklayicismdan; Portfoy Saklayicisi da Kurucw’d:

Saklama Tebli3i hiiktimlerinin ihlali nedeniyle doan zararlarin giderilmesini

yiikiimliidtir. Katilma payi sahiplerinin Kurucu veya Portfoy Saklayicisina dav;

sakdlidir.

4.13. PortfSy saklayicisi, portfy saklama hizmeti verdibi portfSylerin yone

piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan. sorumlu degildir.

4.14. Portfoy Saklayicisi, 6362 sayil Sermaye Piyasasi Kanun veilgili dig

kaynaklanan yiiktimllilliiklerini yerine getirmemesi ne

sorumludur. t
I

4.15. Portféy saklama sézlegmesinde portfoy saklayicismm Kanun ve S

hiikiimleri ile belirlenmis olan sorumluluklarmm kapsamuu daraltict hiikiimlere yer

V. FON BiRIM PAY DEGERININ, FON TOPLAM DEGERINI

bn, Kanun ve
talep etmekle
a agma hakks

timinden veya

er mevzuattan

deniyle katiukma payi sahiiplerine karsi

aidama Teblidi
yerilemez.

IN VE FON

PORTFOYDEGERININ BELIRLENME ESASLARI

a Tebligi’nde
—SW.."Fon PortfSy Degeri", portfSydeki varliklanm Finansal Raporlamgegeri” ise, Fon

ik¥ler gergevesinde hesaplanan deerlerinin toplamidir. “Fon Toplam D
y
ei

serine varsa diger varliklann. eklenmesi ve borglarin diisiilmesi suretiyle]

Gedikaf,0
Sig geas
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5.2. Fon’un birim pay deeri, fon toplamdegerinin fon toplam pay sayik

suretiyle hesaplamr. Bu deSer her is giinti sonu itibatiyle Finansal Raporlam
belirlenen ilkeler cergevesinde hesaplamr ve katilma paylarmin alim-satim yerlerings

5.3. Savas, doSal afetler, ekonomik kiz, iletisim sistemlerinin cakands
varhiklarn ilgili oldugu pazarm, piyasanin, platformun kapanmasi, bilgisayar’
meydana gelebilecek anzalar, sirketin mali durumunu etkileyebilecek énemli bir!

sina béliinmesi

na Tebligi’nde
e jlan edilir.

si, portféydeki
sistemlerinde

bilginin ortaya

cikmas: gibi olaSaniistii durumlarm meydana gelmesi halinde, degerleme esaslarmin tespiti

hususunda Kurucu’nun yénetim kurulu karar alabilir. Ayrica séz konusu olaylar
KAP’ta aciklama yapilir.

5.4. 5.3. numaral, maddede belirtilen durumlarda, Kurulca uygun goriil

la ilgili olarak

aimesi halinde,

katiima paylarmm birim pay degerleri hesaplanmayabilir ve katima paylannyn alum satu
durdurulabilir.

5.5. Eurobondlar, yabanci borglanma araclan, yabanci ortaklik paylari ve borsa yatirum

fonlan, yapilandiriimis yatuim araglari ve borsa disi tiirev arag ve swap sdzlegmelerine iliskin
olatak, Finansal Raporlama Teblizi uyarmca TMS/TFRS dikkate almarak Kurucu
karan ile belirlenen deZerleme esaslan asadidaki gibidir. —

Yabanci menkul krymetlerin degerleme fiyatlarmmn tespiti igin Bloomberg p

saglayici firmalar kullamilir. Buna gore;

onetime kurulu

We Matriks veri

i

- Eurobondlar, yabanci bor¢glanma araglari ve yabanet kira sertifikalatr (sukuk) icin
Bloomberg veri dagitum ekranlarindan Tiirkiye saati ile (TSI saat 16:15-17:00 s
alan alis ve satis fiyat kotasyonlarmun ortalamasma (temiz Fiyat) , fon fiyati he
itibari ile birikmis olan kupon getirisinin éklenmesi ile hesaplanmis kirli fiyat:
hesaplama, tam ig giinti olmayan giinlerde TSI 12:00 -12:30 arasinda alman alt
kotasyonlarmm ortalamasi (temiz fiyat) kullamilarak yapil. Alig ya da s

aatleri arasinda

saplanacak giin
‘kullamiir. Bu

5 ve satis fiyat
ats kotasyonu

bulunmamasi durumunda ise deSerlemede kullamlacak kirli fiyat, bir énceki gintin1 kali fiyatnin

ertesi ig giintine ic verimle ilerletilmesiyle bulunur.

- Yabanci ortakhk paylani, yabanci yatirmm fonu katiima paylari ve:

fonu katiima paylari, Amerikan ve Global Depo Sertifikalar: (ADR/GDR),iigit

benzeri dagitm kanallar ekranlarmdan alman kapanis fiyatlan kullandlacaktir. D

borsada islem gergeklesmemesi halinde son islem tarihindeki borsa kapams fiyati

esas almacaktr.

i

horsa yaturnm
1:Bloomberg ve
egerleme giinti
kullanilacaktr.

Fiyat hesaplama gtinti tam is gtintine giinlerde de son islem tarihindeki borsa kapams fiyati

- Yapilandmiluus yatirun/borclanma araglari degerlemede borsada flab edilen fiyatin

kullamlmasi esastir, DeSerleme gtinti borsada islem gegmemesihalinde borsadaisl¢

fiyat (borsada hic islem gérmemesi durumundaihrag fiyatr) kullamilr. Borsadai

ancak veri dagitum kanallari (Reuters, Reuters’te yok ise Bloomberg) aracilgiyla f

yapilandirilmis yaturim araclari icin deZerlemedegiincel alig fiyati kullamilacaktrr.

Diger taraftan, yukanda yer werilen yatirum araglan igi TSi17:00°a kas

‘im gérdiigii son
islem gormeyen
fyath ilan edilen

Nar séz konusu

yatirim araclarmin islem gdérdiiZii borsa kapanmis ise kapanis seansi uygulamasi bulunan

asala daem géren varliklarn degerlemesinde Kapanis seansinda eigen fiyatlar, kapanis

jrtalama fiyatlar
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I.

Fon portfSytine afirlikh olarak Reuters Bloomberg ve Matriks veri sadlayicl

fiyati temin edilebilen borsa digi tlirev arag ve swap sézlesmeleri dahil edilecektir.

{
i

{

larndan alum

Portfoye alimmasi asamasinda tiirev arag ve swap sézlegmesinin degerlemesinde araci

kurum ya da risk hizmeti almankurumdan temin edilen gitnicel fiyat ile forward sdzlesmeleri igin

Bloomberg FRD sayfasmda hesaplanacak olan teorik fiyatiya da aym hesaplama yoritemi (Interest

Rate Differential) kullanlarak hesaplanacak olan fiyat kullanilsr. Giincel fiyat alis fiyatidir.

Fonun fiyat aciklama dénemlerinde; ib
- Degerlemede kullanilmak tizere gtincel piyasa fiyatmm bulunmadigi durumlarda ve

- Karsi taraftan fiyat kotasyonu alinamadigi durumlarda, opsiyonlar igin Bloomberg OV

sayfasindan hesaplanacak teorik deer ya da Black&Scholes, Monte Carlo wb gibi genel

kabul gétmiig yontemlerle hesaplanan fiyat, swaplar igin ilgili broker sayfalarmdan elde

edilecek fiyat ya da gelecekteki nakit akimlarmin bugiine indirgenmesi yonteiniyle bulunan

fiyat kullanacaktr. Teorik deerlerin hesaplanmasi ‘swasmda dayanak varlik

ilgili dayanak varligin o anki spot fiyats kullanilacaktr.

Bununla birlikte, fomuin fiyat aciklama dénemlerinde. degerlemede kullamim<

taraftan fiyat kotasyonu alindigi durumlarda séz konusu ‘fiyat degerlemede kullani

fiyatin uygunlugu yukarida aciklanan yéntemlerle degerlendirilecektir.

Lleri Valérlii Tahvil-Bono Islemlerin Degerleme Esaslari:
a) eri valérlii alan Deviet ig Borglanma Senetleri (DIBS) valér tarihins

DIBS’lerin arasma dahil edilmez. [eri valérlii satilan DIBS’ler ise val6r tarihine|

deSeri tablosunda kalmaya ve degerlenmeye devam eder. Heri valérli DIBS al

islemleri ayn bir vadeli islem sézlegmesi olarak degerlenir:

takastan alacak veya takasa borg olarak takip edilir. Be
b) Heri valdrlii sézlesmenin degeri alis ve satis islemlerinde ayn yontemle |

islem alig ise pozitif (+), satis ise negatif (-) bir deger olarak ‘portfoy deZeri tablosuna

valérde ve ayni norninal deSerde hem alig hem desatis yapilmis ise portfoy degeri ta

iki islem ayni degerde fakat alis ishemi pozitif (+) satis islemi ise negatif (-) olarak :

Bu sekilde agtig1 pozisyonuters islemle kapatmus olan fonlarda bu islemler portfSy de

bir etki yaratmayacaktr.
c) lleri valérlii islemlerin degerlemesi ise asaSidaki form

iglemin Deeri = Vade sonu Degeri /(1+Bilesik Faiz/100)

Vade Sonu Deer: Alm satim yapilan DIBS’in nominal degeri

aki formiile
(vk

6 ulacaktir: !shee yapilac: |

‘fiyati olarak

ik tizere kargi
iimadan Gnce

: kadar diger
<adar portfoy
im ve satu

: Islem tutarlar ise val6r tarihine kadar

hesaplanirken
Lyansir. Ayn
iblosunda her
sdztikecektir.
Seri tizerinde

i

Bilesik Faiz: Varsa degerleme giiniinde BIAS’ta valor tarihi islemin rali ile ayn

olan islemlerin aSirlikh ortalama faiz oram, yoksa degerleme giintinde BIAS’ta ayn

gerceklesen islemlerin airlikh ortalama faiz oram, yoksa: en son ayni gin valérlii

gérdigti giindeki aym giin valérlii islemlerin amhkh ortalama faiz orani, bu da

tarihindeki bilesik faiz oramidir. pi

Deri Valdrlii Altm Islemleri
[eri valdrlii altin islemlerinde BIST Kiymetli Madenler Piyasasi giinliik biilte

. giin valdrlti
olarak ishlem
ryoksa ihra¢

nindeki fiyat
baz alimr. Fiyat bulunmadi takdirde, T+1 giiniinde islem yapilan giinkii islém fiyati ile

  

   diVWpiilten verilerine bakilarak, islemin valér tarihine
a

yapilr. Bu sekilde fon portfSytine birden fazla fiyattan islem yapilmast

“Sgpilan ishemlerin agirlikli ortalamafiyati ile yapilir. T+2 ve daha ileti wv

nalittde valértarihindebiilten verisi bulunmamasi halinde islemin valor taxihinds
fiyat)baz/e

i]

:duromunda,
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Borsa Digi Repo ve Ters Repo Sézlesmeleri
Borsa digi repo-ters repo sdzlesmelerinde degerlemenin objektif kosullardA yapilmasi ve

 adil bir fiyat igermesi esastir. Borsa digi repo-ters repo sdzlesmeleri piyasa fiy iim en dogru 

  yansitacak gekilde giivenilir ve dogrulanabilir bir yéntemle degerlenir. Bu cercev:
igin borsada islem géren benzer vade yapisina sahip sdzlesmelerin faiz oram k
vadede borsada gegmis islem faiz oram olmamasi durumunda en son degerleme
Hizmet Birimitarafindan degerleme yapilir.

 

i

5.6. Borsa disinda taraf olunacak repo-ters repo sdzlesmelerine iliskin
sdzlesmelerin faiz oranlarmim. borsada islem géren benzer vade yapismna sahip sz
oranlatma uygun olmasi esastir. Borsa diginda taraf olunan repo-ters repo sézlesmel
biriliskiden etkilenmeyecek sekilde objektif kogullarda yapumasinin ve adil bir fiy
gtivence altma alinmasi igin BIST Borglanma Araclan Piyasasi Repo-Ters Repo B
giin ilgili vadede gerceklegen ortalama faiz ora ile %20°lik'bir bant icerisinde kai
edilir. IIgili vadede BIST Borglanma Araclan Piyasast Repo-Ters Repo Paz
gegmemesi halinde, Tiirkiye Bankalar Birli3i tarafindan ilan edilen Tiirk Lirasi refe
uygulamasindailan edilen sabitlemeoranlan dikkate alinarak ilgili vade icin dogru
yontemi ile teorik faiz oram elde edilir. Hesaplanan teorik faiz ile islem yapilan
%20’den fazla fark olmamasi sari aramr. Anzi durumlar nedeniyle gerceklestiri
islemlerde Risk Yénetimi Birimi’nin gortisii almarak iglem gerceklestirilebilir.

Bu kapsamda, séz konusu varliklarm “adil bir fiyat” igerip igerme
gerceklestirilecektir. Aynca Ic Kdegerlendirme, Risk Y6netim Birimi tarafindan

tarafindan da gerekli kontroller yapilir.

Bu kapsamda,
Forward islemler; dayanak varliim spot fiyati baz almarak teorik fiyat he

fiyat igin degerleme giinti itibarryla; :
i, Dayanak varhgin déviz olmasi durumunda, TCMBdoviz alis kuru,
i. BIST Pay Endeksleri icin,ilgili endeksin en giincel seans kapams degeri,
iii, Dayanak varligm ihragg payi olmasi durumunda, igili pay en gtincel

degeri,

iv. Dayanak varligin borclanma araci olmasi durum
ortalama fiyat kullanihr.

iede, degerleme
ullamblir. Ogili
;orant ile Fon

|. olarak, ilgili
lesmelerin faiz
erinin herhangi
rat igermesinin
azani’nda aynt
lmasina dikkat
car’nda islem
rans faiz orar
isal yakinsama
|: faiz arasmda
Imesi gereken

digine iliskin
tontrol Birimi

saplanir. Spot

seans kapanis

unda ise en gtincel gtinltik agirlikh

Bulunan spot degerler; deZerleme giinii ile forward islemin vade tarihi arasindaki giin
sayisina karsilik gelen TL ve déviz piyasa faizleri ile (dayanak varligin déviz olma
ise Bloombetg FRD sayfasindan edinilecek “swap point” kadar) ilerletilerek teorik fi

- Swap islemleri ;
i, Faiz ve enflasyona dayali swap islemlerde swapin sabit kismmmin. degeri kull
ii. Kura dayali olanlar kur kismmmmm nosyonel degeri kullaniarak teorik fiyata

|

!
- Opsiyon sézlesmelerineiliskin olarak aynica;
Veri

   

   

Of anilir.‘:
fiyat, adil fiyata iliskin yaprlacak kontrollerde

  

saglayici veya fiyat temin edilebilecekdiger kurumlar/kuruluslar tarafind
aigbilecek volatilite (bulundugu durumda “implied” aksi balde “historic

“Wlack&Scholes ya da uygun olan diger yontemlerle teorik fiyat he

si durumunda
yata ulasilir.

anilarak,

lan eldeedilip
al”) degerleri

  
  

   
  



  

   

Fon satis baslangig tarihinde bir adet payin fiyati (bitin pay degeri) 1 TL’d f Takip eden

giinlerde fonun birim pay degeri, fon toplam deSerinin katilma paylarinm sayisma béliinmesiyle

elde edilir. oS

Fon katilma paylan sadece dnceden belirlenmis kisi veya kurulugia mis fon

olarak adlandirilan “Ozel Fon” niteligindedir. Fon katilma paylarmnnf/ tabsisli_of#t2 Sutiimasi
ah: ey

hedeflenen nitelikli yatume: kitlesi Kurucu tarafindan 93.04.2029) ta a

Fonun satis baslangi¢ tarihi10.09/2020"dur.

6.1. Katilma Pay Alum Esaslari oe :

Yatuumcilarm BIST Borclanma Araglan Piyasasi’nin acik oldugu giinlerde ‘saat 13:00’a

kadar verdikleri katiima payi alum talimatlarn talimatn verilinesini takip eden ilk hesaplamada

bulunacak payfiyati tizerinden yerine getirilir. a

BIST Borclanma Piyasasi’nin agik oldugu giinlerde saat 13:00°dan sonta iletilen talimatiar

ise, ik pay fiyati hesaplamasmdan sonra verilmis olarak kabul edilir ve izleyen| hesaplamada

bulunan payfiyati tizerindenyerine getirilir. ——

BIST Borglanma Araclari Piyasasi’nm kapali oldugu ginlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk

isgiinti yapilacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyati tizerinden gerceklestirilir.

6.2. Alum Bedellerinin Tahsil Esaslan Ped

Alim talimatunm verilmesi sirasinda, talep edilen katilma pay1 bedelinin Kurucu tarafindan

tahsil edilmesi esastir. Alm talimatlan pay sayisi ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatin

pay sayisi olarak verilmesi halinde, alis islemine uygulanacak fiyatin kesin olarak bilinmemesi

nedeniyle, katilma payi bedellerini en son ilan edilen ‘sats fiyatina azami %20 ilave marj

uygulayarak tahsil edebilir. Ayrica, katilma payi bedellerini islem giintt tahsil etmek! fizere en son

ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara es deger aymeti teminat olarak kabul

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

gelen pay sayisi fon fiyats aciklandrktan sonra hesaplanir. .

Alm talimatinm kargiligmda tahsil edilen tutar katulma payl satigi gerceklestirilene kadar

yatuume: adma nemalandirilmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar gergevesinde, katulma

pay1 alumunda kullanilir. po

6.3. Katilma Pay: Satum Esaslari 2 7

Yatrimeiarin BIST Borclanma Araclart Piyasasr’mn agik oldugu giinlerde| saat 13:00’a

kadar verdikleri katilma payi satim talimatlan talimatin verilmesini takip eden ilk|hesaplamada

bulunacak pay fiyati tizerinden yerine getirilix. f.

BIST Borclanma Araglani Piyasasi’nm acik oldugu giinlerde saat 13:00’dan (sonra iletilen

talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasindan sonra verilmis olarak kabul edilir ve izleyen!| hesaplamada

bulunan pay fiyat: tizerinden yerine getirilir.. fg

BIST Borclanma Araclari Piyasast’nin kapal: oldugu gtinlerde iletilen talimatlar izleyenilk

isgiinti yapilacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyati iizerinden gerceklestirilir.

6.4.Satim Bedellerinin OdenmeEsaslari |

Katilma pay: bedelleri; jade talimatmin BIST Borclanma Araglar Piyasasi’nm agik oldugu

giinlerde saat 13:00°a kadar verilmesi halinde, talimatm verilmesini takip eden| ikinci islgm

siiessigde talimatinm BIST Bor¢clanma Araclan. Piyasasi’mn acik oldugu giinlerds“sa2

Sika verilmesi halinde ise, talimatn verilmesini islem Zinizide

LOMop
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6.5. Alm Satima Aracilik Eden Kuruluslar ve Alm Satum Yerleri:

Katuma paylarmm alum ve satmm kurucu ve Gedik Yatuim Menkul Degerer AS.
araciligfiyla rap, Fon, TEFAS’ta islem gérmemektedir.

 

 

   

Unvan Detisim Bilgileri
Gedik Yatwim Menkul Altaycesme Mahallesi Cami Sokak No:21 Kat:ior12 34843
DegerlerA.S.  __ | Maltepe/Istanbul www.eecieomn
 

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

7.1. Fonun Malvarhdimdan Karsilanan Harcamalar

Fon varligindan yapilabilecek harcamalar asafida yer almaktadir.
1) Saklamahizmetleri icin ddenenhertiirlii ticretler,
2) Varliklarin nakde cevrilmesi ve transferinde denen her tiirlii vergi, resim ve Komisyonlar,
3) Alan kredilerin faizi,
4) Portféye alimlarda ve portfSyden satimlarda édeneri aracilik Loniteyentat, (yabanci para
cinsinden yapilan giderler TCMB déviz satis kuru tizerinden TL'ye cevrilerek kaydolunur.),
5) Portfoy yonetim iicreti,
6) Fonun miikellefi oldugu vergi,
7) Bagimsiz denetim kuruluslarma édenen denetim ticreti,
8) Mevzuat gereSi yapilmasi zorunlu ilan giderleri, [
9) Takvim yili esas almarak tiger aylik donemlerinson is gtintinde fonut toplam degeri
tizerinden hesaplanacak Kurul ticreti,
10) Esik deger dlctitii giderleri, ac
11) KAP giderleri,
12) E-vergi beyannamelerinin tasdikineiligkin yetkili meslek mensubuticreti,
13) E-defter (mali miihtir, arsivleme ve kullanim) ve E-fatura (arsivleme) uygulamalan nedeni
ile Sdenen hizmetbedeli,
14) Mevzuat wyarinca tutulmas: zorunlu defterlere liskinnoter onayi giderleri,|;
15)Tiizel Kisi Kimlik Kodu Giderleri,
16) Kurulca uygun gortilecek diger harcamalar.

7.1.1. Fon Yénetim Ucreti Oran:
Fon toplam degerinin giinliik %0,001644’tinden (yazbindebirvirgblaltrytzkork6), [yuk

yaklasik %0,60 (yiizdestfirvirgtilaltmis)] olusan bir yGnetim ticreti tahakkuk ettirilir veoie ticret her

ay sonunu izleyen bir hafta icinde kurucuya fondan Sdenecektir.

7.1.2, Fon Portfoyiindeki Varlklarm Alm Satumuma Arachk Eden Kuruluslar ve

Aracihk islemleri {cin Odenen Komisyonlar

Fon portféytinde yer alan varliklarm alim satimina Gedik Yatuum Menkul pegerler AS.

araciik etmektedir. S6z konusu aracilik islemleri igin wygulanan komisyon oranlari asagida yer
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4) Repo- Ters repo igslem komisyonu: Ytiz binde 1,5*gitin sayis1

5) VIOPislem Komisyonu:On binde 2 (BSMVdahil)

6) Kiymeili Maden Piyasas1 Islemleri Komisyonu : On binde 5

Yurt digi pay senetleri ve diger sermaye piyasasi araglan 4igin islem yapilan ‘ilke ve araci

kurumagérebelirlenen tarifeler uygulanir.

7.13. Kurul Uereti: Takvim yil esas almarak, tiger aylk dénemlerin sc

Fon’un net varlik deSeri tizerinden %0,005 tenis)oranda hesaplanacak

Kurul Ucreti Fon portféyiinden karsilamr.

O ig glintinde
-ve 6denecek

7.1.4. Fon’un Bagh Oldugu Semsiye Fona Ait Giderler: Semsiye Fon’un kurulus

giderleri ile fonlarm katilma pay: ihrag giderleri harig olmakfizere, Semsiye Fon icin yapilmasi

gereken tiim giderlerSemsiye Fona bali fonlarm toplam degerlert dikkate alinarak ¢

ilgili fonlarm portfylerinden karsilanr.

71.5. Kargibk Aynilacak Diger Giderler ve Tabmini Tutarlari

pransal olarak

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

oranlar fon toplam degeri iizerinden hesaplanmaktadir.

 

 

 

   

Gider Titrii | Gider Oran

Saklama Ucreti %0,006

Fon Yoénetim Ucreti (Yillik) %0,60

Diger (Tahmini) %0,25  
 

7.2. Kurucu Tarafindan Karsilanan Giderler

Asaiida tahmini tutarlan gésterilen katilma paene satisina iliskin gilieler kurucu

 

 

 

 

tarafindan karsilanacaktir.

Gider Tir Tutari (TL)
Tescil ve Ilan Giderleri__| 6.000
Diger Giderler 4.000

TOPLAM 10.000   
 

VIL. FONUN VERGILENDIRILMESI: 3

8.1. Fon Portféy Isletmecilii Kazanglarmm Veeelentirioest

a) Kurumlar Vergisi Diizenlemesi Acismndan: ©- 5520 sayil Kuruilar Vergisi

Kanunw’nun 5'inci maddesinin 1 numarali bendinin (d)alt bedi uyammcea, menkul kiymet yatuim

fonlarmin portfSy isletmeciliginden dogan kazanglan kurunlar vergisinden istisnadur! 2

b) Gelir Vergisi Diizenlemesi Agismdan: Fonlarin. portfoy igletmeciligi kazanclar, Gelir

vanesKanunw’‘nun gecici 67. maddesinin (8) numarali bendi uyarinca, %0" oranatid gelir vergisi

     
Lee Se
x & byene®® °h

Se niff
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Gelir Vergisi Kanunu’nun gegici 67. maddesi uyarinca Sermaye Piyasasi K:

kurulan menkul kirymetler yaturun fonlarmm katilma paylarmin ilgili oldugu for

oranda gelir vergisi tevkifatma tabidir. KVK’nm ikinci maddesinin birinci fikrasi

miikellefler ile miinhasiran menkul kiymet ve diger sermaye piyasasi araci géetirileri

kazanglan elde etmek ve bunlara bagli haklani kullanmak amaciyla faaliye

miikelleflerden Sermaye Piyasasi Kanununa gére kurulan yatutm. fonlan ve yatirm

benzernitelikte olduSu T.C. Hazine ve Maliye Bakanligi’nca2 belirlenenler iicin bu o

uygulanir.1]

Stirekli olarak portfSytintin en az %517i BIST’te islem géren paylardan ¢

fanununa gore

a. iadesi %10
kapsamundaki
ile deer artist

vette bulunan
ortaklklariyla
ran %0 olarak

Jugan yaturm

fonlarmm bir yildan fazla siireyle elde tutulan katma paylarmmn elden stkariijasinda Gelir

Vergisi Kanunu’nungecici 67. maddesi kapsaminda tevkifat’-yapilmaz.

Gelir Vergisi Kanunu’nun gecici 67. maddesinin (8) numarali bendi uyarmeé
Diger gelirler

nedeniyle beyannarne verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticari
paylarmin fona iadesindeneldeedilen gelirler icin yillukbeyanname verilmez.

isletmeye dahil olan bunitelikteki gelirler, bu fikra kapsami signaled,

Kurumlar Vergisi Kanunu Gegici Madde 1 uyarmca:ioe miikellef kurmmlarny

4 fon katulma

1:“Tiirkiye'deki

is yerlerine atfedilmeyen veya daim? temsilcilerinin aractlif olmaksizm elde edilen ve Gelir

Vergisi Kanununun gegici 67 nci maddesi kapsaminda kesinti yapulmis kazaclan ile bu

kurumlarm tam miikellef kurumlara ait olup BIST’ta islem goren ve bir yildan faz:

tutulan pay senetlerinin elden gikarilmasmdan saglanan ve gecici 67 nei maddenin.

a stireyle elde
‘((1) numarali

fikrasimm altmci paragrafi kapsammnda vergi kesintisine tabi tutulmayan kazanglart ve bu

kurumlarmdaimi temsilcileri araciligiyla elde ettikleri tamami gegici 67 nci madde

vergi kesintisine tabi tutulmus kazanglari igin yillik veya Sze] beyannameverilmez.

IX. FINANSAL RAPORLAMA ESASLARI ILE FONLA iLGiLi BIL

FON PORTFOYUNDE YERALAN VARLIKLARA iLisKin ACIKLAMALA|

e kapsamunda

GILERE VE
R

9.1, Fon'un hesap dénemi takvim yzidir. Ancak ilk isa dénemi Fon'unkar tarihinden

baslayarak o yilmAralik aymm sonuna kadar olan stiredir.

9.2. Finansal tablolarin bagimsiz denetiminde Kurutun bagimsiz den

diizenlemelerine uyulur. Finansal tablo hazirlama yiktimliiliSiintin bulundngul :

déneminin son giinti itibarryla hazirlanan portfoy raporlar da finansal tablolarla birl

denetimden gecirilir.

9.3. Fonlar tasfiye tarihi itibariyla 6zel bagimsiz deems tabidir. Kurucu,

finansal tablolarm, ilgili hesap déneminin bitimini takip eden 60giin icinde KAR

Finansal tablolarm son bildirim giniintin resmi tatil giintine denk gelmesi halin«

giintinti takip eden ilk is ginii son bildirim tarihidir.

9.4. Semsiye fonictiiziigiine, bu izahnameye, bags denetim rapor

finansal raporlara (Finansal tablolar, sorumluluk beyanlari), fon giderlerine iliski

fonun risk deZerine, uygulanan komisyonlara, varsa performans ticretlendirmy

R ne tarafmdannanBealesdiger bilgilere fonun KAP’ta yer

 

btimle ilgili
ilgili hesap

ikte bagimsiz

Fon’un yullik
*ta ilan eder. ©

te resmi tatil

nyla birlikte
bilgilere,

esine iliskin

jalan stirekli    



 

   

 

|
9.5. Finansal raporlar, bagimsiz denetim raporuyla:birlikte, bagimsiz denetim

masmndan sonra,temsil ve ilzama yetkili kisinin imzasim tasiyan bir yazi--ekinde kurucuya ulas

kurulusunu

kurucu tarafindan finansal raporlarm kamuya aciklanmasma iliskin yénetim kurulu kararma

baSlandigi tarihi izleyen altmci is giinii mesai saati bitimine kadar KAP’ta agaki:

tablolar aytica séz konusu agiklamayi miiteakip 10 is giinti jgenisinide katiulma pay

uygun haberlesmevasitastyla génderilir.

9.6. PortfSy raporlar digmdaki finansal raporlar ia agiklandiktan. sonr:
resmi internet sitesinde yaymmlamir. Bubilgiler, ilgili internet sitesinde en az b

anir. Finansal

sahiplerine en

a, Kurucw’nun

es yil stireyle

kamuya acik tutulur. S6z konusufinansal raporlar ayni zamanda kurucunun merkezinde ve katilma

payi satis yapilan yerlerde, yaturmecilarin incelemesiicinhaz bulundurulur.

9.7, Yatuumcilarm yatium yapma karat etkileyebilecek ve 6ncéden:
olunmasm gerektirecek nitelikte olan izahnamenin I.1.1., 1.1:2.1., 0, L,V.5.5., Vi
maddesi harig), VIL.7.1. (aracilik komisyonlarma iliskin alt! madde hari¢) nolu E
deBisiklikler Kurul tarafindan incelenerek onaylamr ve :yapilacak izahname

‘|bilgi sahibi
5.6., VI. (6.5.
Oliimlerindeki
‘deBisiklikleri

yurtirltige giris tarihinden en az 30 giin dnce katilma payi sahiplerine en uygun haberlesme

vasitastyla bildirilir. Izahnamenin diger béliimlerinde yapilacak degisikler ise, k
aranmaksizin kurucu tarafindan yapilarak KAP’ta ve Kurucw’nun resmi internet
edilir ve yapilan degisikliklerher takvim yili sonunu izleyen altis giinti iginde tophu

bildirilir.

9.8. Fonailiskin olarak reklam ve ilan verilemez.

9.10. Portféye yapilandirilmus yaturm araci dahil -edilmesi halinde séz k

aracimn genel dzelliklerine iliskin bilgiler ve igerdigi nauhteinel riskler ayrica KAP’t;

Surulun onayi
sitesinde ilan

olarals Kurula

onusu yatirim
a agiklanir.

9.11. Borsa digi repo-ters repo islemlerinin fon portftytine dahil edilmesi halinde en ge¢

sdzlegmé tarihini takip eden is giinti icinde sbzlegmnentn *vadesi, faiz oram, karsi

tarafin derecelendirme notu KAP’ta acuklanir.

X. FON'UN SONA ERMESI VE FON VARLIGININ TASFIYESI

10.1. Fon;

- Bilgilendirme dokiimanlarmdabir stire 6ngériilmtis ise:bu stirenin sona erme

- Fon stiresiz ise kurucunun Kurulun uygun gorisinti aldiktan sonra alti ay soi

ihbar etmesi,
- Kurucunun faaliyet sartlarum kaybetmesi,

- Kurucunun mali durumunun taahhtitlerini karsilayamayacak kadar soryflerants

veyatasfiye edilmesi,

- Fonun kendi mali yiikimliiliiklerini karsilayamaz durumda olmasi ve ben!

i

fonun devammm yatimeilann yararina olmayacagzimin Kurulca tespit edilmis olmas}

hallerinde sona erer.
Fonun sona ermesi halinde fon portféytinde yer alan varliklardan borsada i

dazagisada islem gormeyenler ise borsa disinda nakdedoneTae.

3 bn mal varli&, igtiiztik ve izahnamedeyer alan ilkelere gore tasfiye e« i

§ pay: sahiplerine paylan oranda dagitilr. tay ni
  

taraf ve karst

Si,

rast icin feshi

si, iflas etmesi

zer nedenlerle

slem gérenler

  

   igeOdeme yapilabilir.
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10.3. Tasfiye islemlerine iliskin olarak, Kurucu’nun; Kurul’un uygun goriisint aldiktan

sonra 6 ay sonrasi icin festh ihbar etmesi durumunda s6zkonusu stire sonunda hala Fon’a iade

edilmemis katilma paylarmm bulunmasi halinde, katima payl sahiplerinin satis talimat

beklenmeden pay satislar yapilarak elde edilen tutarlar Kurucu ve katilma pay alim satuni yapan

kurulus nezdinde acilacak hesaplarda yaturmeilar adma ters tepoda veya Kurul tarafindan uygun

gértilen dier sermaye piyasasi araglannda nemalandsil. Fesih ihbarindan sonra yeni katilma

payihrag edilemez. Tasfiye anmdan itibaren higbir katilma payi ihrag edilemez ve geri alimamaz.

 

10.4. Kurucunun iflasi veya tasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun gérecegi baska bir portfoy

yénetim sirketine tasfiye amacryla devreder. Portfoy Saklayicisinin mali durumunun taahhiitlerini

karsilayamayacak kadar zaytflamasi, iflasi veya tasfiyesi halinde ise, kurucu fon varligim Kurul

tarafindan uygun goriilecek baska bir portfSy saklayicisina devreder.

10.5. Tasfiyenin sona ermesi tizerine, Fon adimin Ticaret Sicili'nden silinmesi igin keyfiyet, .

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

XI. KATILMA PAYI SAHIPLERININ HAKLARI

11.1. Kurucuile katilma payi sahipleri arasindaki iligkilerde Kanun, ilgili mevzuat ve

igtiiztik, bunlarda hiikiim bulunmayan hallerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayilh Tiirk Borglar

Kanununun 502 il4 514 tincii maddeleri hiikiimleri kayasen uygulani.

11.2. Fon’da olugan kar, Fon’un bilgilendirme doktimanlarmda belirtilen esaslara gore

tespit edilen katilma paymin birim pay deSetine yansir. Katilma pay sahipleri, paylarum Fon’a geri

sattiklarmda, ellerinde tuttuklan siire icin fonda olugan kardan paylarim alms olurlar. Hesap

dénemi sonunda ayrica temettii daBitumi séz konusu degildir.

 

11.3. Katilma paylani miisteri bazmda MKK nezdinde izlenmekte olup, tasarruf sahipleri

Kurucu’dan veya alum sata aracilik eden yaturim kuruluslardan hesap durumlari hakkinda her

zaman bilgi talep edebilirler.

XI. FON PORTFOYONUN OLUSTURULMASI VE KATILMA PAYLARININ

SATISI

12.1. Katilma paylari fon izahnamesinin KAP’ta yayrmim takiben izahnamede belirtilen

usul ve esaslar cercevesinde nitelikli yaturimceilara sunulur.

  

 

  

een2.2. Fon, katilma paylani sadece 6nceden belirlenmis: kisi vey io glgritab sis edilmis

< Igratadlandiilan “Ozel Fon”niteligindedir. Fon katilma paylgtimif tabsish olarak satilacag1

% i ya Ry mei vasfim haiz kisiler Kurucu tarafindan OF07-2020 gf GR z ie Kurul’a

 

     

A 3i atima paylari kargiligi yatuucerlardan toplanan\ page, tedSB Sago is ginti

ede,Belirlenen varliklara ve islemlere yaturltr. Ry Ge
rh  

izahnamede yer alan bilgilerin doSrulugunu kanuni yetki ve sorumluluklaia

gergevesinde onaylanz.

 
 

   
2A — Geblikkg

  
 



22.06.2020   

 

GEDIK PORTFOY YONETIMI AS

Serdar GURSOY Gedikpoyf BD {. Halim CUN

r
Y6netim Kurulu Baskani  . Ydnetim Kuri yesi
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