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Fon, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) kapsamında sisteme dahil olan ve faizsiz yatırımı tercih eden, orta risk alabilen yatırımcılar tarafından tercih
edilmektedir. Yıldönümünü tamamlamış ve herhangi bir fon dağılım değişikliği yapmamış sözleşmelerin fonları, mevzuat gereği otomatik bu fona
yönlendirilecektir. Ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden ihraç edilmiş gelir ortaklığı senedi, kira sertifikalarına yatırım yapan fon izahnamesinde yer
alan diğer varlık sınıflarına da belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapabilir.
Yatırım Amacı ve Stratejisi
Otomatik Katılım Sistemi (OKS) kapsamında sisteme dahil olan ve faizsiz yatırımı tercih eden, düşük-orta risk alabilen yatırımcılar tarafından terchi
edilmektedir. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen faizsiz iç borçlanma senetlerine, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarına, katılma
hesaplarına ve özel sektör kira sertifikaları gibi diğer faizsiz ürünlere yatırım yapar. Fon buna ek olarak portföyünde yatırım stratejisine uygun olarak
Katılım 50 Endeksi’nde yer alan hisse senetlerine yer verir.
01/01/2018 tarihi itibariyle, sözleşme yıldönümünü tamamlamış ve herhangi bir fon dağılım değişikliği yapılmamış sözleşmelerin fonları sistem
tarafından otomatik bu fona yönlendirilecektir.
Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamaz. Fon yönetiminde amaç sermaye kazancı elde etmektir. Sektör Duyurusu’nda belirtilen yatırım
stratejisi, izahnamenin 2.4 nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar, Yönetmelik ve Rehber’de belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon
portföyü yatırıma yönlendirilir.

Yönetim Stratejisi

Eşik Değer

Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk
Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleri, kira
sertifikaları
Girişim sermayesi yatırım payları katılma
payları, gayrimenkul yatırım fonu katılım
payları, Türkiye Varlık Fonu’nda ve/veya
altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş
şirketlerin ihraç ettiği faizsiz sermaye piyasası
araçları
TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydı ile
kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi
veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede
derecelendirme notuna sahip olan diğer
ihraççılar tarafından ihraç edilen kira
sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından
hesaplanan katılım endekslerindeki paylar,
Altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara
dayalı sermaye piyasası araçları, Vaad
sözleşmeleri, Hazine Müsteşarlığınca uygun
bulunan faizsiz yatırım araçları
Türk Lirası cinsinden katılma hesapları
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Fon Künyesi

%100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi +%1,5

Fon Alım-Satım Saatleri
Garanti Portföy

Fon Yöneticisi
Halka Arz Tarihi

02.01.2018

Fon Büyüklüğü (TL)

99.220.886

Yıllık Fon İşletim Kesintisi

%0,85

Toplam Gider Kesintisi

%1,09

Emir Girişi (t)
günü
13:30'dan

3

Fon Risk Değeri*

*Fona ait güncel risk değerine KAP (www.kap.org.tr) adresinden
ulaşabilirsiniz.
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