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GARANTi PORTFOY YONETiMi A.S. DE6ISKEN SEMSWE FON'A BALI 
GARANTi PORTFOY ING BANK OZEL BANKACILIK VE PLATiNUM DE6i$KEN 

OZEL FON'UN 
KATILMA PAYLARININ iHRACINA HAWN IZAHNAME 

Garanti Portfciy Yonetimi A.S. tarafmdan 6362 say& Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 52. ye 54• 
maddelerine dayamlarak, 23/02/2015 tarihinde Istanbul ili Ticaret Sicili Memurlugu'na 371362 
sicil numarasi altmda kaydedilerek 27/02/2015 tarih ye 8768 sayth Tiirkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi'nde ilan edilen Garanti Portfdy A.S. Degi§ken Semsiye Fon ictiiziigii ye bu izahname 
hOkiimlerine gore yonetilmek fizere olu§turulacak Garanti Portfoy ING Bank Ozel Bankacilik 
ye Platinum Deg4ken Ozel Fon'un katilma paylannm ihracma ili§kin bu izahname Sermaye 
Piyasasi Kurulu tarafmdan 1.9/12/2017 tarihinde onaylanmWir. 

izahnamenin onaylanmasi, izahnamede yer alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekeffiilii 
anlamina gelmeyecegi gibi, izahnameye ili§kin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. 

ihrac edilecek katilma paylanna ilikin yatinm kararlan izahnamenin bir biitiin olarak 
degerlendirilmesi sonucu yerilmelidir. 

Bu izahname, Kurucu Garanti Portfdy Ytinetimi A.S.'nin adresli resmi internet sitesi 
(www.garantiportfoy.com.tr) ile Kamuyu Aythnlatma Platformu (KAP)'nda (wvvw.kap.org.tr) 
yarmlanmiOir. Izahnamenin nerede yarmlanchgi hususunun tescili ye TTSG'de ilan tarihine 
ilikin bilgiler yatinmci bilgi formunda yer almaktachr. 

Aynca bu izahname katilma paylannin ahm satimimn yapildigi ortamlarda, emsiye fon 
ictfiziigii ye yatinmci bilgi formu ile birlikte, talep edilmesi halinde ficretsiz olarak 
yatinmcilara verilir. 
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KISALTMALAR 
Bilgilendirme Dokiimanlan Semsiye fon ictlizi.igii, fon izahnamesi ye yatinmci bilgi formu 
BIST Borsa Istanbul A.S. 
Finansal Raporlama Tebligi 11-14.2 sayili Yatinm Fonlannin Finansal Raporlama Esaslanna 

ili§kin Teblig 
Fon Garanti Portfoy 1NG Bank Ozel Bankacilik ye Platinum 

Degi§ken Ozel Fon 
$emsiye Fon Garanti Portfoy Yonetimi A.$. Degi§ken $emsiye Fon 
Kanun 6362 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu 
KAP Kamuyu Aydinlatma Platformu 
Kurucu Garanti Portfoy Yonetimi A.S. 
Kurul Sermaye Piyasasi Kurulu 
MKK Merkezi Kayrt Kurulu§u A.S. 
Portfoy Saklayicisi T. Garanti Bankasi A.S. 
PY$ Tebligi 111-55.1 	sayili Portfoy Yonetim Sirketleri ye Bu Sirketlerin 

Faaliyetlerine ili§kin Esaslar Tebligi 
Rehber Yatinm Fonlanna Ili§kin Rehber 
Saklama Tebligi 111-56.1 sayili Portfdy Saklama Hizmetine ye Bu Hizmette 

Bulunacak Kurulu§lara ili§kin Esaslar Tebligi 
Takasbank Istanbul Takas ye Saklama Bankasi A.$. 
Teblig 111-52.1 sayili Yatinm Fonlanna Ili§kin Esaslar Tebligi 
TEFAS Tiirkiye Elektronik Fon Alim Sat= Platformu 
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I. FON HAKKINDA GENEL BILGiLER 

Fon, Kanun hUkümleri uyannca tasarruf sahiplerinden fon katilma par kar§iliginda toplanan 
nakitle, tasarruf sahipleri hesabina, inanch mulkiyet esaslanna gore 4bu izahnamenin II. boltimilnde 
belirlenen varlik ye haklardan olu§an portfoyii i§letmek amaciyla kurulan, katilma paylan Semsiye 
Fon'a bagli olarak ihrac edilen ye tilzel kii1igi bulunmayan mal varligidir. 

1.1. Fona iliskin Gene! Bilgiler 

Fon'un 

Unvani: Garanti Portfdy ING Bank Ozel Bankacilik ye 
Platinum Degisken Ozel Fon 

Adi: ING Bank Degisken Ozel Fon 
Bagli Oldugu Semsiye Fonun Unvani: Garanti Portfoy Yonetimi A.S. Degisken Semsiye 

Fon 
Bag11 Oldugu Semsiye Fonun Rini: Degisken Fon 
Stiresi: Siiresiz 

1.2. Kurucu, Yonetici ye Portfoy Saklayicisi Haldunda Genel Bilgiler 

1.2.1. Unvan ye Yetki Belgelerine likin Bilgiler 

Kurucu ye Yonetici'nin 

Unvani: Garanti Portfoy Y8netimi A.S. 
Yetki Beigeleri l  Portfoy Yoneticiligi ye Yatirim Danismanligi 

Faaliyetlerine Iliskin Yetki Belgesi 
Tarih: 14.01.2015 
No: PYS/PY.2-YD.2/1071 

Alt Portfoy Yoneticisi'nin 
Unvani: BlackRock 	Investment 	Management 	(UK) 

Limited 
Yetki Belgesi Birlesik 	Krallik 	FCA 	(Financial 	Conduct 

Authority) Numarasi: 119293 
Portfoy Saklaytast'nin 
Unvani: T. Garanti Bankasi A.S. 
Portfoy 	Saklama 	Faaliyeti 	iznine 
il4kin 	Kurul 	Karar 	Tarihi 	ye 
Numarasi 

Tarih: 27.06.2014 
Sayi: 20/649 

Portfoy yonetimine ili§kin tffin sorumluluk Kurucu ye Yonetici Garanti Portfoy Yonetimi A.S.'ye 
aittir. 

Alt Portfoy Yoneticisinin yonetecegi fon portfoyO orani Garanti Portfoy 
BlackRock Investment Management (UK) Limited arasinda imzalanacak 
belirlenecek olup, bu oran KAP'ta yatinmcilara bildirilecektir. 

PY$ Tebliti'ne uyum cerceciesinide#,Kitruculipn 16.07.1997 tarih ye PYS/PY-148 sayili 
belgesi He 28.02.2001 tarih ye pY-81iy-,D-2 sati Yatirim Danismanlfgi yetki belgesi 
Kanun'un 40 Inc' ye 55 inii mdde1ri milartnca ittizenlenen 14.01.2015 tarih ye P 
Yoneticiliai ye Yatirim DanismanJii Faahyçt1ere Diskin yetki belgeleri ver 
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1.2.2. iletisim Bilgileri 

Kurucu ve Yonetici Garanti Portfoy Yonetimi A..Y.'nin 
Merkez adresi ye interne sitesi: Ether Mah. Cengiz Topel Cad. No:39 Kat:2 

34337 Besiktas/iST. 
www.garantiportfoy.com.tr  

Telefon numarasi: (212) 384 13 00 
Alt Portfoy Yoneticisi BlackRock Investment Management (UK) Limited'nin 
Merkez adresi ve interne sitesi: 12, Throgmorton Avenue London EC2N 2DL 

www.blackrock.com  
Telefon numarasi: +44 (0) 20 7743 3000 
Portfoy Saklapasi T. Garanti Bankasi A.,Y.'nin 
Merkez adresi ye internet sitesi: Levent, Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 

34340 Besiktas/iST. 
www.garanti.com.tr  

Telefon numarasi: (212) 318 18 18 

1.3. Kurucu Yoneticileri 

Fon'u temsil ye ilzama Kurucunun yonetim kurulu tiyeleri yetkili olup, yonetim kurulu 
tlyelerine ye kurucunun diger yoneticilerine ili§kin bilgiler apgida yer almaktadir: 

Ad. Soya& Gorevi Son 5 Ydda Yaptigi isler (Yd-Sirket-Gorev) Tecriibesi 

Maria 	De 
Paloma 
Piqueras 
HERNANDEZ 

Yonetim 
Kurulu 
Ba§kam 

2009 - Devam / BBVA Portfoy Yonetimi - SGIIC 
CEO 
2012 -Devam / Garanti Portfoy Yonetimi A.S. - 
Yonetim Kurulu Oyesi 
2016 - Devam / Garanti Portfoy Yonetimi A.S. - 
Yonetim Kurulu Ba§kam 

26 

Mahmut 
KAYA 

YK 	Ba*an 
Vekili 	/ 
Gene! Malik 

2013 - 2014 / Garanti Portfoy Yonetimi A.S. - 
Yanrim Yonetimi Gene! Mild& Yardimcisi 
2014 - 2015 / Garanti Portfoy Yonetimi A.S. - 
Yonetim Kurulu Oyesi/Yanrim Yonetimi Genel 
Miidtir Yardimcisi 
2015 - Devam / Garanti Portfoy Yonetimi A.S. - 
Yonetim Kurulu Ba§kan Vekili/Genel Miidiir 

23 

Eduardo 
Garcia 
HIDALGO 

Yonetim 
Kurulu eyesi 

2010 - 2012 / BBVA Portfoy Yonetimi - Head of 
Quality Funds 
2012 - Devam / BBVA Portfoy Yonetimi - Global 
CIO 
12.11.2015 - Devam / Garanti Portfoy Yonetimi 
A.S. - Yonetim Kurulu Oyesi 

25 

Berna 
AVDAN 

ic Kontrolden 
Sorumlu YK 
Oyesi 	,.. 	';',•'.,':-:.$1.r,,7, 

fff 
, 	.',, 	.1. 

2005 - Devam / T. Garanti Bankasi A.S. - Hukuk 
Mii§aviri 
28.12.2015 - Devam / Garanti Portfoy Yonetimi 

lc Kontrolden Sorumlu Yonetim Kurulu 
. 	.e.,s1 N 
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/Genel 
Malik 
Yardimcisi 

2011 - 2012 / Garanti Portfoy Yonetimi A.S. - 
Hisse Yonetimi Miidiirii 
2012 - 2013 / Garanti Portfoy Yonetimi A.S. - 
Emeklilik Fonlan Yonetimi Mildtirti 
2013 - 2015 / Garanti Portfoy Yonetimi A.S. - 
Hisse Senedi Yonetimi Mildiirii 
01.07.2015 	- 	28.02.2017 	/ 	Garanti 	Portfoy 
Yonetimi A.S. - Yatinm Yonetimi Gene! Width 
Yardimcisi 
28.02.2017 - Devam / Garanti Portfoy Yonetimi 
A.S. - Yonetim Kurulu Oyesi/Yatirim Yonetimi 
Gene! Miidiir Yardimcisi 

To1ga 	Macit 
GOSAR 

Gene! Mild& 
Yardimcisi 

2009 - 2011 / Garanti Portfoy Yonetimi A.S. - 
Strateji ye Ara§tirma Stratejisti 
2011 - 2011 / Garanti Portfoy YOnetimi A.S. - 
Kurumsal Geli§im ye Strateji Koordinatorii 
2012 - Devam / Garanti Portfoy Yonetimi A.S. - 
I§ Geli§tirme, Orlin Yonetimi ye San 	Genel 
Mild& Yardimcisi 

19 

1.4. Fon Hizmet Birimi 

Fon hizmet birimi T. Garanti Bankasi A.S. nezdinde olu§turulmu§ olup, hizmet biriminde 
gorevli fon miidiiriine ili§kin bilgiler a§agidaki gibidir. 

Adi Soyach Gorevi Son 5 )(Ma Yaptigi hler (Y11-Sirket-Gorev) Tecriibesi 

Murat Behliil 
Tuncel 

Fon 
Mildiirti 

01.07.2004 	- 	... 	/ 	T. 	Garanti 	Bankasi 	A.S.- 
Sermaye Piyasalan ye Hazine Operasyon Birimi 
Mildtirti 

24 

1.5. Portfoy Yoneticileri 

Fon malvarliginin, fonun yatinm stratejisi dogrultusunda, fonun yatinm yapabilecegi varliklar 
konusunda yeterli bilgi ye sermaye piyasasi alarunda en az be yillik tecrtibeye sahip portfoy 
yoneticileri tarafmdan, yatinmci lehine ye yanrunci cikarim gozetecek §ekilde PY$ Tebligi 
diizenlemeleri, portfoy yonetim sozle§mesi ye ilgili fon bilgilendirme dokiimanlan cercevesinde 
yonetilmesi zorunludur. 

Fon portfoyiintin yonetimi icin gorevlendirilen portfoy yoneticilerine ili§kin bilgilere KAP'ta 
yer alan stirekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ula§ilmasi miimktindiir. 

1.6. Kurucu Bilnyesinde OluOurulan veya th§andan Temin Edilen Sistemler, Birimler 
ye Görevli Personel ile Fonun Denetimini Yapan Kurulu 

Birim Birimin/Sistemin Olu§turuldugu Kurum 

Fon hizmet birimi T. Garanti Bankasi A.S. 

ic kontrol sistemi 
,.• .h.,  .par-51V PortfOy Yonetimi A.S. 

Risk Yonetim siste#i r4 ,,  
4*--.., 	rant 	ortfoy Yonetimi A.S. 

5 ngiz Top-• d. 
Tifr'RTF.  ' YoNET at.2  

st Ether - 	tanbu  Be 
Beikta

/
i 399 009 7487 

N,tersis 	03890097467 00014 



Garanti Portfoy Yonetimi A.S. Teftis birimi 

Arastirma birimi Garanti Portfoy Yonetimi A. S. 

Fon'un finansal raporlannin bagimsiz denetimi Akis Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci 
Mali Mii§avirlik A.S.,. tarafmdan yapilmaktadir. 

1.7. Kurucu'nun Sube ye Acenteleri 

iletisim Bilgileri 
Sube Garanti Portfoy Yonetimi A.S.'nin §ubesi bulunmamaktadir. 
Acente T. Garanti Bankasi A.$. 

Garanti Yatinm Menkul Kiymetler A.$. 

II. FON PORTFOYUNUN YONETIMi, YATIRIM STRATEJISI iLE FON PORTFOY 
SINIRLAMALARI 

2.1. Kurucu, fonun katilma payi sahiplerinin haklarini koruyacak §ekilde temsili, yonetimi, 
yonetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin ictiiziik ve izahname hiikiimlerine uygun olarak 
yiiriitiilmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varliklar iizerinde kendi adina ye fon hesabma mevzuat 
ye ictiizilge uygun olarak tasarrufta bulunmaya ye bundan dogan haklan kullanmaya yetkilidir. Fonun 
faaliyetlerinin yiiriitillmesi esnasinda portfoy yoneticiligi hizmeti de dahil olmak iizere di§andan 
hizmet alinmasi, Kurucunun sorumlulugunu ortadan kaldirmaz. 

2.2. Fon portfoyii, kolektif portfoy yoneticiligine ili§kin PYS Tebligi'nde belirtilen ilkeler ye 
fon portfoyiine dahil edilebilecek varlik ye haklara ili§kin Teblig'de yer alan smirlamalar 
cercevesinde yonetilir. 

2.3. Fonun yatirim stratejisi; degi§en piyasa ko§ullarina gore geni§ bir yelpazede, farkli varlik 
gruplanna yatinm yapilmasi ye buna paralel olarak fonun aktif bir §ekilde yonetilmesi esasina 
dayanmaktadir. Bu strateji ile fon, orta ye uzun vadede TL bazinda yiiksek getiri saglamayi 
hedeflemektedir. Fon, yurtici piyasalar ve G20 iiyesi iilkeler ile geli§mekte olan iilke piyasalannda 
TL ve dovize endeksli sermaye piyasasi araclanna yatinm yapabilir. Fon, olumsuz piyasa 
ko§ullarinda yatinmcilann ugrayabilecegi olasi zararlan azaltabilmek amaciyla yurtici ve G20 ilyesi 
iilkeler ile geli§mekte olan iilkelerde ortaklik payi, faiz, doviz/kur, kiymetli maden, endeks ye 
sermaye piyasasi araclanna dayali kontratlara dayali vadeli i§lem sozle§melerinde losa pozisyon 
alarak, spot ye tiirev pozisyonlann toplaminin fon toplam degerine oram -%20'ye kadar dii§iiriilebilir. 

Yabanci yatirim araclan fon portfoyiine dahil edilebilir. Ancak, fon portfoytine dahil edilen 
yabanci para ve sermaye piyasasi araclan fon toplam degerinin %50'si ye fazlasi olamaz. Fon 
portfoyfiniin &Wiz cinsinden para ye sermaye piyasasi araclanna yannlan tutan fon toplam degerinin 
%80'i ve fazlasi olamaz. 

Fon opsiyon saticisi olarak opsiyon sozle§melerine taraf olamaz. 

2.4. Yonetici tarafindan, fon toplam degeri esas almarak, Fon portfoyfinde yer alabilecek 
varlik ye i§lemler icin belirlenmi§ asgari ye azami simrlamalar a§agidaki tabloda gosterilmi§tir. 

VARLIK ye iSLEM V)RC Asgari % Azami % 
Yurtici Ortaklik Paylan 0 60 
Yabanci Ortaklik Paylartir-':,Tr. -,:, 0 30 
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Kamu Borclanma Araclan 0 50 
Ozel Sektor Borclanma Araclan 0 50 
Yabanci Kamu ye Ozel Sektor Borclanma 
Araclan 0 35 

Ters Repo t§lemleri 0 50 
Varantlar ye iskontolu Sertifikalar 0 10 
Ulusal ye Uluslararasi Piyasalarda t§lem 
Goren Krymetli Madenler ile Bu Krymetli 
Madenlere 	Dayali 	Sermaye 	Piyasasi 
Araclan 

0 15 

Gayrimenkul Sertifikalan 0 20 
Vadeli (TL-Doviz) / Katilma Hesabi (TL-
Doviz) 

0 10 

Takasbank 	Para 	Piyasasi 	t§lemleri 	ye 
Yurtici Organize Para Piyasasi I§lemleri 

0 50 

Yatinm 	Fonu 	Katilma 	Paylan, 
Yerli/Yabanci Borsa Yatinm Fonu Katilma 
Paylan, 	Yatinm Ortakliklannin Paylan, 
Gayrimenkul 	Yatinm 	Fonu 	Katilma 
Paylan, Giri§im Sermayesi Yatinm Fonu 
Katilma Paylan 

0 20 

tpotege Dayali/ipotek Teminath Menkul 
Krymetler 

0 20 

Kira Sertifikalan 0 20 
Varhga Dayali Menkul Krymetler 0 20 
Varlik Teminath Menkul Krymetler 0 20 
Gelir Ortakligi Senetleri 0 20 
Gelire Endeksli Senetler 0 20 
Krymetli Madenler Odting Sertifikasi 0 20 

Fon portfoylerinde yer alan repo i§lemine konu olabilecek varliklann rayic degerinin %10'una 
kadar borsada veya borsa dr§inda repo yapilabilir. Borsa dr§inda taraf olunan ters repo 
sozle§melerine, fon toplam degerinin en fazla %10'una kadar yatirim yapilabilir. 

2.5. Fonun E§ik Degeri; gecelik Turk Lirasi referans faiz oraninin performans donemine denk 
gelen bile§ik getirisidir. 

2.6. Fon portfi5yOntin riskten korunmasi ve/veya yatinm amacryla fonun tUrüne ye yatinm 
stratejisine uygun olacak §ekilde fon portfoyiine, yurtici ve G20 tiyesi iilkeler ile gelimekte olan 
iilkelerin borsalarda i§lem Oren ortaklik payr, doviz/kur, krymetli madenler, faiz, finansal endeksler 
ye sermaye piyasasi araclanna dayali airev arac (vadeli i§lem ye opsiyon sozle§mesi), varant ye 
sertifikalan, riskten korunma amacryla ise borsa dr§r airev arac, forward ye swap i§lemleri dahil 
edilebilir. 

2.7. Portfoye borsa dr§r tiirev arac (vadeli i§lem ye opsiyon sozle§mesi), forward, repo, ters 
repo ye swap sozle§mesi dahil edilebilir. 

Borsa dr§r sozle§melerstoqizAtiNtratejisine uygun olarak fon portfiytine dahil edilir. 
Sozle§melerin kar§i taraflanniii yatirmn, apilaRtir derecelendirme notuna sah. • lmasi, herhangi bir 
ili§kiden etkilenmeyecek eild qbe1 	%lir& yapilmasi ye ad 	' 	t icermesi ye fonun 
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fiyat aciklama donemlerinde gercege uygun degeri iizerinden nakde dönUtUru1ebi1ir olmasi 
zorunludur. 

Aynca, borsa di§i turev arac (vadeli i§lem ye opsiyon sozle§mesi), forward, repo, ters repo ye 
swap sozle§mesi kar§i tarafinin denetime ye gozetime tabi finansal bir kurum (banka, araci kurum 
v.b.) olmasi ye fonun fiyat aciklama donemlerinde "gavenilir" ye "dogrulanabilir" bir yontem ile 
degerlenmesi zorunludur. 

2.8. Fon toplam degerinin %10'unu geymemek iizere, fon hesabina kredi alinabilir. Bu 
takdirde kredinin tutan, faizi, alindigi tarih ye kredi alinan kurulu§ ile geri odenecegi tarih KAP'ta 
aciklanir ye Kurula bildirilir. 

2.9. Portfoye dahil edilen yabanci yatinm araclanni tamtici gene! bilgiler: Fon portfdytinde, 
G20 tiyesi tilkeler ile geli§mekte olan illkelerde gerek kamu gerekse de ozel sektor tarafmdan ihrac 
edilen ve bu iilkelerin borsa ye piyasalannda i§lem Oren borclanma araclanna, ortakhk paylanna, 
yatinm fonu katilma paylanna, borsa yatinm fonu katilma paylanna, gayrimenkul yatinm fonu 
katilma paylanna, menkul kiymet yatinm ortakligi paylanna, kiymetli madenler ile bunlara dayali 
olarak ihrac edilen sermaye piyasasi araclanna yer verilebilir. Portfoyde yer alacak yabanci 
borclanma araclan sadece organize piyasalardan ahnabilir, borsa di§i i§lem yapilmayacaktir. 

III. TEMEL YATIRIM RiSKLER1 VE RISICLERiN 151.4cUMU 

Yatinmcilar Fon' a yatinm yapmadan once Fon'la 	temel yatinm risklerini 
degerlendirmelidirler. Fon'un maruz kalabilecegi temel risklerden kaynaklanabilecek degi§imler 
sonucunda Fon birim pay fiyatmdaki olasi dUU1ere bagli olarak yatirimlannin degerinin ba§langic 
degerinin altina duebi1ecegini yatinmcilar gOz onilnde bulundurmalidir. 

3.1. Fonun maruz kalabilecegi riskier sunlarchr: 

1) Piyasa Riski: Piyasa riski ile borclanmayi temsil eden finansal araclann, ortakhk 
paylannin, diger menkul kiymetlerin, doviz ye dovize endeksli finansal araclara dayali tilrev 
sozle§melere ili§kin ta§man pozisyonlann, kiymetli madenlerin degerinde, faiz oranlan, ortaklik payi 
fiyatlan, kiymetli maden fiyatlan ye &Wiz kurlanndaki dalgalanmalar nedeniyle meydana 
gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Soz konusu risklerin detaylanna a§agida yer verilmektedir: 

a- Faiz Oram Riski: Fon portfoyiine faize dayali varliklann (borclanma araci, ters repo vb) 
dahil edilmesi halinde, soz konusu varliklarin degerinde piyasalarda ya§anabilecek faiz 
oranlan degi§imleri nedeniyle olu§an riski ifade eder. 

b- Kur Riski: Fon portfoyane yabanci para cinsinden varliklann dahil edilmesi halinde, &Wiz 
kurlannda meydana gelebilecek degi§iklikler nedeniyle Fon'un maruz kalacagi zarar 
olasihgini ifade etmektedir. 

c- Ortakhk Par Fiyat Riski: Fon portfoytine ortaklik payi dahil edilmesi halinde, Fon 
portfoyunde bulunan ortaklik paylannin fiyatlannda meydana gelebilecek degi§iklikler 
nedeniyle portfoyan maruz kalacagi zarar olasiligini ifade etmektedir. 

d- 1(13/meth Madenler Ritici:,t'Ffocrp 	kiymetli madenler veya 
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gelebilecek degisiklikler nedeniyle portfoytin maruz kalacagi zarar olasilignu ifade 
etmektedir. 

2) Kam Taraf Riski: Karsi tarafm sozlesmeden kaynaklanan yaktimhiltiklerini yerine 
getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas islemlerinde ortaya cikan aksakliklar 
sonucunda odemenin yapilamamasi riskini ifade etmektedir. 

3) Likidite Riski: Fon portfoyiinde bulunan finansal varliklann istenildigi anda piyasa 
fiyatmdan nakde doniistartilememesi halinde ortaya cikan zarar 

4) Kaldirac Yaratan hlem Riski: Fon portfoytine ttirev arac (vadeli islem ye opsiyon 
sozlesmeleri), sakh tiirev arac, swap sozle§mesi, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valorlti 
tahvil/bono ye altm ahm islemlerinde ye diger herhangi bir yontemle kalchrac yaratan benzeri 
islemlerde bulunulmasi halinde, baslangic yatinfm ile ba§langic yatinmunn iizerinde pozisyon 
ahnmasi sebebi ile fonun baslangic yatinmindan daha ytiksek zarar kaydedebilme olasihgi kalchrac 
riskini ifade eder. 

5) Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel stireclerindeki aksamalar 
sonucunda zarar olu§masi olasiligun ifade eder. Operasyonel riskin kaynaklan arasmda kullamlan 
sistemlerin yetersizligi, ba§ansiz yonetim, personelin hatah ya da hileli islemleri gibi kurum ici 
etkenlerin yam sira dogal afetler, rekabet kosullan, politik rejim degi§ikligi gibi kurum dii etkenler 
de olabilir. 

6) Yogunlama Riski: Belli bir varhga ve/veya vadeye yogun yatinm yapilmasi sonucu 
fonun bu varligm ve vadenin icerdigi risklere maruz kalmasidir. 

7) Korelasyon Riski: Farkh finansal varliklann piyasa kosullan altmda belirli bir zaman 
dilimi icerisinde aym anda deger kazanmasi ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farkh 
finansal varligm birbirleri ile olan pozitif veya negatif yonlii iliskileri nedeniyle dogabilecek zarar 
ihtimalini ifade eder. 

8) Yasal Risk: Fonun katilma paylannm satildigi donemden sonra mevzuatta ye diizenleyici 
otoritelerin dtizenlemelerinde meydana gelebilecek degisiklerden olumsuz etkilenmesi riskidir. 

9) thracci Riski: Fon portfoytine ahnan varliklann ihraccisimn yukumlUluklerini kismen veya 
tamamen zamamnda yerine getirememesi nedeniyle dogabilecek zarar ihtimalini ifade eder. 

3.2. Fonun maruz kalabileeegi risklerin kilviimiinde kullamlan yontemler §unlardir: 

Fonun yatinm stratejisi ile yatinm yapilan varliklann yapisma ye risk dtizeyine uygun bir risk 
yonetim sistemi olusturulmustur. 

Piyasa Riski: Fonun piyasa riski olciimunde Riske Maruz Deger Yontemi kullanthr. RMD 
hesaplamasmda tek tarafh %99 giiven araligi, 1 gUnluk elde tutma siiresi, 250 is giinii gozlem stiresi 
kullamhr. 

Kredi Riski: Fon portf0. tic,:  iStikedilmesi planlanan ve kredi riski tasiyan finansal tirtinler 
. 	pse 	,. icin, ihraccmm kredi venleilmhrligi-1 	ntk Fon portfoytine dahil edilmek istenilen kredi riski 

tasiyan iirilnlerin ihraccisi .i!,'clin*refk EccelerrOirme kurulu§lan Moody's, S&P v ya Fitch tarafmdan 
verilmi§ kredi notu deger14pdiglOk ferlhOrtfiylerine dahil edilir. Kredi not 	•unmayan ihraccilar 
icin kredi verilebilirligin iz1enrjieSi#14-  q. 1ac4ilt kredi olciim sistemlen - . 	.ilir. 	% 
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Karst Taraf Riski: Fona dahil edilmesi dii§iinillen, borsa dii airey arac ye swap 
sozle§melerinin kar§i tarafin, denetime ye gOzetime tabi finansal bir kurum (banka, araci kurum vb.) 

Yahrim Fonlanna Ili§kin Esaslar Tebliginin 32. maddesinde belirtilen derecelendirme notuna 
sahip olmasi, objektif ko§ullarda yapilmasi, adil fiyat icermesi, fonun fiyat aciklama donemlerinde 
gtivenilir ve dogrulanabilir bir yontemle degerlenmesi, fonun fiyat aciklama donemlerinde gercege 
uygun degeri iizerinden nakde donii§ttiriilebilir ve sona erdirilebilir nitelikte olmasi zorunludur. 

Borsa di§inda taraf olunan tiirev arac ye swap sozle§meleri nedeniyle maruz kahnan kar§i taraf 
riski, piyasaya gore ayarlama (mark to market) yontemi ile hesaplanan toplamin fon toplam degerine 
oranlanmasi ile elde edilir. Kar§i taraf riski yatirim fonunun toplam degerinin %10'unu a§amaz. 

Kar§i taraf riski, forward ya da swap gibi ürunler icin bagli bulunduklan finansal endekse gore 
pozitif ya da negatif deger alabilir. Forward ye Swap iiriinler icin kar§i taraf riskine esas olan rakam 
glinli.ik olarak elde edilen kar zarar rakamlanmn toplamidir (karlar pozitif, zararlar negatif olarak ele 
alinir). Uriinler kar§i taraf riski hesaplamasmda alindiklan kuruma gore hesaplamaya dahil edilir. Her 
bir kurum ye iiriin tipi ile hesaplama yapilarak bulunan degerler kurum bazinda netle§tirilerek 
pozisyon buyuklugune ula§ilir. Kurum bazinda netle§tirildikten sonra ula§ilan pozitif pozisyon 
bilyiikliigiintin fon toplam degerine boltimii ile kar§i taraf riski degerine ula§ilir ye ula§ilan kar§i taraf 
riski negatif olamaz. 

Likidite Riski: Fon portfoyiinde yer alan varliklar enstriiman grubu bazinda varligm 
varlik grubunun kendine ozgli ozelligi, likidite gecmi§i (ortalama i§lem hacmi), serbestligi, piyasa 

kredi ye piyasa riski, degerlemede kolaylik ye kesinligi gibi faktorler dikkate ahnarak 
Soz konusu faktorler i§iginda her enstaiman grubu icin risk yonetim prosedilainde 

oranlar belirlenmi§tir. Belirlenen oranlar uygulanarak yiiksek kaliteli likit varliklar hesaplanmakta ye 
fon portfoylerinin ne kadannin likidite edilebilecegi tespit edilmektedir. Fon portfoyiindeki yuksek 
kaliteli likit varliklann kümtile edilip fon toplam degerine oranlanmasi sonucu bulunan portfoylin 
likidite orani guniuk olarak izlenmektedir. Aynca, stres donemlerinde fonda olasi nakit cikilarini 
kar§ilayabilecek likit varliklann analizi yapilarak olumsuz piyasa ko§ullannin ya§andigi donemlerde 
ya§anabilecek likidite riski konusunda YOnetim Kurulu bilgilendirilmektedir. 

3.3. Kaldirac Yaratan islemler 

Fon portfoytine kaldirac yaratan i§lemlerden; riskten korunma ve/veya yatirim amaciyla fonun 
airline ye yatirim stratejisine uygun olacak §ekilde, ortaklik paylanna, doviz/kura, kiymetli 
madenlere, faize, finansal endekslere ye sermaye piyasasi araclanna dayah tiirev arac (vadeli i§lem 
ye opsiyon sozle§mesi), varant ye sertifikalan, ileri valorlii tahvil/bono ve altin ahm i§lemleri, riskten 
korunma amaciyla ise; borsa dii tiirev arac (vadeli i§lem ye opsiyon sozle§mesi), forward ye swap 
i§lemleri dahil edilecektir. 

Kaldirac yaratan i§lemlerden kaynaklanan riskin olciimi.inde Rehber'de belirlenen esaslar 
cercevesinde Standart Yontem (Commitment Approach) kullanilacaktir. 

Kaldirac yaratan i§lemler nedeniyle ba§langic yatirimindan daha yiiksek zarar kaydedebilme 
olasiligi bulunmaktadir. 

3.4. Kaldirac yaratan i§19-11-efdep kgn lanan riskin olciimiinde Rehber'de belirlenen esaslar 
Ad' 

cercevesinde Standart Yontenynirrt itriv(Coilt proach) kullamlacaktir. Fon portfoylindeki kaldirac 
yaratan butun i§lemler nedeniyle ularJ4kalinan a lk pozisyon tutan fon topl 	gerini a§amaz. 
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IV. FON PORTFOYUNUN SAICLANMASI VE FON MALVARLI6ININ AYRILI6I 

4.1. Fon portforinde yer alan ye saklamaya konu olabilecek varhklar Kurulun portfOy 
saklama hizmetine i1ikin duzenlemeleri cercevesinde Portfoy Saklarcisi nezdinde saklarnr. 

4.2. Portfoy Saklarcisi'mn, fon portforinde yer alan ye Takasbank'm saklama hizmeti 
verdigi para ye sermaye piyasasi araclan, kiymetli madenler ile diger varhklan Takasbank nezdinde 
ilgili fon adma acilan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunlann ch§inda kalan varhklar ye bunlann 
degerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank'a aktanhr veya soz konusu bilgilere Takasbank'm 
eri§imine imkan saglamr. Bu durumda dahi Portfoy Saklarcisi'mn yaktimitiltik ve sorumlulugu 
devam eder. 

4.3. Fon'un malvarligi Kurucu'nun ye Portfoy Saklarcisemn malvarhgmdan ayndir. Fon'un 
malvarhgi, fon hesabma ()imam sarttyla kredi almak hirev ara9 i§lemleri veya fon adma taraf 
olunan benzer nitelikteki i§lemlerde bulunmak haricinde teminat gosterilemez ve rehnedilemez. Fon 
malvarligi Kurucunun ve Portfoy Saklarcisann yonetiminin veya denetiminin kamu kurumlanna 
devredilmesi halinde dahi ba§ka bir amacla tasarruf edilemez, kamu alacaklannm tahsili amaci da 
dahil olmak iizere haczedilemez, iizerine ihtiyati tedbir konulamaz ye iflas masasina dahil edilemez. 

4.4. Portfoy saklarcisi; fona ait finansal varhklann saklanmasi ve/veya kartlann tutulmasi, 
diger varhklann aidiyetinin dogrulanmasi ye takibi, kartlannm tutulmasi, varhk ye nakit 
hareketlerine iiikin i§lemlerin yerine getirilmesinin kontrolii ile mevzuatta belirtilen diger gorevlerin 
yerine getirilmesinden sorumludur. Bu kapsamda, portfoy saklarcisi; 

a) Yatinm fonlan hesabma katilma paylannm ihra9 ye itfa edilmesi i§lemlerinin mevzuat ye 
fon ichiziigil htiktimlerine uygunlugunu, 

b) Yatinm fonu birim kahlma par veya birim pay degerinin mevzuat ile fon 
izahname hukamleri cercevesinde belirlenen degerleme esaslarma gore hesaplanmasnn, 

9) Mevzuat ile fon ichizaga, izahname hiikiimlerine aykin olmamak §arhyla, 
Kurucu/Yonetici'nin talimatlannm yerine getirilmesini, 

d) Fon'un varhklanyla ilgili i§lemlerinden dogan edimlerine iiikin bedelin uygun surede 
aktanlmasim, 

e) Fon'un gelirlerinin mevzuat ile fon ichiztigil, izahname htikiimlerine uygun olarak 
kullarnimasnn, 

f) Fon'un varhk ahm satimlannm, portfoy yapisnun, i§lemlerinin mevzuat, fon 
izahname haktimlerine uygunlugunu 

saglamakla 

4.5. Portfoy saklarcisi; 

a) Fona ait varhklann ayn ayn, fona aidiyeti ackca belli olacak, karp ye hasara ugramayacak 
§ekilde saklanmasnu saglar. 

b) Beige ye kart diizeninde, fona ait varhklan, haklan ve bunlann hareketlerini fon bazmda 
dtizenii olarak takip eder. 

c) Fona ait varhklan uhdelIA9ye diger kurumlardaki kendi hesaplannda tutamaz ye kendi 
aktifleriyle ili§kilendiremez. 

4.6. a) Portfoy sa4anT.:4 Irrini—e'tkni yuititen kurulu§, yiiktimli.iliikleri 
T nedeniyle Kurucu ye katifina '1743xt..,§affillrin5 verdigi zararlardan so .. 	, 	.. 
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Saklayicisindan; Portfoy Saklayicisi da Kurucu'dan, Kanun ye Saklama Tebligi 
nedeniyle dogan zararlann giderilmesini talep etmekle yiiktimfadtir. Katilma payi sahiplerinin 
Kurucu veya Portfoy Saklayicisina dava ayma hakki saklidir. 

b) Portfoy saklayicisi, portfoy saklama hizmeti verdigi portfoylerin yonetiminden veya 
piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu degildir. 

c) Portfoy Saklayicisi, 6362 say!!! Sermaye Piyasasi Kanun ye ilgili diger mevzuattan 
kaynaklanan yilktimltiltiklerini yerine getirmemesi nedeniyle katilma payi sahiplerine kar§i 
sorumludur. 

4.7. Portfoy saklayicisi, saklama hizmetinin fonksiyonel ye hiyerar§ik olarak diger 
hizmetlerden ayri§tirilmasi, potansiyel cikar cati§malannin duzgun bir §ekilde belirlenmesi, 
onlenmesi, onlenemiyorsa yonetilmesi, gozetimi ye bu durumun fon yatinmcilanna aciklaiunasi 
kaythyla fona portfoy degerleme, operasyon ye muhasebe hizmetleri, katilma payi al= satimina 
aracilik hizmeti ye Kurulca uygun gorillecek diger hizmetleri verebilir. 

4.8. Portfoy saklayicisi her gun itibari ile saklamaya konu varliklann mutabakatini, bu 
varliklara merkezi saklama hizmeti veren kurumlar ye Kurucu veya yatinm ortakligi ile yapar. 

4.9. Portfoy saklayicisi portfoy saklama hizmetini yurtitiirken kar§ila§abilecegi cikar 
cati§malarmin tammlanmasim, onlenmesini, yonetimini, gozetimini ye aciklanmasim saglayacak 
gerekli politikalan olu§turmak ye bunlan uygulamakla 

4.10. Kurucu'nun UçUncU ki§ilere olan borclan ye yükümltilUkleri ile Fon'un aym üçüncU 
ki§ilerden olan alacaklan birbirlerine kar§i mahsup edilemez. 

4.11. Portfoy saklama hizmetini ytiriiten kurulu§, yuktimltilüklerini yerine getirmemesi 
nedeniyle Kurucu ye katilma payi sahiplerine verdigi zararlardan sorumludur. 

4.12. Kurucu, Portfoy Saklayicisindan; Portfoy Saklayicisi da Kurucu'dan, Kanun ye Saklama 
Tebligi 	 nedeniyle dogan zararlann giderilmesini talep etmekle ytikiimliidiir. 
Katilma payi sahiplerinin Kurucu veya Portfoy Saklayicisma dava acma hakki 

4.13. Portfoy saklayicisi, portfoy saklama hizmeti verdigi portfoylerin yonetiminden veya 
piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu degildir. 

4.14. Portfoy Saklayicisi, 6362 say!!! Sermaye Piyasasi Kanun ye ilgili diger mevzuattan 
kaynaklanan yiikiimliiliiklerini yerine getirmemesi nedeniyle katilma payi sahiplerine kar§i 
sorumludur. 

4.15. Portfoy saklama sozle§mesinde portfoy saklayicisinin Kanun ye Saklama Tebligi 
ile belirlenmi§ olan sorumluluklannin kapsamini daraltici 	yer verilemez. 

V. FON BiRiM PAY DE6ERiNiN, FON TOPLAM DE6ERiNiN VE FON PORTFOY 
DEGERiNiN BELiRLENME E,SARYA4.1 

5.1. "Fon Portfoy Depic pffortfikdeki fliklann Finansal Raporlama Te ligi'nde belirlenen 
ilkeler cercevesinde hesapl4natg creferkapi‘31 ttlamidir. "Fon Topla 	i" ise, Fon Portfoy 
Degerine varsa diger varhklârin eklemresi vboc1ann duu1mesi s '.!an 
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5.2. Fon'un birim pay degeri, fon toplam degerinin fon toplam pay sayisina boltinmesi 
suretiyle hesaplamr. Bu deger her i§ gtinii sonu itibanyla Finansal Raporlama Tebligi'nde belirlenen 
ilkeler cercevesinde hesaplanir ye katilma paylannin alim-satim yerlerinde ilan edilir. 

5.3. Sava, dogal afetler, ekonomik kriz, ileti§im sistemlerinin cokmesi, portfoydeki 
varliklann ilgili oldugu pazann, piyasanin, platformun kapanmasi, bilgisayar sistemlerinde meydana 
gelebilecek anzalar, §irketin mali durumunu etkileyebilecek onemli bir bilginin ortaya cikmasi gibi 
olagantistii durumlann meydana gelmesi halinde, degerleme esaslannin tespiti hususunda 
Kurucu'nun yonetim kurulu karar alabilir. Ayrica soz konusu olaylarla ilgili olarak KAP'ta aciklama 
yapihr. 

5.4. 5.3. numarali maddede belirtilen durumlarda, Kurulca uygun goriilmesi halinde, katilma 
paylannm birim pay degerleri hesaplanmayabilir ve katilma paylannin alim satimi durdurulabilir. 

5.5. Yurtdi§i borsalarda i§lem Oren sermaye piyasasi araclan, borsa di§i vadeli i§lem ye swap 
sozle§melerine ili§kin olarak, Finansal Raporlama Tebligi uyannca TMS/TFRS dikkate alinarak 
Kurucu yonetim kurulu karan ile belirlenen degerleme esaslan a§agidaki gibidir: 

1) Borsa Di§i Tiirev Arac ye Swap sozle§melerine ili§kin degerleme 

Portfoye alinmasi a§amasinda ttirev arac ye swap sozle§mesinin degerlemesinde giincel fiyat 
kullanihr. 

Forward ye swap i§lemlerinde giincel flyat nakit akimlarinin bugtine indirgenmi§ degeridir. 

Fonun fiyat aciklama donemlerinde; 

Forward ve swap sozle§meleri icin nakit akimlannin bugtine indirgenmesi yontemi ile 
bulunan fiyat degerlemede kullanihr. 

Nakit akimlannin bugiine indirgenmesi yonteminde; 

- Spot [Wiz Kuru icin: Fonun alacakli oldugu para birimi icin degerleme gtintindeki 
TCMB all§ kuru, borclu oldugu para birimi icin ise TCMB sati§ kuru, 

- Faiz OranIan kin: tlgiii para birimlerinin oncelikle Reuters'dan, bu kaynaktan veriye 
eri§ilememesi durumunda sirasiyla Bloomberg veya Superderivatives'den elde edilen LIBOR ye 
zimni faiz oranlan, 

hoz alinacaktir. Hesaplamada vadedeki para birimleri ilgili faiz oranlan kullamlarak 
degerleme gtintine indirgenir. Indirgenmi§ nakit aki§larinin Tiirk Lirasi degeri yukanda belirtilen spot 
fiyat araciligi ile hesaplamr. Hesaplanan degerlerin toplami degerleme giinti icin forward ve/veya 
swap sozle§mesinin degerini gostermektedir. 

2) Eurobond ye yabanci borclanma araclannin degerlemesinde Bloomberg HP sayfasinda 
degerleme tarihini takip eden igniti 	0:00'da, degerleme tarihinde ilan edilen en son Mid Price 

bu fiyatin buluninamAi d 	 bir onceki gtintin degerleme Ilya nm ertesi i§ giiniine 
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3) Yabanci hisse senedi, yabanci piyasalarda i§lem Oren; yatinm fonu katilma paylan, borsa 
yatinm fonu katilma paylan ye yatinm ortakliklanmn paylannin degerlemesinde, degerleme tarihini 
takip edeni§ Ont.' saat 10:00'da, degerleme tarihindeki Bloomberg ekraninin HP sayfasinda o gun 
icin aciklanan borsa kapani§ fiyati, bu fiyatin olmamasi durumunda son all§ fiyati, borsanin kapali 
olmasi durumunda ise bir onceki degerleme fiyati kullanihr. 

4) Borsa di§i repo - ters repo sozle§melerinde borsada aym valorde gercekle§en i§lemlerin 
agirlikli ortalama fiyati ile degerlenir. Referans ahnacak bir borsa fiyatinin bulunmamasi durumunda, 
piyasa fiyatini en dogru yansitacak §ekilde gilvenilir ye dogrulanabilir bir yontem kullanihr. 

5) Yabanci futures sozle§melerinin degerlemesinde, ilgili borsanin internet sayfasmdan veya 
sozle§menin Bloomberg' de yayinlanan o gun icin aciklanan en son uzla§ma fiyati, uzla§ma fiyatinin 
bulunmamasi durumunda son i§lem fiyati, i§lem gercekle§memesi durumunda son all fiyati, borsanin 
kapali olmasi durumunda ise bir onceki degerleme fiyati kullanihr. 

6) Opsiyon sozle§melerinde gi.incel fiyat kar§i taraftan alinan fiyat kotasyonudur. 

Fonun fiyat aciklama donemlerinde; 

• Degerlemede kullanilmak iizere giincel piyasa fiyatimn bulunmadigi durumlarda ye 

• Kar§i taraftan fiyat kotasyonu alinamadigi durumlarda 

opsiyonlar icin Black&Scholes opsiyon modeli, bu modelin opsiyona uygun olmadigi 

durumlarda ise opsiyonun ozelliklerine uygun Binom modeli, Monte Carlo simiilasyon yontemi veya 
genel kabul gormii§ bir fiyatlama modeli araciligiyla hesaplama yapihr. 

7) ileri valorlu altin i§lemlerinin degerleme esaslan 

hen i 	altin i§lemlerinde; 

i. BIA'in 	li.ik Balteni'nde ilgili valorlii USD/ons [(T+1) ila (T+9)] i§lemleri icin 
aciklanan agirlikli ortalama fiyatm 

Soz konusu i§lemlerin portfoye aliminda all§ fiyatinin, ahm tarihinden ba§lamak iizere ise 
BIAS'ta degerleme gi.inii itibariyle olu§an fiyatlannin; Finansal Raporlama Tebligi'nin 9. maddesinin 
birinci fikrasinin (a) bendi uyannca hesaplanmasi, 

Degerlemenin gagidaki bentler uyannca yapilmasi 

gerekmektedir. 

a) hen i 	alman altin i§lemleri valor tarihine kadar diger altin menkul kiymetlerinin 
arasma dahil edilemez. hen i 	satilan altmlar ise valor tarihine kadar portfoy degeri tablosunda 
kalmaya ye degerlenmeye devam ederi. hen valOriti altin ahm ye satm i§lemleri ayn bir vadeli i§lem 
sozle§mesi olarak degerlenir. i§lem tutarlan ise valor tarihine kadar takastan alacak veya takasa borc 
olarak takip edilir. 

b) hen i 	sozle§menin degeri ah§ ve saft§ i§lemlerinde ayni yontemle hesaplanirken 
i§lem all§ ise pozitif (+), sati§ ise gegatiL(.7.) bir deger olarak portfoy degeri tablosuna yansir. Aym 
valorde ye aym nominal degerdelied:gliChentm.zie sati§ yapilmi§ ise portfoy d n tablosunda her iki 
i§lem ayrn degerde fakat 	 sati§ i§lemi ise negat 	arak gortinecektir. Bu 
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§ekilde actigi pozisyonu ters i§lemle kapatmi§ olan fonlarda bu i§lemler portfoy degeri ilzerinde bir 
etki yaratmayacaktir. 

8) hen i valorla tahvil/bono i§lemlerinin degerleme esaslan 

ileri valörlü alinan devlet ic borclanma senetleri (DIBS) valor tarihine kadar diger DIBS'lerin 
arm= dahil edilemez. hen valOrlu satilan DIBS'ler ise valor tarihine kadar portfq degeri 
tablosunda kalmaya ye degerlenmeye devam eder. hen i valorla DIBS aim ye satim i§lemleri ayn bir 
vadeli i§lem sozle§mesi olarak degerlenir. I§lem tutarlan ise valor tarihine kadar takastan alacak veya 
takasa borc olarak takip edilir. 

hen valOrlü sozle§menin degeri all ve sati§ i§lemlerinde aym yontemle hesaplaturken i§lem 
all ise pozitif (+), sati§ ise negatif (-) bir deger olarak portfoy degeri tablosuna yansir. Ayrn valorde 
ye aym nominal degerde hem all hem de sati§ yapilmi§ ise, portfoy degeri tablosunda her iki i§lem 
ayrn degerde fakat all§ i§lemi pozitif (+) sat i§lemi ise negatif (-) olarak goriinecektir. Bu §ekilde 
actigi pozisyonu ters i§lemle kapatmi§ olan fonlarda bu i§lemler portfoy degeri ilzerinde bir etki 
yaratmayacaktir. 

hen i 	i§lemlerin degerlemesi ise a§agidaki formille gore yapilacaktir: 

I§lemin Degeri = Vade Sonu Degeri / (1+Bi1e§ik Faiz/100) (vkg/365) 

Vade Sonu Deger: Alim satim yapilan DIBS'in nominal degeri 

Bile§ik Faiz: Varsa degerleme giintinde BIA$'ta valor tarihi i§§lemin valor tarihi ile ayrn olan 
i§lemlerin agirlikli ortalama faiz oram, yoksa degerleme giiniinde BIAS'ta aym giin valOrlU 
gercekle§en i§lemlerin agirlikh ortalama faiz oram, yoksa en son ayni gUn valOrlU olarak i§lem 
gordligil giindeki ayrn giin valorlil i§lemlerin agirlikli ortalama faiz oram, bu da yoksa ihrac 
tarihindeki bile§ik faiz oratudir. 

Ileri valorlii yurtch§mda ihrac edilen borclanma araci i§lemlerinin degerleme esaslan 

i. Degerleme giiniinde valor tarihi icin i§lem fiyati bulunuyor ise bu i§lem fiyati, 
ii Degerleme gantinde valor tarihi icin bir fiyat bulunmuyorsa ula§ilabilen en guncel fiyatin 

valor gUnUne kadar ic verim ile ilerletilebildigi fiyat kullanthr. 

5.6. Borsa ch§inda taraf olunacak sozle§melere ili§kin olarak a§agiclaki esaslara uyulur: 

Kurucu nezdindeki Risk Yonetimi Birimi tarafindan borsa ch§i ttirev arac sozle§melerinin 
"adil bir fiyat" icerip icermedigi; forward ye swap i§lemleri icin "nalcit akimlarimn bugtine 
indirgenmesi" yontemi kullamlarak hesaplanan teorik fiyat ile degerlemede kullamlacak fiyat 
arasinda kar§ila§tirma yapilarak, opsiyonlar icin; "Black&Scholes opsiyon modeli, Binom modeli 
veya Monte Carlo simillasyonu yontemi" yontemlerinden opsiyonun tipine uygun olan metot 
kullamlarak hesaplanan teorik fiyat ile degerlemede kullamlacak fiyat arasinda kar§ila§tirma 
yapilarak kontrol edilir. 

Vadeli kur ile spot kur arasindaki farka forward ye swap points denir. I§lemde kullamlan 
forward points'in aym i§lem:47.7-:1§1,9"n vadesi icin adil ye tarafsiz kurumlann kotasyonlan 
kullatularak hesaplanan aliati?Ey 	S.',V swap points bandmda olmasi gerekmektedir. Bu 
uygunluk ye hesaplama BOombergIN Forv'Ird Calculator veya gtiveni i test edilmi§ benzer 
ekranlar anaciligi ile yapihrj fv.1  ((( 
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Forward ye swap 41em1erinin spot dayanak varlik fiyahmn, Bloomberg ye Reuters gibi 
bagimsiz ye gtivenilir yeti saglayicilannin 41em saatinde yaymladigi en dti§tik en ytiksek spot 
dayanak varlik fiyat bandmda olmasi gerekmektedir. 

Borsa ch§mda taraf olunacak repo-ters repo sozle§melerine ili§kin olarak, ilgili sozle§menin 
faiz oranlannm borsada 41em goren benzer vade yapisma sahip sozle§melerin faiz oranlanna uygun 
olmasi esastr. Bu ttir sozle§melere taraf olunmasi durumunda , en gec sozle§me tarihini takip eden 4 
gtinii icinde sozle§menin vadesi, faiz oram, kam tarafi ye kar§1 tarafm derecelendirme notu KAP'ta 
aciklanarak; ilgili bilgi ye belgeler sozle§me tarihini mtiteakip be§yil sikeyle saklamr. 

Fon fiyat hesaplamrken degerlemede kullamlmak iizere kam taraftan fiyat kotasyonu ahndigi 
durumlarda soz konusu fiyat degerlemede kullamlmadan once fiyatm uygunlugu yeterli ve genel 
kabul gormt4 bir fiyatlama modeli araciiigiyla ye Kurucu risk yonetim prosedtirti/YK karan 
cercevesinde degerlendirilir. 

Borsa ch§mda taraf olunacak repo-ters repo sozle§melerinin adil fiyat icerdiginin kontrolti 
Risk Yonetimi Birimi tarafindan yapihr. 

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI 

Fon saft§ ba§langw tarihinde bir adet paym nominal fiyaft (birim pay degeri) 1 TL'dir. Takip 
eden gtinlerde fonun birim pay degeri, fon toplam degerinin katilma paylannm sayisma boltinmesiyle 
elde edilir. 

Fon katilma paylan sadece linceden belirlenmis kisi veya kuruluslara tahsis ediimi 
fonlar olarak adlandinlan "Ozel Fon" niteligini tasimaktadir. Katilma payi aim talimatlan 
yalnizca ING Bank A.S. Ozel Bankacilik ye Platinum miisterileri tarafindan ING Bank A.S. 
aracihgiyia verilebilir. 

Kurucu ile aktif pazarlama ye dagrtim sozle§mesi imzalarm§ bankalar tarafindan ytirtittilen 
mevduat kampanyasi kapsammda yatinmciya mevduatm yam sira fonun da satildigi hallerde bu 
maddede belirtilen ahm satm esaslannda bir degi§iklik yapilamaz. 

6.1. Katilma Payi Aiim Esaslan 

Yatinmcilann BIST Borclanma Araclan Piyasasemn acik oldugu gunlerde saat 13:30'a kadar 
verdikleri katilma pay! aim talimatlan talimatm verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak 
pay fiyaft Ozerinden yerine getirilir. 

BIST Borclanma Araclan Piyasasf run acik oldugu giinlerde saat 13:30'dan sonra iletilen 
talimatlar ise, ilk pay fiyat hesaplamasmdan sonra verilmi§ olarak kabul edilir ve izleyen 
hesaplamada bulunan pay fiyat ilzerinden yerine getirilir. 

BIST Borclanma Araclan Piyasasemn kapah oldugu gtinlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk 
i§gtinti yapilacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyaft iizerinden gercekle§tirilir. 

• 
6.2. Alm Bedellerimnyahsji 	arP, 

Ahm talimatimn 	ilsirfasgOailltal4p edilen katilma pa 
tarafindan tahsil edilmesi esátir 1i'tarLtlaji yalmzca tutar 
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soz konusu tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayisi fon fiyati aciklandiktan sonra 
hesaplanir. 

Ahm talimatinin kar§iliginda tahsil edilen tutar o giin icin yatinmci adina ING Bank A. S. 
tarafmdan belirlenecek olan yatinm aracmda nemalandinlmak suretiyle bu izahnamede belirlenen 
esaslar cercevesinde, katilma payi aliminda kullanihr. 

6.3. Katilma Par Sahm Esaslan 

Yatinmcilann BIST Borclanma Araclan Piyasasi'mn acik oldugu giinlerde saat 13:30'a kadar 
verdikleri katilma payi satim talimatlan talimatm verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak 
pay fiyati iizerinden yerine getirilir. 

BIST Borclanma Araclan Piyasasenin acik oldugu giinlerde mat 13:30'dan sonra iletilen 
talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasindan sonra verilmi§ olarak kabul edilir ye izleyen hesaplamada 
bulunan pay fiyati tizerinden yerine getirilir. 

BIST Borclanma Araclan Piyasasi'mn kapali oldugu giinlerde iletilen talimatlar izleyen ilk 
igUnU yapilacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyati iizerinden gercekle§tirilir. 

6.4. Sat= Bedellerinin Odenme Esaslari 

Katilma payi bedelleri; iade talimatinin, BIST Borclanma Araclan Piyasasenin acik oldugu 
gtinlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatin verilmesini takip eden ikinci i§lem gtintinde, 
jade talimatinin BIST Borclanma Araclan Piyasasi'mn acik oldugu giinlerde saat 13:30'dan sonra 
verilmesi halinde ise, talimatin verilmesini takip eden tictincti i§lem gtiniinde yatinmcilara odenir. 

6.5. Ahm Sahma Aracddi Eden Kuruluslar ye Ahm Sahm Yerleri: 

Katilma paylannm aim ye satimi yalnizca katilma payi al= satimma aracilik sozle§mesi 
imzalami§ olan ING Bank A.$. tarafmdan yapilacaktir. Ileti§im bilgileri a§agida yer almaktadir. Fon, 
ozel fon stattistinde oldugundan TEFAS'ta i§lem gormemektedir. 

Unvan iletisim Bilgileri 
ING Bank A.S. Re§itpap Mahallesi 	Eski 	Bilytikdere 	Caddesi No:8 

Sanyer / Istanbul 
Telefon: (212) 335 10 00 
www.ingbank.com.tr   

34467 

6.6. Girls cdus Komisyonlan: Fon paylarma herhangi bir giri§ veya ciki§ komisyonu 
uygulanmayacaktir. 

6.7. Performans Uereti: Fondan herhangi bir Performans Ocreti tahsil edilmeyecektir. 

VII. FON MALVARLI6INDAN KARSILANACAK 
KURUCU'NUN KARSILADIG;I:GiDERLER: 

4 4. 
7.1. Fonun Malvarh-mian Kat1anaaHarcamaiar  

HARCAMALAR VE 



1) Saklama hizmetleri icin odenen her tiirlii Ocretler, 
2) Varliklann nakde cevrilmesi ye transferinde odenen her tOrlii vergi, resim ye komisyonlar, 
3) Alman kredilerin faizi, 
4) Portfoye ahmlarda ye portfoyden saftmlarda odenen kurtajlar, (yabanci para cinsinden yapilan 
giderler TCMB doviz sat kuru iizerinden TL'ye cevrilerek kaydolunur.), 
5) Portfoy yonetim ticreti, 
6) Fonun milkellefl oldugu vergi, 
7) Bagimsiz denetim kurulu§lanna odenen denetim iicreti, 
8) E-vergi beyannamelerinin tasdikine ili§kin yetkili meslek mensubu iicreti, 
9) E-defter (mali mühür, ar§ivleme ye kullamm) ye E-fatura (ar§iyleme) uygulamalan 
nedeni lie odenen hizmet bedeli, 
10) Mevzuat geregi yapilmasi zorunlu ilan giderleri, 
11) Takvim yili esas ahnarak Ocer aylik donemlerin son i§ gununde fonun toplam degeri iizerinden 
hesaplanacak Kurul iicreti, 
12) Kar§ila§firma olciitii giderleri, 
13) KAP hizmet bedeli, 
14) Mevzuat uyannca tutulmasi zorunlu defterlere ili§kin noter onayi giderleri, 
15) Kurulca uygun gortilecek diger harcamalar. 

7.1.1. Fon Toplam Gider Oram: Fondan kar§ilanan, yonetim Ocreti dahil bu maddede 
belirtilen Vim giderlerin toplammin iist min yilhk %3,65 (yOzdeiicvirgiilaltmi§be§)'dir. 

3, 6, 9 ye 12 aylik donemlerin son i§ gtinii itibanyla, belirlenen yak fon toplam gideri 
Oran= ilgili doneme denk gelen kisminin aiiip ailmadigi, iigili &nem icin hesaplanan gUnluk 
ortalama fon toplam degeri esas alinarak, Kurucu tarafmdan kontrol edilir. Yapilan kontrolde 
belirlenen oranlann ai1diginin tespiti halinde a§an tutann iigili donemi takip eden be i§ giinii icinde 
fona jade edilmesinden Kurucu ye Portfoy Saklayicisi sorumludur. lade edilen tutar, ilgili yii icinde 
takip eden donemlerin toplam gider oram hesaplamasmda toplam giderlerden dii§illiir. Fon toplam 
gider oram limiti icinde kahnsa dahi fondan yapilabilecek harcamalar di§inda Fon' a gider tahakkuk 
ettirilemez ye fon malvarligindan odenemez. 

7.1.2. Fon Yonetim Ucreti Oram: Fon'un toplam gideri icinde kalmak kaythyla, fon toplam 
degerinin gOnliik %0,0063'Onden (yOzbindealtivirgtililc) (BMV dahil) 	yakla§ik %2,30 
(ytizdeikivirgOlotuz)] olu§an bir yonetim ticreti tahakkuk ettirilir ye bu Ocret her ay sonunu izleyen bir 
hafta icinde, kurucu lie dagitici arasmda imzalanan sozle§me cercevesinde belirlenen payla§im 
esaslanna gore kurucuya ye dagiticiya fondan odenecek olup, alt portfoy yoneticisinin (BlackRock 
Investment Management (UK) Limited) alacagi yonetim ticreti, Kurucu lie imzalanan sozle§me 
cercevesinde, Kurucu tarafindan odenecektir. Bu hususlara ili§kin bilgiye yatinmci bilgi formundan 

Dagitim Kurulu§u lie Kurucu arasmda sozle§me olmamasi durumunda Kurul tarafmdan 
belirlenen "genel komisyon oram" uygulamr. 

7.1.3. Fon .Portfiiyiindeki Varlddarm Ahm Sahmma Aracihk Eden Kuruluslar ye 
Aracikk Islemleri kin Odenen Komisyonlar 

Fon portfoyande yer alan varliklann ahm satimma 1NG Menkul Degerler A.S.  (Pay Senedi, 
Borclanma Araclan, VIOP), T. Garanti B.:picas]. A.S. (Borclanma Araclan), Garanti Yatinm Menkul 
Kiymetler A.$. (Pay Senedi, VIOP,OVZ,a44.'Pa.y Senedi ve Yabanci BYF) ye is Yafinm Menkul 
Degerler A.$. (Pay Senedi ye YuMllielAbgdiardN lem Goren Doviz/Kur, Kiymetli Madenler, Faiz, 
Finansal Endeksler ye Sermayeyaa 	anna ayali Tiirey Arac i§leml 	aracihk etmektedir. , 
Soz konusu aracilik i§lemleri 	

n 
unu4a449.1 lsyOn oranlan a§agi 	aktadir: 
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1) Pay ye Varant komisyonu: %0,02 (onbindeiki) - %0,06 (onbindealti) araliginda degisen 
oranlar uygulamr. 

2) Sabit Getirili Menkul Kiymet ye Borsa Para Piyasasi islem Kurtaji: Fon adina BIST 
Borclanma Araclan Piyasasinda ye Takasbank Para Piyasasenda gerceklestirilen islemler 
tizerinden, Borsa Istanbul ye Takasbank tarifesi uygulamr. 

3) Sabit Getirili Menkul Kiymetler ye VIOP islemler Aracilik Ucreti: Bono ye tahviller icin 
0,000009 (milyondadokuz) ye 0,000010 (milyondaon) araliginda; ters repo islemleri icin 
0,000003 (milyondaiic) ye 0,000006 (milyondaalti) araliginda; VIOP'da islem g6ren 
sozlesmeler icin ise 0,00005 (ytizbindebes)- 0,00010 (onbindebir) araliginda, 

4) Yabanci Piyasalarda yapilan Menkul Kiymet Islem Ucreti: Fon adina yabanci piyasa ye 
borsalarda gerceklestirilen islemler iizerinden, ilgili piyasa ye borsalarda gecerli olan ticret 
tarifesi uygulamr. 

5) Takasbank Saklama Komisyonu: Takasbank tarafmdan belirlenen ye ilan edilen iicret 
komisyonlar aynen uygulanmaktadir. 

6) VIOP i§lem Borsa Komisyonu: 0,00004 (ytizbindedort) 
7) Kiymetli Madenler Borsa komisyonu: BIST tarifesi uygulanir. 

Oranlara BMV dahil degildir. 

7.1.4. Kurul Ucreti: Takvim yih esas ahnarak, ticer aylik donemlerin son i§ giinunde Fon'un 
net varlik degeri azerinden %0,005 (ytizbindebes) oraninda hesaplanacak ye odenecek Kurul Ucreti 
Fon portfoyanden kar§ilanir. 

7.1.5. Fon'un Bagh Oldugu Semsiye Fona Ait Giderler: Semsiye Fon'un kurulus giderleri 
ile fonlann katilma payi ihrac giderleri haric olmak tizere, Semsiye Fon icin yapilmasi gereken turn 
giderler Semsiye Fona bagli fonlann toplam degerleri dikkate ahnarak oransal olarak ilgili fonlann 
portfOylerinden karsilamr. 

7.1.6. Kari1ik Aynlacak Diger Giderler ye Tahmini Tutarlan 

Fon malvarligindan karsilanan saklama Ucreti ye diger giderlere iliskin guncel bilgilere 
yatinmci bilgi formundan ulasilabilir. 

7.2. Kurucu Tarafmdan Karsilanan Giderler 

Asagida tahrnini tutarlan gosterilen katilma paylannm satisina iliskin giderler kurucu 
tarafmdan karsilanacaktir. 

Gider Tiirii Tutan (TL) 
Tescil ye Ilan Giderleri 9.000 
Diger Giderler 1.000 
TOPLAM 10.000 

VIII. FONUN VERGiLEND*ILMESi: 

8.1. Fon Portfciy isietmtdigi K1lanc14rinin Vergilendirilmesi 
A 
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a) Kurumlar Vergisi Dfizenlemesi Acisindan: 5520 say!!! Kurumlar Vergisi 
Kanunu'nun 5'inci maddesinin 1 numarall bendinin (d) alt bendi uyannca, menkul kiymet 
yatinm fonlannin portfoy i§letmeciliginden dogan kazanylan kurumlar vergisinden istisnadir. 

b) Gelir Vergisi Dfizenlemesi Acisindan: Fonlann portfoy i§letmeciligi kazanylan, 
Gelir Vergisi Kanunu'nun geyici 67. maddesinin (8) numarali bendi uyannca, %0 oraninda 
gelir vergisi tevfikatma tabidir. 

8.2. Katilma Payi Satin Alanlarm Vergilendirilmesi 

Gelir Vergisi Kanunu'nun geyici 67. maddesi uyannca Sermaye Piyasasi Kanununa gore 
kurulan menkul kiymetler yatirim fonlannin katilma paylannin ilgili oldugu fona iadesi % 
oraninda gelir vergisi tevfikatma tabidir. KVK'nin ikinci maddesinin birinci fikrasi kapsamindaki 
miikellefler ile miinhasiran menkul kiymet ve diger sermaye piyasasi araci getirileri ile deger arti§i 
kazanylan elde etmek ye bunlara bagli haklan kullanmak amaciyla faaliyette bulunan mtikelleflerden 
Sermaye Piyasasi Kanununa gore kurulan yatinm fonlan ye yatinm ortakliklanyla benzer nitelikte 
oldugu Maliye Bakanliginca belirlenenler iyin bu oran %0 olarak uygulanmEl l 

Gelir Vergisi Kanunu'nun geyici 67. maddesinin (8) numarali bendi uyannca fon katilma 
paylannin fona iadesinden elde edilen gelirler iyin yilhk beyanname verilmez. Diger gelirler 
nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticari i§letmeye 
dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu fikra kapsami di§indadir. 

Kurumlar Vergisi Kanunu Geyici Madde 1 uyannca dar miikellef kurumlann Ti,irkiye'deki i§ 
yerlerine atfedilmeyen veya daimi temsilcilerinin araciligi olmaksizin elde edilen ye Gelir Vergisi 
Kanununun geyici 67 nci maddesi kapsaminda kesinti yapilmi§ kazanylan ile bu kurumlann tam 
makellef kurumlara ait olup BIST'ta i§lem Oren ye bir yildan fazla stireyle elde tutulan pay 
senetlerinin elden yikarilmasindan saglanan ye geyici 67 nci maddenin (1) numarali fikrasimn altmci 
paragrafi kapsaminda vergi kesintisine tabi tutulmayan kazanylan ye bu kurumlann daimi temsilcileri 
araciligiyla elde ettikleri tamami geyici 67 nci madde kapsaminda vergi kesintisine tabi tutulmu§ 
kazanylan iyin yillik veya ozel beyanname verilmez. 

IX. FiNANSAL RAPORLAMA ESASLARI VE FONLA ILGiLi BILGILERIN 
AcIKLANMA SEKLI 

9.1. Fon'un hesap donemi takvim yihdir. Ancak ilk hesap donemi Fon'un kurulu§ tarihinden 
ba§layarak o yilin Aralik ayinin sonuna kadar olan stiredir. 

9.2. Finansal tablolann bagimsiz denetiminde Kurulun bagimsiz denetimle ilgili 
diizenlemelerine uyulur. Finansal tablo hazirlama yukumlultigunun bulundugu ilgili hesap doneminin 
son gunii itibanyla hazirlanan portfoy raporlan da finansal tablolarla birlikte bagimsiz denetimden 
gecirilir. 

9.3. Fonlar tasfiye tarihi itibanyla ozel bagimsiz denetime tabidir. Kurucu, Fon'un yak 
finansal tablolanni, ilgili hesap doneminin bitimini takip eden 60 gun iyinde KAP'ta ilan eder. 
Finansal tablolann son bildirim gunununresmt tatij gunune denk gelmesi halinde resmi tatil giintina 

, 
takip eden ilk i§gUnU son bildirim tatihid ,. 

' 

E ll Ayrintib bilgi icin bkz. www.gib.gov.tr  
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9.4. Semsiye fon ictiizfigiine, bu izahnameye, yatinmci bilgi formuna, bagimsiz denetim 
raporuyla birlikte finansal raporlara (Finansal tablolar, sorumluluk beyanlan, portfciy dagihm 
raporlan) fon giderlerine ili§kin bilgilere, fonun risk degerine, uygulanan komisyonlara, varsa 
performans iicretlendirmesine ilikin bilgilere ye fon tarafindan aciklanmasi gereken diger 
bilgilere fonun KAP'ta yer alan siirekli bilgilendirme formundan (wvvw.kap.org.tr) ula§dmasi 
miimkiindiir. 

Aynca, fonun gecmi§ performansma, fonun portfdy dagihmma, fonun risk degerine ye 
fondan tahsil edilen ye yatinmcdardan belirli §artlar altmda tahsil edilecek iicret ye komisyon 
bilgilerine yatinmat bilgi formundan da ula§dmasi miimkiindfir. 

9.5. Portfoy dagilim raporlan aylik olarak hazirlanir ye ilgili ayi takip eden altr i gUnii iyinde 
KAP'ta ilan edilir. 

9.6. Finansal raporlar, bagimsiz denetim raporuyla birlikte, bagimsiz denetim kurulu§unu 
temsil ye ilzama yetkili ki§inin imzasim ta§iyan bir yazi ekinde kurucuya ula§masindan sonra, kurucu 
tarafindan finansal raporlann kamuya ayrklanmasina ili§kin yonetim kurulu karanna baglandigi tarihi 
izleyen altinci i gUnü mesai saati bitimine kadar KAP'ta ayiklamr. 

9.7. Portfoy raporlan dr§indaki finansal raporlar kamuya ayrklandiktan sonra, Kurucu'nun 
resmi internet sitesinde yayrmlanir. Bu bilgiler, ilgili interne sitesinde en az be§yil sureyle kamuya 
ayik tutulur. Soz konusu finansal raporlar aym zamanda kurucunun merkezinde ye katilma pay' sati§i 
yapilan yerlerde, yatinmcilann incelemesi iyin hazir bulundurulur. 

9.8. Yatinmcilann yatinm yapma karanni etkileyebilecek ye onceden bilgi sahibi olunmasiru 
gerektirecek nitelikte olan izahnamenin 1.1.1., 1.1.2.1., II, III.,V.5.5., V.5.6., VI. (6.5. hariy olmak 
Uzere) ye VII.7.1. (VII. 7.1.3. hariy olmak iizere) nolu boliimlerindeki degi§iklikler Kurul tarafindan 
incelenerek onaylamr ve izin yazisinin Kurucu tarafindan tebelltig edildigi tarihi izleyen 10 4 &At 
iyinde KAP'ta ye Kurucu'nun resmi interne sitesinde yarmlamr, aynca ticaret siciline tescil ve 
TTSG'de ilan edilmez. Izahnamenin diger bolUmlerinde yapilacak degi§ikler ise, Kurulun onayi 
aranmaksrzin kurucu tarafindan yapilarak KAP'ta ye Kurucu'nun resmi internet sitesinde ilan edilir 
ye yapilan degi§iklikler her takyim yih sonunu izleyen alti i§ gunti iyinde toplu olarak Kurula 
bildirilir. 

9.9. Fona ili§kin olarak reklam ye ilan yerilemez. 

9.10. Borsa di§r repo-ters repo 41emlerinin fon portfoyUne dahil edilmesi halinde en gey 
sozle§me tarihini takip eden 4gtinU iyinde sozle§menin yadesi, faiz oram, kar§i tarafr ye kar§i tarafm 
derecelendirme notu KAP'ta ayiklamr. 

X. FON'UN SONA ER1VIESI VE FON VARLI6ININ TASFIYESi 

10.1. Fon; 

- Bilgilendirme doktimanlarmda bir sure ongorillmi.4 ise- bu stirenin sona ermesi, 
- Fon sUresiz ise kurucunur,i,;MA1iüfily4un gori4Unii aldrktan sonra alb ay sonrasi iyin feshi 

ihbar etmesi, 	 4!..,- 	....../. .;..,.. V:4‘,,, .;ri.  ,i. 

- Kurucunun faaliyet §a#larmiJoprstmesi v, :/, 
- Kurucunun mali duruiniiniiri t4a1littldrimiWar§ilayamayacak kadar 	asi, iflas etmesi 

- 	- 	• • - 	' .g.: 	,t;  veya tasfiye edilmesi, 	''.k. 	 1 	 t. 



- Fonun kendi mali yuktimlifitiklerini kar§ilayamaz durumda olmasi ye benzer nedenlerle 
fonun devaminin yatirimcilarin yaranna olmayacaginin Kurulca tespit edilmi§ olmasi 

hallerinde sona erer. 

Fonun sona ermesi halinde fon portfoyUnde yer alan varliklardan borsada i§lem gorenler 
borsada, borsada i§lem gormeyenler ise borsa di§inda nakde donii§tUrtiltir. 

10.2. Fon mal varligi, ictUziik ve izahnamede yer alan ilkelere gore tasfiye edilir ye tasfiye 
bakiyesi katilma payi sahiplerine paylan oranmda dagitilir. Tasfiye durumunda yalnizca katilma 
pay! sahiplerine odeme yapilabilir. 

10.3. Tasfiye i§lemlerine ili§kin olarak, Kurucu'nun Kurul'un uygun gorti§Unii aldiktan sonra 
6 ay sonrasi icin fesih ihbar etmesi durumunda soz konusu sUre sonunda hala Fon'a jade edilmemi§ 
katilma paylannin bulunmasi halinde, katilma pap sahiplerinin sati§ talimati beklenmeden pay 
sati§lan yapilarak elde edilen tutarlar Kurucu ye katilma payi ahm satimi yapan kurulu§ nezdinde 
acilacak hesaplarda yatinmcilar adina ters repoda veya Kurul tarafmdan uygun gorGlen diger sermaye 
piyasasi araelannda nemalandinlir. Fesih ihbanndan sonra yeni katilma payi ihrac edilemez. Tasfiye 
anindan itibaren hiebir katilma payi ihrac edilemez ye geri almamaz. 

10.4. Kurucunun ifiasi veya tasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun gorecegi ba§ka bir portfoy 
yonetim §irketine tasfiye amaciyla devreder. Portfoy Saklayicisinin mali durumunun taahhutlerini 
kar§ilayamayacak kadar zayiflamasi, iflasi veya tasfiyesi halinde ise, kurucu fon varligini Kurul 
tarafindan uygun gortilecek ba§ka bir portfoy saklayicisma devreder. 

10.5. Tasfiyenin sona ermesi Uzerine, Fon admin Ticaret Sicili'nden silinmesi iein keyfiyet, 
kurucu tarafmdan Ticaret Sicili'ne tescil ye ilan ettirilir, bu durum Kurul'a bildirilir. 

XI. KATILMA PAYI SAHiPLERiNiN HAKLARI 

11. Kurucu ile katilma payi sahipleri arasindaki ili§kilerde Kanun, ilgili mevzuat ye ictUzUk; 
bunlarda htiktim bulunmayan hallerde 11/1/2011 tarihli ye 6098 sayili Turk Borclar Kanununun 502 
ila 514 Uncti maddeleri hUkUmieri kiyasen uygulanir. 

11.2. Fon'da olu§an kar, Fon'un bilgilendirme dokilmanlarinda belirtilen esaslara gore tespit 
edilen katilma paymin birim pay degerine yansir. Katilma payi sahipleri, paylanni Fon' a geri 
sattiklannda, ellerinde tuttuklan sure icin fonda olu§an kardan paylanni almi§ olurlar. Hesap donemi 
sonunda aynca temettu dagitimi soz konusu degildir. 

11.3. Katilma paylan mii§teri bazmda MKK nezdinde izlenmekte olup, tasarruf sahipleri 
Kurucu'dan veya ahm satima aracilik eden yatinm kurulu§lardan hesap durumlan hakkmda her 
zaman bilgi talep edebilirler. 

XII. FON PORTFOYUNUN OLUSTURULMASI VE KATILMA 
SATISI 

12.1. Katilma paylan, jza1matuiibilgi formunun KAP'ta yayini 
belirtilen sati§ ba§langie tarihind, n itibg--efiZsiK.atinair4e ye yatinmci bilgi formun 
esaslar cercevesinde yatinmcilarii suEua - 	'.‘ 
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PAYLARININ 

1 takiben formda 
belirtilen usul ye 
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12.2. Katilma paylan kar§iligi yatinmcilardan toplanan para, takip eden i§ giinii izalmamede 
belirlenen varliklara ye i§lemlere yatinlir. 

izalmamede yer alan bilgilerin dogrulugunu kanuni yetki ye sorumluluklanmiz cerceyesinde 
onaylanz. 

18.12.2017 
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