
GEDIK PORTFOY YONETIMI A.§. KIYMETLI MADENLER SEMSLYE FONU’NA
BAGLI GEDIKPORTFOYALTINFONU’NUN

KATILMA PAYLARININJHRACINA ILISKINIZABNAME

Gedik Portféy Yénetimi AS. tarafmdan 6362 sayz Sermaye Piyasas: Kanana'nun 52. ve
54, maddelerine dayantlarak, 07.07.2020 tarihinde istanbul ili Ticaret Sicili Memurluga’na

- 657356-0 sicil numarasi altmda kaydedilerek 09.07.2020 tarih ye 10115 sayih Tiirkiye Ticaret
Sicili Gazetesi’nde flan edilen Krymetli Madenler Semsiye Fonu ictiizi3ii ve bu izahname
hikimlerine gére yénetilmek iizere olusturulacak Gedik Portféy Alfa Fouu’nun katima
paylarmum ihracma iliskin bu izahuaine Sermaye Piyasasi Kuralu tarafindan AB../.O8/,2232
tarihinde onaylanmistir. . . .

izabnamenin onaylanmasi, izahmamede yer alan bilgilerin dogra olduganun Kurulca
tekeffillii anlamuna gelmeyecedi gibi, izabnameyeSliskin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.

Ibrag edilecek katilma paylarma iliskin yatuwm kararlan izahnamenin bir bitin olarak
deSerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu izahname, Kurucu Gedik Portféy Yonetimi A.S’nin adresli resmi internet sitesi
(www.gedikportfoy.com.tr) ile Kamuyn Aydnlatma Platforma (KAP)’nda (www.kap.org.tr)
yayoolanmstr, Izahnamenin nerede yayunlandigi bususenun tescili ve TISG’de flan
tarthine iliskin bilgiler yatrrnmc:bilgi formunda yer almaktadir.

Aynica bu izabname katiima paylareun alm satemmmn yapudigi ortamlarda, semsiye fon
i¢tiizigii ve yatirime: bilgi formu ile birlikte, talep edilmesi halinde ticretsiz olarak
yatunncllapay Se  
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Semsiye fon ictiiziigi, a izahnamesi ve yatirmnct bilgi formu
BIST Borsa istanbul A.S.
Finansal Raporlama Tebligi 11-142 say Yaturom Fonlarmm Finansal Raporlama Esaslarna

Hliskin Teblis
Fon Gedik PortfSy Alhn Fo‘onu
Semsiye Fon. Gedik PortfSy Yonetimi A.S. Krymetli MadenlerSemsiye Fonu
Kanun_ 6362 sayth Sermaye Piyasasi Kanunu
KAP Kamuyu Aydmnlatma Platformu
Kuracu Gedik Portfoy Yonetimi A.S.
Kural Sermaye PiyasasiKurulu
MEK . -| Merkezi Kayit Kurulugu A.S.:
Portféy Saklayicist Tiirkiye Halk Bankasi A.S.
PYS Teblizi HI-55.1 sayiPortfSy Yénetim Sirketleri ve Bu Sirketlerin

Faaltyetlerine Lliskin Esaslar Teblizi .
Yatuim Fonlarmafliskin Rehber Va
TH-56.1 sayil PortfSy Saldama Hizmeting ve izmette
Bulunacak Kuruluslara Hliski Jediho ce
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Takasbank Istanbul Takas ve Saklama Bankast AS.
 

 

Teblis HI-52.1 sayih Yatrm FonlarmaTliskin Esaslar Teblidi
TEFAS Tiirkiye ElektronikFon Alim Satm Platform
 

TMS/TERS Kamu Gézetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar. Kurumu
tarafindan yiiriirliige konulmus olan Tiirkiye Muhasebe
‘Standartlan/Tiirkiye Finansal Raporlamia Standartlan ile bunlara
iliskin ek ve yorumlar .
    Yonetici Gedik Portféy Yénetimi A.S.
 

L FON HAKKINDA GENEL BILGILER

‘Fon, Kanun hiikimleri uyarmca tasarruf sabiplerinden fon kata payi karsthfinda
toplanan nakit tasarruf sahipleri hesabma, inangh: miilkiyet esaslarma gdre isbu izahnamenin. II.
béliimtinde belirlenen varlik ve haklardan olusan:portfSyii isletmek amaciyla kurulan, kata
paylar: Semsiye Fon’a bags olarak rag edilen vetiizel kisili#i bulunmayan mal varligidir.

1.1. Fona Lliskin Genel Bilgiler

 

 

 

Fon’un

Unvant: | Gedik PortfSy Altm Fonu
Adi: Alton Fonu
 

Bagh Oldugu Semsiye Fon Unvani: Gedik Portféy Yénetimi A\S. Kiymetli Madenler
Semsiye Fonu .

Bagh Oldugu Semsiye Fonun Tirii: Xxymetli Madenler Semsiye Fonu
Stiresi: : . . Stresizdir

 

    
 

1.2. Kuracu, Yénetici ve Portféy Saklayicis: Hakkmda Genel Bilgiler

1.2.1, Unvan ve Yetki Belgelerineiligkin Bilgiler

 

Kurucu ve Yonetici’nin
 

 

 

 

 

    

Unvani: Gedik Portféy Yénetimi A.S.
Yetki Belgesi/leri? PortfOy Yoneticiligi Faaliyetine Iliskin Yetki Belgesi

Tarih: 25.06.2016
No: P¥S/PY.27/640

Portfoy Saklayiasran
Unvani: | Turkiye Halk Bankasi A.S.
Portféy Saklama . Faaliyeti Iznine Tarih: 24.07.2014
Iliskin Kurul Karar Tarihi ve No: 23/745
Numarasi

1.2.2. Hetisim Bilgileri
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Yetki Bélgesi faliedieeaccRunieuya Kanun’uni 40°mict ve 55°inci mad : Giic 95309.3015tarihPSs SoHE

  

dik Portfoy YénetimiAS.nin
Se

a!

 
 

 

 
ve PYSIRY276ARartdyineticilisi yetki belgesi verilmistir.

‘ 3gxof °   
Ydaetimi A.S.

 
 



 

 

 

 

Merkez adresi ve internet sitesi: Esas Maltepe Ofis Patk Altaycesme Mah. Camh Sok.
No:21 Kat:11 Maltepe /Istanbul
www.gedikportfoy.com.tr

Telefon numatasi: , 0216 453 0000.
Portfoy Saklayicist Titrkiye Halk Bankast A.Snin .

| Merkez adresi ve intemetsitesi: Barbaros Maballesi, Sebboy Sokak No:4 Kat:19 Batu
| Atasehir/ISTANBUL
     Telefon numarasi: 0216 503 5585

1.3. Kurucu Yineticileri

‘Fon’u temsil ve ilzama Kurueunun yénetim kurulu tiyeleri yetkili olup, yOnetin kurulu -
Gyelerine ve kurucunun diger yoneticilerineiliskin bilgiler asafida yer almaktadir:

 

 

 

 

   

Ad. Gérevi Son 5 Yilda Yaptii: Isler (Vil-Sirket-Girev) Teertibesi
Soyadi .
Hasan. Yénetim 2020 ~ Devam Gedik Portfay Yonetimi AS. 32 Yul
Halim Kurulu YOnetim Kurulu Bagkam :
Cun Baskani | 2008 — Gedik Portféy Yénetimi A.S. Genel Miidtir
Murat Yonetim 2015. - Devam Gedik PortfSy Ydénetimi 30 Yil
Esen { Kurulu A.S/Yonetim Kurulu Uyesi

| Baskan 1990 — 2014 Gedik Holding A.S. ve bash: istirak
Vekili sitketlerinde Avyukathk -— Hukuk isleri

Direktorhiigi -
Serdar YG6netim 2010 — Devam Gedik Portféy Yonetimi A,S. 25 Yul
Girsoy Kurulu Uyesi 2008 — 2010 Denizbank Bireysel Bankacilik Satis

YGneticisi
. 2002 — 2008 Deniz Yat~ Miisteri Temsilcisi

Ismail YSnetim. 2018 — Devam Gedik Portféy Yénetimi A.S. /| 31 Yil
Bans Kaurulu Uyesi Yonetim Kuralu Uyesi
Ozistek 2013 —Devam Netmarble / EMEABélgesi CEO    

1.4. Fon Hizmet Birimi

Fon hizmet birimi Titkiye Halk Bankas: A.S. nezdinde olusturulmus ofup, hizmet
biriminde gérevli fon miidiiriine iliskin bilgiler asaéidaki gibidir.

 

 

Ad Gorevi Son 5 Yulda Yaptii Isler (Vil-Sirket-Girev) Tecriibesi
Soyad
Ozan Fon Miidirii 2014- Devam T. Halk Banka. A.S. Hazine 14 Yul

| Dincer ‘ Operasyonlan Daire Baskanhin Yonetmeni ,
2013-2014 Halk Yatuim Menkul Degerler A.S.
Fon Operasyon Yénetmeni
2011-2013 Eczacrbasi PortfSy Yonetimi A.S. Fon
Operasyon Y6netmeni |      
 

   



Fon malvarkgiom, fonun yatrim stratejisi dogrultusunda, fonun yafirm yapabilecegi
varliklar konusunda yeterli bilgi ve sermaye piyasast alamnda en az beg yillik tecriibeye sahip
portfSy yOneticileri tarafindan, yatuimc: lehine ve yatirmica cikarmi gdzétecek gekilde PYS
Tebligi diizenlemeleri, portfSy ydnetim sdzlesmesi ve ilgili fon bilgilendizme dolktimanlari
cercevesindeyonetilmesi zorunludur.

Fon portféyiiniin ydnetiii icin gbreviendirilen portfSy ydneticilerine iliskin bilgilere
KAP*ta yeralan stirekli bilgilendirme formundan (yww-kap.org.tr) wlagilmast mtimkindir.

ttesee dhe Kurucu_Binyesinde. Olustaralan veya Disaridan Temin Edilen Sistemler,;
Birimler ve Fonun Baiumsy, Denetimini Yapan Kuralus

 

 

 

 

 

 

Birim ‘Birinin/Sistemin Olusturulduga Karam
Fon hizmet birini Turkiye Halk Bankasi AS.

Ic kontrolsistemi Gedik PortfSy Yonetimi A.S.

Risktizk (Risk Yazilmm Teknolojileri Damsmanlik

Risk Yonetim sistemi E¥itim Ticaret Limited Sirketi)
Teftis birimi Gedik Portfoy Yonetimi AS.

Arastrmabirimi "| Gedik Yatuum Menkul Degerler ALS.    
Fon’un finansal raporlarumn bagimstz denetimi Arkan Engin Uluslararasi Bagumsiz Denetim

AS.tarafindan yapilmaktadr.

U, FON PORTEFOYUNUN YONETIMI, VATIRIM STRATEJISi ILE FON
PORTFOY SINIRLAMALARI

2.1. Kurueu, fonun katiima pay: sahiplerinin haklarm koruyacak sekilde temsili, yOnetimi,
yénetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin igttiztik ve izahname htiktimlerine uygun olarak

yiirfitiimesinden sorumludur. Kurucu fona ait varliklar fizerinde kendi adma ve fon hesabma
mevzuat veigtiziiZe uygun olatak tasatrufta bulunmaya ve bundan dogan haklan kullanmaya
yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yiirtittilmesi esnasinda portfSy yéneticiligi hizmeti de dahil olmak

tizere disaridan hizmet almmasi, Kurucunun sorumlulugunu ortadan kaldurmaz.

2.2. Fon portfoyit, kolektifportfSy yéneticiliZine iliskin PYS Tebligi’nde belirtilen ilkeler
- ove fon portfytine dahil edilebilecek vaxlik ve haklara iliskin Teblig’de yer alan sumrlamalar

cercevesinde yGnetilir.

2.3. Fon’un yatirim stratejisi olarak fon toplam deSerinin en az %80°i devamli olarak
borsada islem goéren altm ve altma dayah para ve sermaye piyasas araclan ile altma dayal
endeksleri takip etmek tizere kurulan borsa yatirim fonu katilma paylarma yatmilr. Fon’uun hedefi
diya altm piyasalarimdaki fiyat gelismelerini fonun yatwrumcisina yiksek oranda ya sak orta
ve uzun vadedeistikrarl bir getiri salamaktadr. Bunun yam sira getitiyi desteklemé aynshactyla

diger laymgetlp darkssavebenay borglanma araglari velagensirketlerin ortaklik

 



2.4. Yénetici tarafindan, fon toplam deeri esas almarak, Fon portfSyiinde yer alabilecek
varlik ve islemler icin belirlenmis asgari ve azami sumrlamalar asaiidaki tabloda gosterilmistir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

VARLIK ve ISLEM TURU Asgari % Azami %
Altm ile Altna Dayal: Para ve Sermaye 80 | 100
Piyasas. Araglar. ve Altma Dayal
Endeksleri Takip Etmek Uzere Kurulan
BorsaYatiumFonu Kahlma Paylart

Altona Dayali -olanlar Harig Borglanma| . 0 20

Altma Dayalt olanlar Harig Kira 0 20.
Sertifikalan
Ortakhik Paylari 0 20

| Varlk ve Ipotek Teminatl Menkul 0 20
Kaymetier, .

Ters Repo Islemleri 0 20
| Takasbank Para Piyasas. ve Yurtigi) _ 0 20
Organize Para Piyasasi Islemleri
Yabanci Ortaklik Paylari 0 20 -

Yabanct Borglanma Araglari ve Kira 0 20
Sertifikalan
Varhk ve Ipote3e Dayal Menkul 0 20
Krymetler

| Nakde Dayal: Vadeli Mevduat/Katima 0 10

Hesabi*
Altma. Dayal Vadeli Mevduat/Katima 0 20
Hesabi*
Gayrimenkul Sertifikalan 0 20

Varant/ Sertifikalar Q. _10

Yatirm Fonn Katima Paylan, Borsa 0 20

Yatuim Fonu Katina Paylar: (Alin Borsa
Yaturm Fonu dismdakiler), Gayrimenkul
Yatrim Fonu Katiima Paylan, Girisim
Sermayesi Yatuum Fonu Katiima Paylan

Ulusal ve Uluslararasi Piyasalarda Islem ) 20

géren Diger Krymetli Madenler ile Diger
Krymetli Madenlere Dayal: Sermaye
Piyasasi Araclari .
Yapilandirilms Yatrinm Araclari 0 . 10
 

*Nakde dayal: vadeli mevduat ve katilma hesaplarinda degerlendirilen tatar fon toplam degerinin

%10°unu agamaz ve %20 hesaplamasmna dahil edilir.

 



Fon portféylerinde yer alan repo islemine konu olabilecek varhklarm rayig degerinin
“%10°una kadar borsada veya borsa digmda repo yapilabilir. Borsa diginda taraf olunan ters repo
sézlesmelerine, fon toplam deSerinin en fazia %10’una kadar yatrm yapuabilir. .

Fon portfoytindeki sermaye piyasasi araclarmm piyasa degerinin en fazla %50’si
tutarindaki sermaye Plyasast araglant ding yerilebilir, Fon portfytinden Sdiing vermeislemiigin
ding verilen . sernieye | piyasast:: araglannm en az %100'% karghdmda Kurdlun ilgili
diizenlemelerinde ézkaynak olarak kabul edilen varliklar fon.adma Takasbank’ta bloke edilir. ‘

: Fon, Kurul dtzenlemeleri uyanmnca yapilacak bir sézlegme gergevesinde portféyiindeki
altmmn piyasa deferlerinin en fazla %75°i tutarmdalkd kiymetli madenleri Tiitkiye’de. kurulu

. borsalarda ddiing verebilir. Aynca, piyasada gerceklesen diing islemleri karsilinda alta édting
alacaklarim temsil ettnekiizere gikarilan sertifikalar aynt oranda portféye almabilir. Aluna dayali
laymetli maden édiirig islemleri fle krymetli maden Sdting sertifikas: alum-satum islemleri Ugili
piyasadaki islem esaslan ile teminat sistemi cercevesinde yapilir.

2.5. Fonun kargilastirma dlgiitii %95 BIST-KYD Altm Fiyat Agerlikh Ortalama Endeksi +
%3 KYD Repo (Britt) Endeksi’dir.

2.6. Portféye riskten koruma ve/veya yatuim amach yurtici ve diginda islem gdren déviz,
faiz, ortaklik paylan, krymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasasi araclarma dayalt
tiirev ataclar (vadeli islemler ve opsiyon sézlesmeleti), swap sdzlesmeleri, sakli tirev araclar,
varant ve sertifikalar dahil edilit. Kaldwag yaratan islemlerin pozisyonlatmin hesaplanmasmda,
Rehber’in “Fon Tirlerine Miskin Kontrol” basliZunda yer alan snlamalara‘uyalur,

Fonilerivalérlii borglanma araclan islemleri ve ileri valdrlii altun islemlerinetarafolabilir.

For portfSytindeki kaldiray. yaratan bitin islemler nedeniyle maruz kalman acik pozisyon
tutani fon toplam degerini asamaz. PortfSye alinan ttirev araclarm Fon’im yaturm stratéjisine uygun.
olmasi zorunludur. Kaldirag yaratan islemlerin pozisyonlarmm hesaplaninasmda,Rehber’in “Fon
Tiirlerine Miskin Kontrol” basliginda yer alan smurlamalara uyulur.

2.7. Portfoye botsa dismdan repo/ ters repo sézlegmeleri ile riskten korunma amacryla
smuth olarak forward, opsiyon ve swap sdzlegineleri dahil edilebilix. Borsa dist sézlesmeler fonun
yatirum. stratejisine wygun olarak fon portfOyiine dahil edilir. Sdzlesmelerin kargi taraflarinm
yatrim yaprlabilir derecelendirme notuna sahip olmasi, herhangi bir iliskiden etkilenmeyecek
sekilde objektif kogullatda yapilmasi: ve adil bir fiyat igermesi ve fonum fiyat agiklama
d6nemlerinde gercege uygun degeri tizerinden nakde dintistixillebilir olmas: zorunludur.

Aynica, borsa digi tlrey arag ve swap sdzlesmeleri, repo-ters repo sézlesmelerinin karst
tarafuam denetime ve gizetimetabifinansal bit kurum (banka, araci kurum v.b.) olmasi ve fonun
fiyat agiklama dénemlerinde “giivenir” ve “dofrulanabilix” bir yontem ile degerlenmesi
zorunhaidur.

2.8. Fon toplam de%érinin %10'onu gecmemek fizere, fon hesabina kredi almabilir. Bu
takdirde kredinin tutan, faizi, almdigi tarih ve kredi alinah kuralus ilegeri ddenece#i tarlh KAP’ta
agiklamr ve Kurula bildirilir.

 

2.9.Bort dahiledilen yabanci yatirim araclarm tanitic: genel bilgiler: X i nda ihrag

edilen bopann oeve kira sertifikalarsm, tabi oldugu otorite ard  



ve fonun, fiyat agiklama dénemlerinde Finansal Raporlama Tebligi diizenlemeleri cergevesinde
gergeSe uygun degeri tizerinden nakde déntistiiriilebilecek nitelikte likiditasyona sahip olmast
sartlariyla, yurtdigirida borsa digmdan fon portfdyiine dahil edilmesi miimktindir.

Fon portfdytine sadece derecelendirmeye tabi tutulmus yurtdiginda ihrag edilen borglanma
araclart ve kira sertifikalan alinabilir. ligili aracin derecesini belirleyen belgeler yonetici nezdinde
bulundurulur.

Portfiye dahil edilecek olan yabee yatirm araclan ile ile hethangi bir filke stnlamas:
bulunmamaktadir,

2.10. PortfSye yapilandinlnus yaterim araclan dahil edilebilecek olup, yapilandinlmis
yatirum araclarmm; Fon’un yatuum stratejisine ve risk yapisina uygun olmasi, ihrageismm ve/veya
varsa yatirim aracmn, Fon Tebligi’nin 32. Maddesindebelirtilen yatirum yapilabilir seviyeye denk
gelen derecelendizme notuna sahip olmasi, derecelendirme notmu igeren belgelerin Kurucn
nezdinde bulundurulmas: ve tabi oldugu otorite tarafindan yetkilendirilmis bir saklayic. kurulus
tiezdinde saklanmasi gereklidir. Tiirkiye’‘de ihtag edilmis olmasi durumunda, ihrac belgesinin
Kurulca onaylannugs olmasi, fiyatmn veri dagitm kanallari vasrtasryla flan edilmesi, fonun fiyat -
agiklama dénemlerinds Finansal Raporlama Tebligi diizenlemeleri gergevesinde gergeSe uygun
deSeri tizeriiden nakde déntisttirtilebilir nitelikte Tikiditeye sabip olmas1 zorunludur.

Yapilandinims yatuum araglarmm dayanak varliklan, dzel sektér vé kamu borglanma
araglan, ortaklk paylan, faiz, déviz, altm, diger krymetli madenler ve finansal endekslerden
olusabilmekte olup, séz konusu dayanak varliklarm getixisi ile birlikte bir tiirev aracm
kombinasyonundan olusan yaptlandiilrois yatirim araclani da portféye dahil edilebilecektir.

Turkiye’de ihrag edilmis yapilandirilos yatrim araglarma iliskin olarak; niteli®i itibari ile
borglanma araci oldugu kabul edilen, sermaye piyasas: araglarndan, yatimer tarafindan ddenen.
bedelin tamammun geri Sdenécedi taabhiidiint iceren ézellikteki borglanma araglans fon portfoytine
dahil edilebilir.

1. TEMEL YATIRIMRISKLERI VE RISKLERIN OLCUMU

Yatrimewlar Fon’a yatum yapmadan dnce Fon’la ilgili temel yatmm risklerini
degerlendirmelidirler. Fon’un maruz kalabilece$i temel risklerden kaynaklanabilecek deBisimler
sonucundaFon birim pay fiyatindaki olasi disiislere baSli olarak yatrmlanmmn degerinin baslangic
degerinin alta diisebileceZini yatrimerlar gdz Sniinde bulundurmalidir.

3.1. Fonun maruz kalabilece3i riskler gunlardir:

' 1) Piyasa Riski: Piyasa riski He borelanmayi. temsil eden finansal araclarm, ortakhk
paylarmm, diger menkul krymetlerin, déviz ve dévize endeksli finansal araclara dayal: tirev
sézlesmelere iliskin tasman pozisyonlarm deSerinde, faiz oranlan, ortaklik pay: fiyatlan ve doviz
kurlarmdaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Séz
konusu risklerin detaylarma asaiada yer verilmektedir:

a- Faiz Orani Riski: Fon portfoyiine faize dayalt varliklarin (borglanma araci, ters repo vb)

dahit tehalinde, sbz konus varlikdarm deSerinde piyasalarda yasanabilecek faiz

 



- b- Kur Riski: Fon portfoyiine yabanei pata cinsinden varhklann dahil edilmesi halinde,
diviz kurlarnda meydana gelebilecek devisiklikler nedeniyle Fon’un maruz kalacati zarar
olasigini ifade etmektedir. ,

¢- Ortakhk Payi Fiyat Riski: Fon portféyiine ortaklik pay: dahil edilmesi balinde, Fon
portfoytinde bulunan ortaklik paylarimn fiyatlannda meydana gelebilecek deBisiklikler

.... nedeniyle portfoytin maruz kalacaii zarar olasihigim ifade etmektedix.

2) Karsi Taraf. Riskiz Kars: tarafin sdzlesmeden kaynaklarian yiktimitiliiklerini yerine
. .getinmekisteriemest ve/veyayerine getirememesi veya takas iglemlerinde ortaya ¢ikan aksakliklar
soniicunda Sdemenin yapilamamasi riskini ifade etmektedir.

. 3) Likidite Riski: Fon portfoyiinde bulunan finansal varhidann istenildigi anda piyasa.
fiyatindan nakde doniigtirtilememesihalinde ortaya cikanzarar olasilidw.

: 4) Kaldirac Yaratan islem Riski: Fon portfSytine tirev arag (wadeli islem ve opsiyon
sdzlesmeleri), sakli tirev arap, swap sozlesmesi, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valirli
tahvil/bono ve altm dlim islemlerinde ve diger herhangi bir yéntemle kaldwac yaratan benzeri
islemlerde bulunulmas: halinde, baslangig yatrimi ile baslangig yatmmun tizerinde pozisyon
almmasi sebebi ile fonun baslaigic yatuumundan daha ytiksek zarar kaydedebilmeolasil1®1 kaldwac
riskini ifade eder.

5) Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel stireclerindeki aksamalar

somucunda zarar olugmasi olasiligui ifade eder. Operasyonelriskin kaynaklari arasmda kallanilan
sistemlerin, yetersizligi, bagarisiz yonetim, personelin hatal ya da hileli islemleri gibi kurum ici
etkenlerin yam sita do¥al afetler, rekabet kogullan, politik rejim degigikligi gibi kurum digi
etkenler de olabilir,

6) YoSunlagma Riski: Belli bir varliga ve/veya vadeye yo3un yatirm yapilmasi sonucu
fonun ba varligin ve vadenin icerdi3i risklere maruz kalmasidir.

7) Korelasyon Riski: Farkli fmansal varliklarm piyasa kosullary altinda belirli bir zaman
dilimi icerisinde ayni anda deSer kazanmasi ya da kaybetmiesine paralel olarak, en az iki farkh
finansal varligim birbirleri ile olan pozitif veya negatif yonlii iliskileri nedeniyle doSabilecek zarar
ibtimalini ifade eder.

8) Yasal Risk: Fonun halka arz edildigi/katilma paylannm satidigi dénemden sonra
mevzuatta ve dizenleyici otoritelerin dtizenletnelerinde meydana gelebilecek dedisiklerden
olumsuz etkilenmesiriskidir.

9) Thrace: Riski: Fon portf¥ytine alinan varliklarin ihraccismmn ylkimliliikderini lasmen
veya tamamen zamanmda yerine getirememesi nedeniyle dogabilecekzarar ihtimalini fade eder.

10) Yapilandiriimys Yatrrm Araci Riski: Yapilandmlms yatmm araclanna yapilan
yatrumin beklenmedik ve olaSandigi gelismelerin yasanmasi durumlannda wade iginde veya vade ~
sonunda tamaminm kaybedilmesi miimkindi. Yapilandmimis yatrim araclarmm dayanak
varliklari tizerine olusturulan stratejilerin getirisinin ilgili dénemde negatif olmasi halinde,
yatinmic: vade,sonunda hicbir gelir elde edemeyecegi gibi vade sonunda yatyainlann degeri

salting digebilir. Yapilandiniims yatrum araglarma yatum y  
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yatium araglarmda yatrimedar ihraggumm ddeme riskini de almaktadu. Odemeriski ile ihraggt
kurumun. yapilandmaus yatinm araclarmdan kaynaklanan ytktmltlltiklerini -yerine getitmeme
tiski ifade edilmektedir. Kars: tarafriskini minimum seviyede tutabilmek adma ibragomun ve/veya
varsa yabrim atacmum yatim yapilabilir seviyeye denk pelen derecelendirme notuna sahip olmast
kogulu arahmaktadir. OlaBandist korelasyon degisiklikleri ve olumsuz piyasa kogullarmda ortaya
gikabilecek likidite sorunlan yaplandinims yatuim araglari icin Gnemli riskleri olusturtiaktadi.
Fiyase yapreiligs olmadg durumlarda yaplandmimms yatnm araglarinm likidite riski ist
seviyededir. |

11) Kaymetli Madenler Riski: Kiymetli madenlere iligkin tagman pozisyonlarm deSerinde, |
....krymetlimaden-fiyatlanve-déviz kurlarmdaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar

viski ifade edilmektedir.

3.2. Fonun maruz kalabilecedi risklerin Sletmiinde kullanilan yéntemler sunlardir:

Fonun yatrim stratejisi ile yatum yapilan varbklarm yapisina ve risk diizeyine uygun bir
usk ynetim sistemi olusturulmustur.

Sirket tiirev araclardan kaynaklanan riskleri de igerecek sekilde, fon portfOytiniin igerdigi
tim piyasa risklerini kapsayan “Riske Maruz Deger” yontemini risk dlgtim mekanizmasi olarak
segmis ve risk ydnetim sistemini de bu dlgtim modelini esas alarak olusturmustur. RMD, belirli
given aralginda ve Slotim stiresi iginde bir fon portfSyiiniin kaybedebilece3i maksimumt degeri
ifade etmektedir. RMD, piyasa fiyatlarmdaki hareketler nedeniyle edilecek zarar limitini degil,
belirli varsayrmlar altndaki muhtemel zarar limitini gdstermektedir Riske Maruz Defer, gtinltik
olarak tek tarafli %99 given aralifinda, taribsel g6zlem yontemi, 20 is giinti elde tutma stiresi ve 2
yullik (500ig gin) gézlem stiresi kullantlarak hesaplamr.

Diger risk faktorlerine dair dloimler mevzuatta, fonun bagh oldugu semsiye fonuin
igttiztigtinde ve bu izahnamede yer alan fon suurlamalan dogrultusunda dletltir.

Likidite riski hesaplamalarinda portféytin iginde yer alan sermaye piyasasi araclarinin
tarihsel islem hacim orialamalan deferlendirilir. Deerlendirmestirecinde, her bir ortaklik pay
igin son 500 ig giintinde olusan giinltik islem hacimlerinin ortalamasi ile o ortakbik payin fon
portfSytindeki miktan kargilastilr; her bir borglanma araci igin son 250 is giintinde, 125 is
giintinde ve 20 is giiniinde olngan giinltik islem hacimlerinin ortalamasinm yiiksek olan fle o
borglanma aracimn fonportfSytindeki miktan kargilasturilzr.

PortfSye riskten korunma amaczyla suurli olarak dahil edilen borsa digi tiirev arag ve swap
sdzlegmeleri nedéniyle maruz kalinan karts. taraf riski fon toplam deBerinin %10’umu asamaz.
Kargi taraf riski Rehber’de belirlenen piyasaya gore ayarlama (mark to market yéntemine gére)
yontemi ile hesaplansr.

3.3. Kaldarac Yaratan Islemler
Fon portféytine kaldwag yaratan islenilerden; tirev araglar (vadeli igslem-ve opsiyon

s6zlegmeleri), sakli tirev arac, swap sézlesmesi, varant, sertifika, ileri valérktt tahvil/bono ve alin
alim islemleri, yapilandiiims yatrim araglan dahil edilecektir.

3.4.Kaldirag yaratan.islemlerden kaynaklanan riskin Sloiimiinde Rehber’de~beli
esaslar gergevesinds”Gare PRMD yonteni kullanilacaktr. Fon Portféyiintin
referans alman portfoyiin riské’matuz deSerinin iki katuts agamaz.
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. 3.5. Yaturum fonlariailiskin rehberde belirlenen esaslar gercevesinde gerceklestirilen risk
hesaplamalarinda kullanilan referans portfyfon kargilagtirma Slolitti %95 BIST-KYD Altm Fiyat
Afirlikh: OrtalamaEndeksi + %5 KYD Repo (Britt) Endeksi’dir.

3.6. Kaldiwag yaratan islemlere iliskin olarak arag bazmda ayn ayn hesaplanan
pozisyonlann mutlak de%erlerinin toplanmas: (sum of notionals) suretiyle ulasilan toplam
pozisyonun fon toplam degerine oranma “kaldirac” denir. Fortin kaldirag limiti %20°dir.

3.7. Fon portféyime alman yapilandmimis yatrim araclanmm sakli ttrev arac niteligi
‘tasiyip tagumadigi Kuracu tarafindan deSerlendirilerek siz konusu deSerlendirmeyi tevsik edici
belgeler Kurucu, nezdinde mubafaza edilir, Yaprlandmlmis yatrrun aracuim sakh tirey arag
niteliginde olmas: halinde, risk élotimiineiligkin olarak Rehber’de yeralan esaslar uygulamr.

IV. FON PORTFOYONON SAKLANMASI VE FON MALVARLIGININ AYRILIGI

4.1. Fon portféytinde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varliklar Kurvlun portfoy
saklama hizmetine iliskin dizenlemeleri cercevesinde Portfy Saklayicist nezdinde saklanx.

4.2. Portfoy Saklayrcisi’nm, fon portfSytinde yer alan ve Takasbank’m saklama hizmeti
verdigi para ve sermiaye piyasasi araglan, kuymetli madenler ile diger varliklan Takashank
nezdinde ilgili fon adina agulan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunlarm disinda kalani varliklar
ve bunlarm degedleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank’a aktarilir veya séz konusu bilgilere
Takasbank’m erisimine imkan saZlamr. Bu durumda dahi Portféy Saklayicisi’nm yiikimlilltik ve
sorumlulugu devam eder.

43. Fon’un malvarligi Kurucu’nm ve PortfSy Saklayicis’nm malvari3mdah ayndhr.
Fon’un malvarhix, fon hesabma olmasi sartryla kredi almak tirev arac islemleri veya fon adma
taraf olunan benzer nitelikteki islemlerde bulummak haricinde teminat gisterilemez ve
rebnedilemez. Fon malvarlifi Kurucunun ve Portféy Saklayicisimm yonetiminin veya denetiminin
kamu kurumlarna devredilmesi halinde dahi bagka bir amagla tasarruf edilemez, kamu

- alacaklarinm tahsili amacr da dahil olmak tiizere haczedilemez, tizerine thtiyati tedbir konulamaz ve

iflas masasima dahil edilemez.

4.4, Portfy saklayicisx; fona ait finansal varliklarm saklanmasi ye/veya kayztlarm
tutulmasi, diger vatliklarm aidiyetinin do%rulanmasi ve takibi, kayrlanmm tutlmas:, varlik ve
nakit hareketlerine iliskin islemlerin yerinegetirilmesinin kontrolti ile mevzuatta belirtilen diger
gérevlerin yerine getiriimesinden soramludur. Bu kapsamda, portfSy saklayxcisi;

a) Yatuim fonlan besabma katilma paylarmm ihrag ve itfa edilmesi islemlerinin mevzuat
ve fon ictiiziigii hiiktinlerine uygunlugunu,

b) Yatuum foriu birim katilma pay veya birim pay deBerinin mevzuat ile fon igtiztigi,
’.. izabname biiktimleri gergevesinde belitlenen deSerleme esaslarina gére hesaplanmasimu,

¢) Mevzuat ile fon ictiiziisti, izahname hiikimlerine aykit olmamak sartryla,
Kuruoa/¥Snetici’nin talimatlanmin yerine getirilmesini,

dq) Fon’un varlklanyla ilgili islemlerinden do&an edimlerine iliskin bedelin uygun stirede
aktanlmasm,

e) Fon’un gelirlerinin mevzuat ile fon ictizigii, izahname hiikiimlerine uygun olarak

 



4.5. Portféy saklayroisi:
a) Fona ait varliklanm ayn ayn, foua aidiyeti agikea belli olacak, kayrp ve hasara

ugramayacak sekilde saklanmasim saglar,
b) Belge ve kayit diizeninde, fona ait varhiklan, baldari ve bunlarnm hareketlerini fon

baznda diizenti olarak takip eder.
¢) Fona ait varliklari uhdesinde ve diSer kurwnlardaki keri hesaplarnmnda tutamaz ve kendi

aktifleriyle iliskilendiremez. . .

4.6.4) PortfSy saklama hizmetini ytrtten kurulus, yilkiimlilliiklerini yerine getirmemesi
nedeniyle Kurucu ye katima payi sahiplerine verdifi zararlardan sormmludur. Kurucu, PortfSy

. Saklayicismdan;. PortfSy Saklayicis: da Kurucu’dan, Kanun ve Saklama Tebli3i hikimlerininibléli .nedeniyle doZan’ zatarlann giderilmesini talep etmekle yiktmladar. Katlma pay:sahiplerininKurucu veya Portféy Saklayicisina dava agma hakda saklidir.

b) Portfoy saklayzcisi, portfSy saklama hizmeti verdigi portfSylerin yOnetiminden veyapiyasadakifiyathareketlerinden,kaynaklanan zararlardan sorumiu ‘degildir.

©) PortiSy Saklayicisi, 6362 sayil Sermaye Piyasasi Kanun ve ilgili diger mevzuattan
kaynaklanan yitkiimliiltiklerini yerine getirmemesi nedeniyle katima payl sabiplerine kars:
sorumludur.

4.7. PortfSy saklayicisi, saklama hizmetinin fonksiyonel ve hiyerarsik olarak diger
hizmetlerden aynstuimasi, potansiyel qkar catismalanmn diizgin bir sekilde belirlenmesi,
Snlenmesi, Snlenemiyorsa yonetilmesi, gOzetimi ve bu durumun fon yattnmelanna aguclanmas:
kaydiyla fona portféy degerleme, operasyon ve muhasebe hizmetleri, katima payi alum -satumna
aracihk hizmeti ve Kurulea uygun gériilecek diger hizmetleri verebilir.

4.8. PortiSy saklayzcisi her gtin itibati ile saklamaya konu variklarm toutabakatm, bu
varliklara merkezi saklama hizmeti veren kurumlar ve Kurucu veya yatirnm ortakhigi ile yapar.

4.9. Portfoy saklayicisi portfSy saklama hizmetini yirtitiirken kargilasabileceSi_ cikar
gatigsmalannm tanmlanmasim, dnlenmesini, yOnetimini, gdzetimini ve agiklanmasm saflayacak
gerekli politikalar: olusturmak ve bunlan uygulamakla ytikimitidtir.

4.10. Kurucu’nm ticiineti kigilere olan borglari ve yokitnliiltikleri ile Fon’uh aym tictincii
Kisilerden olan alacaklan: birbirlerine kargi mahsup edilemez.

4.11. Portfoy saklama hizmetini ytrtiten kurulus, yikimliiliiklerini yerine getirmemesi
nedeniyle Kurucu ve katilma pay: sahiplerine verdigi zararlardan sorumludur.

_  . 412, Kurucu, Portfiy Saklayicisindan; Portfy Saklayicin da Kurucu*dan, Kanun ve
SaklamaTebligi hikiimlerinin ihlali nedeniyle doSan zararlann giderilmesini tilep etmekle
yikimllidiir. Katuma pay sahiplerinin Kurucu veya PortfSy Saklayicisina dava acma hakkr
saklidir.

_ 4-13. Portfoy saklayicisi, portfSy saklama hizmeti verdiSi portféyletin yOnetiminden veya
piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumln depildir. ,

 



4.15. Portloy saklama sézlesmesinde portfSy saklayicismm Kanun ve Saklama Tebligi
hiktimleri ile belirlenmis olan sorumluluklarmmn kapsammi daraltici hiikiimlere yer verilemez.

V. FON BiRIM PAY DEGERININ, FON TOPLAM DEGERININ VE FONPORTFOY DEGERININBELIRLENME ESASLARI

3.1. "Fon PortfSy Degeri", portféydeki varhiklarin Finansal Raporlama Tebligi’nde
belirlenen ilkeler cercevesinde hesaplanan degerlerinin toplamsdir. “Fon Toplam Deveri” ise, Fon

. . Roxtioy Degerine varsa diger varliklarmeklenmesi ve borelarmn diistilmesi suretiyle hesaplamr.

5.2. Fon’un, bitim pay deferi; fon toplam degerinin fon toplam pay ssayisina béliinmesi
suretiyle hesaplamr. Bu deger her is génti sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebligi’nde
belirlenen ilkeler gergevesinde hesaplamr ve katilma paylarun alum-satun yerlerindeilan edilir.

_ 3.3. Savas, dogal afetler, ekonomik kriz, iletisiin sistemlerinin cdkmesi, portfSydeki
varlidarin ilgili olduiu pazann, piyasamn, platform kapanmasi, bilgisayar sistemletinde
meydana gelebilecek anzalat, sirketin mali durumunu etkileyebilecek Gnemli bir bilginin ortaya
gikmasi gibi olagantistti durumlarm meydana gelmesi halinde, degerleme esaslarmm tespiti
hususunda Kurucu’nun yonetim kurulu karar alabilir. Ayrica séz konusu olaylarla ilgili olarak
KAP’ta aciklama yapulir.

5.4, 5.3. numarali maddede belirtilen durumlarda, Kurulca uygun goriilmesi halinde,
katima paylarinmn birim pay degerleri hesaplanmayabilir ve katdma paylatimm alim satmi
durdurulabilir. :

5.5. PortfSydeki varliklarm deSerleme esaslariia iligkin olarak, Finansal Raporlama Tebligi
uyarmea TMS/TFRS dikkate aliiarak Kurucu yonetim kurulu karari ile belirlenen de%erleme
esaslart asaSidaki gibidir:

Deri Valérla Alon islemleri

Heri valorli altm islemlerinde BIST Krymetli Madenler Piyasast ginliik biilteninde ba
iglemi degerlemek tere fiyat bulunmadii takdirde, Takasbank uygulamasma paralel olarak,
(T+1) gintinde degerlemeislem yapilan giinkii islem fiyati ile yapilr. Bu sekilde fon portfytine
birden fazia fiyattan islem yapilmasi durumunda, degerleme yapulan islemlerin agirlich ortalama
fiyatt ile yapilx. T+2 ve daha ileri valériti islem yapilmas: halinde, islem tarihinde sonraki
ginlerde BIST Krymetli Madenler Piyasas: ginltik biilteninde degetleme fiyati bulummuyorsa
degerlemevalértarihinden islem tarihine doSru:gidilerekBIST Krymetli Madenler Piyasas1 gtinltik
bilteninde bulunacak ilk fiyatla yapile. .

Heil Valorlii Tahvil Bono Islemleri

Heri valérli aliman Deviet Ig Borglanma Senetleri (DIBS) valér tarihine kadar diger
DIBS'lerin arasma dahil edilmez. Heri valrli satan DIBS'ler ise valdr tarihine kadar portfoy
degeri tablosunda kalmaya ve deSerlenmeye devam eder. Heri valérii DIBS alum ve satm
islemleri aynbir vadeli islem sdzlesmesi olarak de¥erlenir. Islem tutarlan ise valortarihine kadar
takastan alitak.yeyatakasabore olarak takip edilir.

Heri vale lesmenin degeri alig ve satig islemlerinde ayn yontemlé hesaplanurken
sépozitif CH, Satis ise negatif (-) bir deger olargsportfigs deveri fbldsyne’ ya
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valérde ve ayni nominal degerde hem alig hem de satis yapilmis ise portféy degeri tablosunda her
iki islem aym degerde fakat alg iglemi pozitif (+) satis islemi ise negatif (-) olarak géztikecektiz.
Bu sekilde acti: pozisyomuters iglemle kapatmis olan fonlarda bu islemler portféy degeri tzerinde
bir etki yaratmayacakur. . :

Heri val6rlii islomlerin degerlemesi ise asafidaki formiile gore yapilacaktr:
islemin Degeri = Vade sonu Degeri {(1+Bilesik Faiz/100)\(VKG/365)
Vade Sonu Deer; Alum satm yapilan DIBS’in nominal deBeri

. Bilegik Faiz: Varsa degerlemegtintindé BIAS’ta valér tarihi ishemnin valértarihi ile ayn:
olan islemlerin aduhkh ortalama faiz oram, yoksa degerleme giintinde BIAS"ta aym gtin valérlt
_gergeklesen.islemlerin aiihkhottalama faiz oram, yoksa en son aym gtin.valdrlii olarak islem
gérdiigi gindeki aym gin valérlti islemlerin afwlikh ortalama faiz oram, bu da yoksa ihrag
tarthindeki bilesik faiz oramdi.

Yabanei Ortakbk Paylari

Yabanci ortakhk paylarimm deSerlemesinde veri almacak éncelikli veri dagitum kanal
Reuters’dir. Reuters’dan veri almamamas: durumunda Bloomberg’den veri alm. DeZerleme
amnda paylarm ilgili borsada ilgili deSerleme giintine iliskin kapanig fiyati olugraugsa kapanis
fiyat, islemler devam ediyorsa, Tiirkiye saati ile 17:00 — 18:00 saat araliginda Reuters’dan,
Reuters*dan veri almamamas: durumunda Bloomberg’den almacak olan o ginkti tim islemlexin
aShkh ortalama fiyat kullamisr.

Degerlemegtintinde ilgili borsada islem geomemesi halinde son islem tarihindeki kapams
fiyati kullandhr. :

Dis Borclanima Araglan, YabanciBorglanma Araglari, Yabanci Kira Sertifikass

Borsa digmda yapilan cig borclanma araglan, yabanci borclanma araglan ve yabanci kira
sertifikalarmm degerlemesinde veri alimacak dncelikli veri daiitun kanal Bloomberg’dir:
Bloomberg’den veri alinamamasi durumunda Reuters’dan veri almur. Tirkiye saati ile 16:30
itibariyle temiz fiyat olarak ilgili kuymetin alis/satig fiyatuun ortalamas: alu. Degerlemede
kullantlacak kirli fiyat, temiz fiyatm tizerine deZerlemetarihine kadarki birikmig kupon faizinin
eklenmesi yoluyla bulunur. DeSerlemegiintinde alis/satig fiyati olusmamis kiymetlerin, de¥erleme
fiyati ise, bir Gnceki deSerleme fiyatmm son degerleme tarihindeki ip yerim oram Gislemis faizin
eklenmesi yoluyla)ile ilerletilmesi yoluyla bulunur.

Yapilandiris Yatrrm Araclari

Yapilandmins yatrum azaglan degerlemesinde borsada ilan edilen kapams fiyatmmn
kullamimas: esastrr. ,

Kapanig fiyatmn olmamasi’ durumonda Turkiye saati ile 17:00 - 17:30 saat aralizmda
Bloomberg’den, Bloomberg’de fiyat bulunamatnasi durumunda Reuters’dan alinacak olan o giinkii
‘tiim islemlerin agurirkh ortalamafiyati kullanilr.

 Agsrlih ortdlama fiyata ulagiamamas: durumunda dncelikli olarak Bloomberg’de
Bloomberg’den veri almamamas: duramunda Reuters’da ilan edilen giincel fiyat (dayanak
varliklarm giincel fiyatlan kullamilarak hesaplanan) kullanilir.

Degerleme giiniinde ber iki veri dagitim kanalinda da giincel fiyat lan edilmemesi halinde
ihracg: tarafindan sa¥lanan alg ve satkotasyonlarmm ortalamasi almarak hesaplanan gimncel
fiyat, Fon HiziéfBifimineiletilerek degerleme yapilwr.

Tarkiye’déihiaé édilip borsada islem gérmeyenler icin (thrag belgesi Kurul
Sneelikli’ olarak:-Bloomberg” ;rN

edilen gincél fiyat kw

  

   

  

 



ilan edilmemesi halinde ihragci tarafindan saflanan alis ve satis kotasyonlarmm ortalamasi
alinarak hesaplanan giincelfiyat, Fon Hizmet Birimineiletiletek deBerleme yapili.

Yukandaki ydntemlerle deZerleme fiyatt elde edilememesi durumunda bir énceki
degerleme giintinde kullanilan deBerleme fiyati kullamlir. : :

Forward Sézlesmeleri

Borsa digi forward ishemler dayanak varligm spot fiyat: baz almarak hesaplanan teorik fiyat
ile deSerlenmektedix. Dayanak varhim spot fiyat olarak; forward sézlesmenin konusunun déviz
olmas: durumunda degerleme giniindeki T.C. Merkez Bankasi alig ve satig kuru ortalamnasi,
borclanma araglan icin ise, deSerleme giinii itibariyle en giincel stinltik atarlikh ortalama fiyati
kullanilacaktr. Bulunan spot degerler, degerlemegiinti ile forward iglemin vade tarihi arasmdaki
gin sayisina tekabiil eden wygun TL ve déviz piyasa faizleri ile (dayanak varhinn doviz olmasi
durumunda ise Oncelikli olarak Bloomberg, Bloomberg’den veri almamamas: durumunda
Reuters’dan almacak olan “swap point” kadar) ilerletilecek ve teotik fiyata ulagilacaktir. Farkh
dayanak varliklannin kullamlmas: duromunda ise piyasa fiyatim en iyi yansitacak -yéntemler
kullanibr,

Swap Sézlesmeleri ®

Borsa digmda taraf olunan swap sdzlesmelerinin deferlemesinde Sncelikli olarak
Bloomberg terminalleri, Bloomberg terminallerine erisilememesi durumunda Reuters terminalleri
kullanilr. Degerleme giiniinde swap sdzlesmesinin deBeri vadedeki para birimlerinin ilgili faiz
oranlan kullanlarak deBerleme gtintine indirgenmis nakit akislaromm Turk Lirast cinsi kargilZidur.
Tiirk Lirasi cinsi kargilik hesaplantrken, indirgenmis nakit alagmun Fon’un yarhg (alacag1) olmasi
duramunda TCMB als kuru, Fon*an yiktimliligti (borcu) olmasi durumunda, TCMB satrg kuru
kullanilir.

Borsa Digi Opsiyon Sézlesmeleri

Borsa diginda taraf olunan opsiyon sézlegmelerinin degerlemesi opsiyon saiflayicist
tatafindan yerilen fiyat He yapilr. DeSerleme giintinde opsiyon saflayicismum fiyat verememesi
halinde (resmitatil v.b.) bir Onceki deSerleme fiyat: kullambr.

Borsa Digi Repo ve Ters Repo Sizlesmeleri:

Borsa digi repo-ters repo sézlesmeleri,; BIST Borglanma Araglan Piyasasi Repo-Ters Repo
Pazari’nda ayni gtin ilgili vadede gerceklesen ortalama faiz oram ile deBerlenir. Ugili vadede
BIST’de islem gegmemis olmasi durumunda en son deerleme oratu ile Fon Hizmet Béltimii
tarafindan degerleme yapulir.

Yaturmm Fonu Katidma Paylart

Yaturum Fonu katilma paylarmm degerlemesinde ilan edilen son fiyat kullani.

5.6. Borsa dismnda tarafolunacak s6zlegmelereiliskin olarak asafidaki esaslara uyulur:
Kurucu nezdindeki Risk Yonetimi Birtmi tarafindan borsa digi tiirev arag sdzlegmelerinin

“adil bir fiyat”iigerip. igermedigi; opsiyonlar iigin “Black&Scholes yontemi veya bu y6ntem yeterli
g6riilmezse genel kabul gdren bir opsiyon fiyatlama yéntemi kullantlir; Forward sézlegmeler iigin

Finansal Peale’Jen yer alan. esaslara gore bulunan dayanak varlik ‘ Aegerleri,

 



durumunda Reuters’dan alman”swap point” kullamlmak suretiyle, ve Swap sdzlesmeleri igin ise
“bugtinki defer hesaplama” yéntemleri kullantlarak hesaplanan teorik fiyat ile deSerlemede
kullanlacak fiyat arasinda karsilastrrma yapilarak kontrol edilir.

Adil fiyat dogrlamasinda opsiyon sdzlesmesinin fonportfSytine dahil edilmesi Gncesinde
ve deBerlemesinde opsiyon sailayicist tarafindan verilen Syat kullamle. Bu fiyat, Kumcu

-. nezdindeki. bagunsiz, Risk Yonetimi Birimi tarafindan hesaplanan teorik fiyatla karsilastulr.
Karsilastirmanm fonun lebine sonuglanmamasi halinde, kargilashrmaya konu farkm kabul
edilebilir seviyesi olarak hesaplanan teorik fiyatm %20’si kullaniir. Opsiyonun igsel deBerinin
hesaplanan teorik fiyatin %10°ynun altmda kaldit: durumlarda farkm kabul edilebilir seviyesi

. toplam,deger.iizerinden hesaplanrr, Bu durumda,“farkan toplam degetinin fon toplani degerine
oran olatak binde bir seviyesi kullamlx. Fark seviyesinin tizerinde olmasi durumunda, opsiyon
saglayicisi tarafindan verilen fiyat Yonetim Kurulu’nun gerekceli karan ile kullaniiir.

Borsa Digi Repo ve Ters Repo Sézlesmeleri

Borsa digi repo ~ ters repo sézlegmelerinin herhangi. bir iliskiden etkilenmeyecek sekilde
objektif kogullarda yapilmasi ve adil bir fiyat igermesi zorunludur. Adil fiyat kontrolii asagidaki
sekilde yapulir:

Borsa Digi Repo ~ Ters Repo Sézlegmeleri icin adil fiyat, BIST Borclanma Araclart
Piyasas! Repo Ters Repo Pazar’nda ayni gti ilgili vadede gerceklegen ortalama faiz oramidir. Séz
konusu sézlesmelerin portioye dahil edilmesi asamasinda, ilgili vadede BIST’de iglem gegmemig
olmasi ya da o andaki piyasa kogullarmm ortalama faiz oram ile islem yapmak icin: uygun
olmamas: durumunda portfoy yOneticisi tarafindan en az iki mali kurulustan fiyat teklifleri alum.
Adil fiyat alman fiyatlarm ortalamasidir. Bu bususa iliskin yontem ve stiregler Kurucu’man
sorumlulugundadir. .

VL KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Fon satis baglangig tarihinde bir adet paym nominal fiyat: (birim pay degeri) 1 TL’dir
Takip eden gitnlerde fonun birim pay deSeri, fon toplam dederinin katima paylarmim sayisina
béltiumesiyle elde edilir.

Fonun satis baslangic tarihi 04/09/2020"dur.

6.1. Katiima Pay: Alum Esaslari
Yatrimelarn BIST Krymetli Madenler ve Kiymetli Taslar Piyasasi’mm agik oldugu

giinlerde saat 13:30°a kadar verdikleri katiltia pay: alm talimatlan talimatm verilmesini takip
eden ilk hesaplamada bulunacakpay fiyati tizerindenyerine getirilir.

BIST Kuymetli Madenler ve Kiymetli Taglar Piyasasi‘mn agik oldugu gtinlerde saat
13:30°dan sonrailetilen talimatlar ise, ilk pay fiyat: hesaplamasmdan soura verilmis olarak kabul
edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyati izerinden yerine getirilir.

BIST Kiymetli Maderiler ve Kaymetli Taglar Piyasasi’nm kapah oldugu ginlerde iletilen
talimatlar, izleyen ilk iggiinti yapilacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyati tzerinden
gerceklestirilir.   

redellerinin Tahsil Esaslari

   
 . Alum talimatlant pay sayis: ya da’ay
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pay sayisi olarak verilmesi halinde, ahs islemine uygulanacak fiyatin kesin olarak bilinmemesi
nedeniyle, katilma pay: bedellerini en son ilan edilen satis fiyatina %20 ilave marj uygulayarak
tahsil edebilir. Ayrica, katilma payi bedellerini islem gfinii iahsil etmek tizere en son ian edilen
fiyata mar] nygulanmak suretiyle bulunan tutara eg deger koymeti teminat olatak kabul edebilir.
Talimatin tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay
sayisi fon fiyats aguklandiktan sonra hesaplantr.

’ Talimatmm tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk
gelen pay sayis: fon fiyats agiklandiktan sonra hesaplarur.

....  .TEEAStizerindengergelslestirilecek islemlerde, fonlar icin alum talimatlan pay sayisi ya da
tutar olarak verilebilir. Daiiticr kurulus, talimatn pay sayisi olarak verilmesi halinde, als islemine
uygulanacak fiyatm kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katima pay bedellerini en son ilan edilen,
satis fiyatina %20 ilave marj wygulayarak tahsil edebilir. Ayrica katilma pay: bedellerini islem
gtinti tahsil etmek fizere en son ilan edilen fiyata tarj uygulannak suretiyle bulunan ftutara es
deBer kaymet temninat olarak kabul edebiliz.

Talimatm tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katiima pay: satts fiyatndan
%20 marj diistilerek belirlenevek fiyat tizerinden talimat verilen tutara denk gelen katilma pay1
sayis. TEFAS’ta eslestirilir. Nihal katilma pay: adedi fon fiyati agiklandiktan sonra hesaplanir.
Tahsil edilen tutara eg deger adedin tistlinde verilen katlma pay: alim talimatlani iptal edilir.

6.3, Katilma Pay: Satim Esaslani
Yatitumeilann BIST Kiymetli Madenler ve Krymetli Taslar Piyasas’nm acik oldugu

gtinlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katilma pay satum talimatlan talimatm verilmesini takip
eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyati tizerinden yerine getirilir.

BIST Kiymetli Madenler ve Kiymetli Taslar Piyasasi’nm agik oldugu gtinlerde saat
13:30°dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasindan sonra verilmis olarak kabul edilir
ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyati fizerinden yerine getirilir. .

BIST Kiymetli Madenler ve Kiymetli Taglar Piyasasi’ninkapali oldu’u giinlerde iletilen
talimatlar izleyen ilk iggtinti yapilacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyat iizerinden
gergeklestizilir,

§.4.Satum Bedellerinin Odenme Esaslari
Katilma pay: bedelleri; iade talimatuun, BIST Krymetli Madenler ve Krymetli Taslar

Piyasasi’nm‘agik oldugu gtinlerde saat 13:30"a kadar verilmesi halinde, talimatm verilmesini takip
eden ‘birinci islem giinfinde, iade talimatimm BIST Krymetli Madenler ve Krymetli Taslar
Piyasasi’nin agik oldugu giinlerde saat 13:30°dan sonra verilmesi halindeise, talimatm verilmesini
takip eden ikinci islem giintinde yatrrmeilara Sdenir.

6.5. Alm Satima Aracihk Eden Kurulaslar ve Alon Satum Yerleri: .
Katiima paylarmm alm ve satim: korecunmn yam sia TEFAS’a fiye olan fon dagitrm

kuruluslan aracihinyla da yapilir. Uye kuruluglara asagida yer alan linkten ulasilmasi miimktindtir,

hitp:/Avww.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx

_ceurnmounile aktif pazarlama ve daiitim sézlegmesi imzalamg olan kurmmlarm unvan ve
iletigiinbileik asagida yer almaktadir.
e a a S 2,
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VU. FON MALVARLIGINDAN KARSILANACAK HARCAMALAR VE
~ KURUCU7NUN KARSILADIGI GIDERLER:

7.1, Fonwn Malvarliindan Karsilanan Harcamalar

Fon varlgindan yapilabilecek harcamalar asagndayer almaktadr.
1) Saklama hizmetleri icin Sdenen her tirlti tictetler,
2) Varliklarin nakde cevrilmesi ve transferinde Sdenen her tirlii vergi, resim ve komisyonlar,
3) Alinan kredilerin faizi,
4) PortfSye alimlarda ve portfSyden satrmlarda Sdenen aracilhk komisyonlan, (yabanci para

cinsinden yapilan giderler TCMB doviz satis kuru tizerinden TL'ye gevrilerek kaydolunur.),
5) PortfSy yénetim ticreti,
6) Fonun miikellefi oldugu vergi,
7) Bagimsiz denetim kuruluslarma d6denen denetim ficreti,
8) Mevzuat gere#i yapilmas: zorunlu ilan giderleri,
9) Takvim yilt esas alinarak ticer aylik dénemlerin son is gfintinde fonun toplam degeri

fizerinden hesaplanacak Kurul ticreti,
10) Karsilastirma.dleiitii giderleri,
11) KAP giderleri,
12) E-defter (mali mithtir, argivleme ve kullanim) ve E-fatura (arsivleme) uygulamalan nedeni

ile Sdenen hizmet bedeli,
13) E-vergi beyannamelerinin tasdikineiliskin yetkili meslek mensubu ticreti,
14) Tiizel kisi kimlik kodu (LEI Number) baslangig ve yilk bakum ticretleri,
15) Mevzuat kapsammda tutulmasi zorunlu defterlere iliskin noter onay1 giderleri,

16) Kurulea uygun girtilecek diger harcamalar.

7.1.1, Fou Toplam Gider Oran: Fondan kargilanan, yonetim, ticreti dabil bu maddede

belirtilen tim giderlerin toplaminm‘ist smn yilbk %2,19°dur.

3, 6, 9 ve 12 aylik dénemlerin son is giinti itibarryla, belirlenen yullik fon toplam gideri

oranmuin ilgili déneme denk gelen kismmnm agilip agilmadigi, ilgili dénemigin hesaplanan gimltik

ortalama fon toplam degeri esas almarak, Kurucu tarafindan Kontrol edilir. Yapdan kontrolde

belirlenen oranlarm asildiSimm tespiti halinde asan tatarin ilgili dénemi takip eden. beg ig giinti

iginde fona iade edilmesinden Kurucu ve Portféy Saklayicisi sormuludur. Jade edilen tutar, ilgili

yil igindetakip eden dénemlerin toplam gider oram hesaplamasinda toplam giderlerden diistiliir.

Fon toplam gider oram limiti iginde kalmsa dahi fondan. yapulabilecek harcamalar diginda Fon’a

gider tahakkuk ettirilemez ve fon malvarligmdan édenemez.

71.2. Fon Yénetim Ucreti Oran:
Fon’un toplam gideri icinde kalmak ‘kaydryla, fon toplam de®erinin giniliik

%0,00247'sinden (ytizbindetkivirgiilarkyedi) [yillk yaklasik. %0,90

(yiizdesrfxvirgiildoksan)Jolugan bir yonetim Gereti tahakkuk ettirilir. Bu ticret her ay sonunu

izleyen bir hattaicinde, kuruou ile dadrtict arasmda imzalanan sézlegme cergevesinde belirlenen

paylagimesdélar a,g0re,kurucuya ve daiitictya fondan ddenecektir.

Dagindl ils Ieirucitgrasinda bir sdzlegme olmamast durumundaKural ara

“genel fomigypomnyea. & be
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7.13. Fon Portfoyiindeki Varhklarm Alm Satmma Araciik Eden Kuruluslar ve
Aracihk iglemleri icin Odenen Komisyonlar

Fon portféytinde yer alan varliklarm alum satmma Gedik Yatrum Menkul Dederler AS.
aracilik etmektedir. Séz konusi'aracilik iglemleri igin uygulanan komisyon oranlanasaiida yer
almaktadir:

Db Pay komisyonu: On binde 4 /
2).. Sabit getirili menkul Jaymet komisyonn: Ytiz binde 5 (BSMVdahil)

a) Takasbank Para Piyasasi Iglem (TPP) Komisyonu: Viiz binde 3 (BSMV dahil)
4) Repo ~ Ters repo iglem komisyonu: Viiz binde 1,5*gtin sayis1
5) VIOP islem Komisyonu: On binde 2 (BSMV dahil)
6) Kiymetli Maden Piyasasi Islemleri Komisyomu: On binde’S
7) Yabanct menkul krymet iglem komisyonu: Islem yapilan tilke ve araci kuruma

gre belirlenen tarife uyeulamr.

7.1.4. Kurul Ucreti: Takvim yuh esas almarak, tiger ayhk dénemlerin son is giiniinde
Fon’un net varlik deBeri tizerinden %0,005 (ylizbindebes) oranda hesaplanacak ve ddenecek
Kurul Ucreti Fon portféytinden karstlanr.

7.15. Fon’un Bagly Oldugu Semsiye Fona Ait Giderler: Semsiye Fon’um kurulug
giderleri ile fonlarm katilma pay: ihrag giderleri barig olmak tizere, Semsiye Fon icin yapilmasi
gereken ttim giderler Semsiye Fona bal: forilarin toplam deBerleri dikkate alinarak oransal olarak
ilgili fonlarin portféylerinden kargilanir.

7.1.6, Karsihk Ayrilacak Diger Giderler ve Tabmini Tutarlari

Fon malvarhpindan karsilanan sdklama ticréti ve diger giderlere jliskin giincel bilgilere
yaturime: bilgi formundan ulasilabilir.

7.2. Kuracu Tarafwdan Karsilanan Giderler
Asagida tabmini tutarlan gosterilen halka arza iliskin giderler kurucu tarafindan

karsilanacalctir.

 

 

 

   

| Gider Tari Tutari (TL)
Tescil ve Ilan Giderleri 5.000
Diger Giderler 5.000
TOPLAM 10.000 
 

VUI. FONUN VERGILENDIRILMESI:

8.1. Fon Portfy isletmeciligi Kazanglarmm Vergilendirilmesi

ay Karlar Vergisi Diizenlemesi Acismdan: 5520 sayilt Korumlar Veresi

 



b) Gelix Vergisi Diizenlemesi Acismdan: Fonlannportféy igletmecilifi kazanclan, Gelir
Vergisi Kanunu’nun gecici 67. maddesinin ®) numarali bendi uyarinca, %0" oranda gelir vergisi
tevfikatmna tabidir.

8.2. Katiima Pay Satu Alanlarm Vergilendirilmesi

-.. . Gelir.Vergisi Kanunu*nun -gecici 67. maddesi uyarmca Sermaye Piyasasi Kanununa gore
jourulan menial loymetler yatuim fonlarmin katilma paylarmin ilgili oldugu fona iadesi %10
oranndagelirvergisi teviikatina tabidir. KVK?nn ikinci maddesinin Pirinci fikrasi: kapsamindaki
mitikellefler ile mtinkasiran menkul kiymet ve diger sermaye piyasasi aract getirileri ile deBer artig:
kazanglan. eldé etmek ve. bunlara bagi haklan killanmak amaciyla faaliyette bulunan
miikelleflerden Sermaye Piyasasi Kanununa gdre kurulan yatirum fonlart ve yatium ortalkhianiyla
benzer nitelikte oldu3u Maliye Bakanligincabelirlenenler icin bu oran %0 olarak uygulanr.

Gelir Vergisi Kanunu’nun gegici 67. maddesinin (8) numarali bendi uyarinca fon katilma
paylarmin fona iadesinden elde edilen gelirler igin yilik beyanname verilmez. Diger gelitler
nedeniyle beyanname verilmesi balinde de bu gélirler beyannameye dahil edilmez. Ticart
isletmeye dahil olan bunitelikteki gelirler, bu fikra kapsami disindadir.

Kuramlar Vergisi Kanunt: Gegici Madde 1 uyarmca dar miikellef kurumlarin Tirkiye'deki
is yerlerine atfedilmeyen veya daimi temsilcilerinin araciligi olmaksizm elde edilen ve Gelir

Vergisi Kanununun gegici 67 uci maddesi kapsammda kesinti yaptims kazanglan ile bu
kurumlarm tam mitikellef kurumlara ait olup BIST’ta iglem,gorenve bir yildan fazla siireyle elde
totulan pay senetlerinin elden cikanlmasindan saSlanan ve gecici 67 nci maddenin.(1) numarali
fikrasmm altme: paragrafi kapsammda vergi kesintisine tabi tutulmayan kazanglan ve bu
kurumlann daimt? temsilcileri araciligiyla elde ettikleri tamami gegici 67 nci madde kapsammda
vergi kesintisine tabi tutulmus kazanclari icin yillik veya dzel beyanname verilmez.

IX. FINANSAL RAPORLAMA ESASLARI ILE FONLA ILGILi BILGILERE VE
FON PORTFOYUNDE YER ALAN VARLIKLARA ILISKIN ACIKLAMALAR

9.1. Fon'un hesap dénemi takvim yihdir. Ancak ilk hesap dénemi Fon'un kurulus tarihinden

baslayarak o ylAralik aynwsi sonuna kadar olan stiredit.

9.2. Finansal tablolanm bagimsiz deretiminde Kurulun bagimsiz denetimle ilgili

dizenlemelerine wyulur. Finansal tablo hazwlama yikiimliliigiiniin --bulundugn ilgili hesap

déneminin son gtinti itibarryla hazitlanan portfoy raporian da, finansal tablolarla birlikte batimsiz

denetimden gegirilir.

_+ 9,3, Fonlar tasfiye tarihi itibarryla dzel baSumsiz denetime tabidir. Kuracu, Fon’unyillsk

finansal‘tablolarmni, ilgili hesap dénemininbitimini takip eden 60 giin iginde KAP’ta ilan eder.

Finansal-tablolarm son bildirim giiniintin resmi tatil giintine denk gelmesi halinde resmi tatil

gintini takip eden ilk is giinii son bilditim taribidir.

9.4. Semsiye fon ictiziziine, bu izahnameye, yatrumc bilgi formuna, baSunsiz

denetim. raporuyla birlikte finansal raporlara (Finansal tablolar, sorumluluk beyanlar,

portfoy dagiim raporlari) fon giderlerine iliskin bilgilere,fonun risk de%erine, nyguianan
; ayaindan  



agiklanmasi gereken dier bilgilere fonun KAP’ta yer alan siirekii bilgilendirme formandan
(www.kap.org.tr) wasilmasi miimkindir, .

Ayrica, fonun gecmis performansma, fonun portféy dagilmma, fonun risk degerine
ve fondan tahsil edilen ve yatunncilardan belirli sarlar altmda tahsil edilecek ticret ve
komisyon bilgilerine yaturime: bilgi formundanda ulasdimas: miimkiindiir.

. . 9.5. Portfoy. dagihm raporlan aylik olarak hazwlamr ve ilgili ay: takip. eden alt: is giinti
iginde KAP’tailan edilir,

9.6. Finansal raporlar, ba&msrz denetim raporuyla birlikte, bagimsiz denetim kurulugunu
temsil ve ilzama, yetkili Kisinin imzasum tagryan bir yazi ekinde kurucuya ulasmasmdan sonra,
kurucu tarafindan finansal rapotlanm kamuya aciklanmasmna iliskin. yonetim kurulu karanna
baflandigi tarihi izleyen altinetig giinti mesai saati bitimine kadarKAP’ta agiklamr. ‘

9.7. Portféy raporlan digmdaki finansal raporlar kamuya aciklandiktan sonra, Kurucu’nun
tesmi internet sitesinde yayumlatr. Bu bilgiler, ilgili internet sitesinde en az beg yl stireyle
kamuyaagik tutulur. Séz konusu finanisal taporlar ayn zaraanda kurticunun merkezinde ve katiima

. payl satis: yapilan yerlerde, yatirmoularm incelemesiipin hanr bulundurulur.

9.8. Yabruncilarm yatuum yapma karanm etkileyebilecek ve dnceden bilgi sabibi
olunmasim gerektirecek nitelikte olan izabnamenin L1.1., 1.1.2.1. I, 01,V.5.5., V.5.6., VL (6.5.
maddesi Hatig), VIL7.1. @racilk komisyonlarha iligkin alt madde hari) nolu boliinilerindeki
deBisiklikter Kurul tarafindan incelenerek onaylanr ve Kurucu tarafindan KAP*ta ve Kurvcu’nun
resmi internet sitesinde yaymmlann, aynca ticaret siciline tescil ve TTSG*de ilan edilmez.
Izabnamenin diger béltimlerinde yapilacak de¥igikler ise, Kurulun onayi aranmaksrzin kurucn
tarafindan yapilarak KAP*ia ve Kurucu’non resmi intemet sitesinde ilan edilir ve yapdan
deSisikdikder her takvim yih sonunu izleyen alt ig glinti iginde toplu olarak Karula bildizilir.

9.9. Fon’un reklam ve ilanlan ile ilgili olarak Kurulun bu konudaki dtizenlemelerine.
uyalur.

9.10. PortfSye yapilandiilmis yatirm araci dahil edilmesi halinde sdz konusu yatirm
atacinm genel dzelliklerineiliskin bilgiler ve igerdi8i muhtemelriskler ayrica KAP’ta aciklame.

9.11. Borsa digi repo-ters repo iglemlerinin fon portfiyiine dahil edilmesi halinde en ge¢
sézlegme tarihini takip eden ig giinii iginde sdzlegmenin vadesi, faiz orant, Kargi tarafi ve kargi
tarafin derecelendirme notu KAP’ta agiklamr.

X. FON'UN SONAERMESI VE FONVARLIGININ TASFIYESE

10.1. Fon; :

~ Bilgilendirme dokiimnanlarinda bir stire Sngoriilmtis ise bu stirenin sona ermesi,
- Fon siiresiz ise kurycunun Kurulun uygun goriigtindt aldiktan sonra al: ay sonrasi icin feshi

ihbar etmesi, :
- Kurucunun faaliyet sartlarint kaybetmesi,

 



Fonun sona ermesi halinde fon portfytinde yer alah varhklardan borsada islem gérenler
borsada, borsada islem gtirmeyenlerise borsa diginda nakde déntistirilir.

10.2. Fon mal varlig1,igtiiztik ve izahnamede yeralan ilkelere gore tasfiyeedilir ve tasfiye
bakiyesi katilma pay: sahiplerine paylan oranmda dafitiir. Tasfiye durumunda yalnizca kahima
pay1 sahiplerine 6deme yapulabilir. oe .

10.3. Tasfiye ighetulerine iliskin olarak, Kurucu’nm Kurol’m uygun gortistinti aldiktan
sonra 6 ay sonrasi icin fesih ihbar etmesi durumunda séz komusu Siire sonunda hala Fon’a jade
edilmemis katinia paylarmin bulunmasi halinde, katima pay1 sahiplerinin satis talimat
beklenmeden pay satislan yapilarak elde edilen tutarlar Kurucu ve katima payi alm satumi yapan

- kurulug nezdinde aguacak hesaplarda yatrmerlar admaters repoda veya Kurul tatafindan uygun.
gériilen diger sermaye piyasasi araclatmda nemalandilir. Fesih ibbarindan sonra yeni katilma
pay! ihrag edilemez. Tasfiye anmdan itibaren hicbir katilma payi ihrag edilemez ve geri almmamaz.

10.4. Kurucunun iflasi veya tasfiyesi halinde Kurul, fom nygun gérecegi baska bir porifSy
yonetim sirketine tasfiye amaciyla devreder. PortfSy Saklayicisumn mali durumunun taabhitlerini
kargilayamayacak kadar zayzflamasi, iflas: veya tasfiyest halinde ise, karucu fon varhgm: Kurul
tarafindan uygun gértilecek baska bir portféy saklayicisma devreder. ,

: 10.5. Tasfiyenin sona ermesitizerine, Fon adimm Ticaret Sicili'nden silinmesi igin keyfiyet,
kurucu tarafindan Ticaret Sicili'ne tescil ve lanettirilir, bu durum Kural’a bildixilir.

XI. KATILMA PAYI SAHIPLERININ HAKLARI

11.1. Kuructi ile katima pay: sahipleri arasindaki iliskilerde Kanun, ilgili mevzuat ve
igtiiztik; bunlarda hiiktin bulunmayan hallerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayi Tiirk Borglar
Kanununun 502 ila 514 tincii maddeleri hikitmleri layasen uygulamr.

11.2. Fon’da olugan kar, Fon’un bilgilendirme doktimanlannda beliitilen esaslara gore
tespit edilen. katiima paymm birim pay deSerine yansir. Katilma pay: sahipleri, paylarm Fon’a geri
sattiklarnda, ellerinde tuttuklan slire igin fonda olugan kardan paylarim alms olurlar. Hesap
dénemi sonunda ayrica temettii dainty séz konusa degildir.

11.3. Katiima paylan miisteri bazinda MKK nezdinde izlenmekte olup, tasarruf sahipleri
Kurucu’dan veya alyn satima aracilik eden yatim kuruluslardan hesap durumilari bakknda her
zaman bilgi talep edebilizler, : .

XIL FON PORTFOYUNUN OLUSTURULMASI VE ALKAARZ

12.1, Katidima paylan, izahnamenin ve yatwimes bilgi formunun KAP’ta yaymmun takiben
formda belirtilen satis baslangg tarihinden itibaren, izabname ve yatrimc: bilgi formunda
belirtilen usul ve esaslar ¢ercevesinde yatrrmetlara sunulur,
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