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FON)’NUN KAHLMA PAYLAIRIININ flh{RACIINA ~LJ~ŞK~N İZAIIINAMF

O~uanh Portföy Yiiınetiaırıl A Ş tarefmdan 6362 sayIh Scrn~aye P~yasas~ Kauum&rnrn 52. ve
54. maddeLerine dayamilarak, 110.102019 tarildode Istanbul ~li Tkaret Sicili Meınurluğu’na
964615 skill numaras~ altında kaydedilerek 116 fr0~20119 tarih ve 9931 saydı Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi’uıde ilan edilen Osmaııb PorWiy Yönetimi A.Ş. IHlisse Senedi Şemsiye Fonu
içtüzüğü ve 1m izahname hükümlerine göre yöneOfimek üzere oluşturulacak Osmanlı Portföy
Ilkiııd Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi YoğuO Foaı>’nun katılma paylarının ihracına ilişkin
bu izahnaıırıe Sermaye Piyasası Kurulu tarafından .1~J.J2J.2Q15tarihinde onaylaımııştır,

İzalmamenin onaylanması, izahııamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kuırulca tekeifiülü
anlamına gellııueyeceği gibi, izahnameye ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.

İhraç edilecek katılma paylarma ilişkin yatırım kararları izahnamenıin bir bütün olarak
değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu izahname, Kurucu Osmanlı ]Portföy Yönetimi A.Ş.’nin adresli resmi Internet sitesi
(www.osmaidlportfoy.com.tr) ile Kannuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda
(www.ka~>.or~.tr) yayımframmştar, İzahnamenin nerede yayıımllauıdığa hususunun tescili ve
TTSG’de ilan tarihine ilişkin bilgiler yaturumcı bilgi fornnunda yer almaktadır.

Ayrıca bu izalmame katılma paylarının alim satunııım yapıldığı ortamlarda, şemsiye fon
içtüzüğü ve yatırımcı bilgi formu ille birlikte, talep edilmesi halinde ücretsiz olarak
yatırmıcılara verilir.
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Bilgilendirme Dokümanlan Şemsiye fon içtliztiğü, fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi firnT
BIST Borsa İstanbul A.Ş.
Finansal Raporlama Tebliği 11-14.2 sayılı Yatırım Fonlannın Finansal Raporlama Esaslarına

İlişkin Tebliğ
Fon Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun

Fon)
Şemsiye Fon Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Kanun 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
KAP Kamuyu Aydınlatma Platformu
Kurucu Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.
Kurul Sermaye Piyasası Kurulu
MKK Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Portföy Saklayıcısı Türkiye İş Bankası A.Ş.
PYŞ Tebliği 111-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin

Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği
Rehber Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber
Saklama Tebliği 111-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette

Bulunacak Kuruluşlara ilişkin Esaslar Tebliği
Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Tebliğ 111-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İliş~~Esaslar Tebliği
TEFAS T~jye Elektronik Fon Alım Satım Platformu
TMS/TFRS Kamu Goz’~tım~,. f~h~sebe ve Denetim Standartları Kurumu

taraffinda~ y{irurluğ~ k~nu1muş olan Turkıye Muhasebe
StandarZrarıJ~?ürk4ye Fınansaj Raporlama Standartları ı le bunidra
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Fon, Kanun htikunılcıı u~ aun a Lasaı rut salıipleıınden fon katılma payı kaişılığında toplanan
nakitle, ıasaırut ~ahıpIerı h~,abına, man~lı mülkıyeı. esa~la, nın gdw işbu izuhnunıenın II hölürnündı
beliıleneıı varhk ve haklardan oluşan poıtfdyü işletmek amacıyla kuinlan, katılma paylaıı Şenısıye
Fon’a bağlı olarak ihı ‘LÇ edilen ve tüzel kişiliği hulunnıayan mal varlığıdır

1.1. Foina İlişkin Genel Bilgiler

Fon ‘un
Unvanı: Osmaiııh Portföy İkinci Il[isse Senedi Fonu (Hisse

Senedi Yoğun Fon)
Adı:
Bağlı~i&~iiŞemsjye Fonun Unvanı: ~ PortröyönejA~.ıj~ ~enedi

Şemsiye Fonu
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Süresi: Süresiz

1.2. Kurucu, Yönetici ve Portföy Saldayıcısa JHlakkııuda Genel Bilgiler

1.2.1. Unvan ve Yetki IBelgelerine İlişkin Bilgiler
— ---— —— — ~—-.

Kurucu ve Yöneticj’njn
Unvanı: Osmanlı Portföyj’önetimj A.Ş.
Yetki Belgesi/leri Portföy Yöneticilliği Faaliyetine İlişkin Yetki

Belgesi
Tarih: 18.06.2015
No: PYŞ/PY. 25/743

Portföy Saklayıcısı’ıun
Unvanı: Türkiye ~ş Bankası A.Ş.
Portfl3y Saldama Faaliyeti İznine Tarih: 17/07/20 14

~ İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası No: 22/709

1.2.2. İletişim Bilgileri

Kurucu ve Yönetici Osmanl Portfdy Yönetimi A.Ş. ‘nin
Merkez adresi ve internet sitesi: Maslak Mah., Büyükdere Cad. No:255/802 Nu~iT

Plaza 34398 Sarıyer/ISTANBUL
www osmanliportfoy.com. tr

~ 02123284079
Po>lflJy Saklayıcısı TürI~yeJsBa,zk~~ 4Ş~i~1__
Merkez adresi ve Internet sitesi:

.. --..----

Telefon numarası: 021 3i~ 34~

iş Kuleleri Kule 1 Kat:l
wwwJ~hmkrnın fr

34330 4.Levent/İstanbul

!



Il ~ K~ı’~~ I ~inetkileri

Volkan
GÖLCE

Kurulu
Başkanı/Genel
Müdür
Yönetim
Kurulu
Üyesi/İç
Kontrolden
Sorumlu
Yönetim
Kumlu Üyesi

]l.4. Fon Hizmet Birimi

Fon hizmet birimi Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde oluşturulmuş olup, hizmet
bi.riıniııde görevli fon müdürfine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Fon malvarlığının, fonun yatırım stratejisi doğrultusunda, fonun yatırım yapabileceği
varlıklar konusunda yeterli bilgi ve sermaye piyasası alanmda en az beş yıllık tecrübeye sahip
portföy yöneticileri tarafından, yatırımcı lehine ve yatırımcı çıkarını gözetecek şekilde PYŞ Tebliği
düzenlemeleri, portföy yönetim sözleşmesi ve ilgili fon bilgilendirme dokümanlari çerçevesinde
yönetilmesi zorunludur.

Fon portföyünün yönetimi için görevlendirilen portföy yöneticilerine ilişkin bilgilere KAP’ta
yer alan sürekli bilgilendirme forınundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.
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I~nıı’u ~em~il ve il~ama Kum ucunun yönetım kum ulu liyelem m yetkili olup, vömıetmm kı~ nın
ıiyeleıimıc ve kuruLunun diğem yönedLilerine ilişkin bılgileF aşağıda yem almakındır.

(Yıl et~Görev)

FATLISU

Metin
GÜLEÇ 30

?016~Devaın Osmanlı Poıtföy Yöneti~~j
Yönetim Kuıulu Başkanı/Genel Müdür
2010-2015 Osmanh Menkul Değerler AŞ.
~~I~ııj~u U~ _~~j ___

2019-Devam Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetim Kurulu IJyesi
20(5-2019 Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Teftiş
Kurulu Başkanı

2016- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. YönetirT~
Kurulu Üyesi
2012-2016 Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.
2008-2012 UniCredit Menkul Değerler Anoniın
Şirketi
2000-2008 San Menkul Değerler A.Ş.

1.5. Portf~y Yöneticileri



I ~. Ku~:u~u Iliin eshıde Oluş~urulan veya D şa:ıdan Temin Edilen Sislemle. Bırim~e~
Ba~~s DeneOnilni Yapan Kuruluş

[~i~ I~O~dduğU Kurum

[~onhizıuetbffl~mıi OvakYamim ı~bje~i~~

oaıtıi ;~;;~i~ ı~ i~ini~~Ş

İRiskYönetiınsisteı~ jOYakYatuımMenkul D~T

İ~ 1 ~ YönetimAŞ

Araştırma ıiirimi : Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş

Fon’un finansal raporlarının bağımsız denetimi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeçi Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

fr. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNIET]İMİ, YATI[R5.M STIRAT]EJ]Isİ İLE FON
PORTFÖY SINIRLAMAıA~

2.11. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi,
yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içttlztlk ve izahname hükümlerine uygun olarak
yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına
mevzuat ve içtiizilğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya
yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak
üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

2.2. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticifrğine ilişkin PYŞ Tebliği’ndebeljrtjien ilkeler ve
fon portifi~yüne dalıfi edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ’de yer alan sınırlamalar
çerçevesinde yönetilir.

2.3. Fon’un yatırım stratejisi Fon toplam değerinin %80’i devamlı olarak yerli ihraççi
paylarına yatınlacaktır,

Fon’un “hisse senedi yoğun fon” olması nedeniyle Fon portifi~y değerinin en az %801
devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST’te işlem gören
ihraççı paylan, ihraççı paylanna ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem
sözleşmelerinin naldt teminatları, ihraççı paylanna ve pay endekslerine dayalı opsiyon
sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı
kuruluş varantlarına yatırır.

Hisse senedi seçim kriteri temel analiz odaklı araştırmaya dayalı olup orta ve uzun vadede
temettü ödeyen ve büyüme odaklı şirket hisse senetleri tercih edilir. Fonun amacı, yatırımcısına orta
ve uzun vade de BIST-lO0 endeksinin üzerinde getiri sağlamaktır.

Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak, fon poıtföyüne
fon toplam değerinin en fazla % 20’si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil
edilebilir.

2.4. Yönetici tarafından, fon toplama ~eğ~rİ es~ıs ahnarak, Fon portföyünde yer alabilecek
varlık ve işlemler için belirlenmiş asgaıi ve ~azamı sınırhııtıalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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2.5. Fonun karşılaştırma ölçütü %100 I3İST 100 Getiri Endeksi’dir.

2.6. Portfoye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisıne
uygun olacak şekilde türev araçlar (VIOP- Vadeli İşlem ve Opsiyon sözleşmeleri, forward, opsiyon
sözleşmeleri1 ileri valörlü tahvıl/bono ve altın sözleşmeleri) dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin
pozisyonlarının hesaplanmasinda, Rehber’in “Fon Türlerine İlişkin Kontrol” başlığında yer alan
sınırlamalara uyulur. .

Ortaklık payları, özel sektör ve ~amu. borçlanma ~ıraçlan, altın ve diğer kıymetli ınadenler,
faiz, döviz/kur ve ffinansal endekslere day~lı tÜ:ev araçi~r a, varantl~.ra ve~

VARLU[( “e~ TRLÜ ~. 4~sga ‘~.‘

Yeih Oıtakık Paylan 80
K’ın~u Boı~ lanirma Aı a~lar ı ()

~ Öze Sel i Bor~İanrıa Ard~1a~ 1 0
1~ Repo i~İeınleıj .~

fakasbankParaP~asasmİş~inİeri : :~ ()
Yabancı Oıtakhk Pa~İarı ()

~~ni4Araçjamı : :~.

Kira Sertiffikalan 0
~DiM~ j 0

LY~ii~ıpinadıMenkuİKı~yrnetIer L ~.

İpoteğe Dayalı/İpotek Teıninatlı Menkul
er

~li~OrtakŞ~netleriJ 0
Gelire Endeksli Senetier _J___9
Kamu ve Ozel Sektör Dış Borçlanma~ 0
Araçları (Eurobon4L_L

jij()

.?‘)

20
1 ()
20
20

20
20
20
20

20
20
20

Altın ve Kıymetli Madenler ile bu 0
Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası
Araçları

...Ç~yrimenkul Sertiffikalari ~: ~: ~ 20
Yatırım Fonu Katılma Paylan, Borsa 0 20
Yatırım Fonu Katılma Payları,
Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma
Payları, Girişim Sermayesi Fonu Katılma
?~3~L~ ~: :

~Yapılandwı1mış Yatırım Araçları 0 10
L Mevduat/Katılnıa Hesapları ( TL ve Döviz) 0 10
,~Y&yÇ’t~1~1aj :“ ~:

Fon portrnylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin
%l0’una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo
sözleşmelerjne, fon toplam değerinin en fazla %1 O’una kadar yatırım yapılabilir.

Borsa dışı işlemlerin yapılması halinde en geç işlem tarihini takip eden işgtinü içinde işlemin
tutarı, faizi, tarihi ve karşı taraf ile geri ödeneceği tarih KAP’ta açıklanır ve Kurula bfidirilir.
Yapılandmlmış yatırım aracı seçiminde Türkiye’de ihraç edilmiş olması ve borsada işlem görme
şartları aranmaktadır.

Fon, Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda
portföyündekj sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50’si tutarında sermaye
piyasası araçlarını ödünç verebilir.



y~p~ labilu Ayi :~iı ttb ev taç ve swap s leşmelet t ile yukarda su alanan vat İıkla~ clışınciaid
vat ku a dolaylı oiaıak yattım yapi nıası ivunıkut de~ildt

2.7 Pot ıtüye bat sa dişindan ıepo/teıs ıepo sdzieşmeleıi uu t iskten korunma umac.yla sina k
oku ak foiwaid, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir Botsa dişi sözieşmeleı lonun yatınm
sıratejısıne uygun olaıak Ion poıttdyüne dahil edıliı Söaleşınelerirı kaışı taı atlaıının yattı im
yapılabiltı derece!endiı me noWna sahip olması, herhangi bu Lişkiden etkilenmeyecek şekilde
objekttlkoşullaıda yapılması ve adil bir lıyat içeımesi ve fonun tiyat açıklama dönemleı inde gerçeğe
uygun değeri üzeri nden ııakde dönüştürulebilir olması zorunludur

Ayı ıca, borsa dışı tüıev araç ve swap sözleşmeleriniıı karşı tarafının denetınıe ve gözetirne
tabi linansal bit kurum (banka, aracı kurum v h.)olmıısı ve föntın fiyat a~ıklaına dönemlerinde
“güvenilir” ve “doğrulanabilir” bir yöntem ile değerlenınesi zorunludur

2.8. Fon toplam değerinin % [Dunn geçmemek üzere, fon hesabına kredi alınabilir. Bu
takdirde kiedinin tutarı, faizi, alındığı tarih ve kredi alınan kuruluş ile geri ödeneceği taıih KAP’ta
açıklanır ve Kurula bildirilir.

2.9. Portföye dahil edilen yabancı yatırım araçlarını tanıtıcı genel bilgiler:
Fon portfbyüne derecelendirmeye tabi tutulmuş yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçları

ve kira sertiffikaları ile Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin
borsalarına kote edilmiş yabancı ortaklık payları alınabilir.

Yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçlarının ve kira sertifikalarının, yatırım yapılabilir
seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip olması, tabi olduğu otorite tarafından
yetkilendiriliniş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saldanması, fiyatının veri dağıtım kanalları
vasıtasıyla ilan edilmesi ve fonun fiyat açıldaına dönemlerinde Finansal Raporlaına Tebliği
düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştiirülebilecek nitelikte
likiciltasyona sahip olması şartlarıyla, yurtdışında borsa dışından fon portföyüne dahil edilmesi
mümkündür.

2.10. Fon portföyüne yapılandırılmış yatırım araçları dahil edilebilecek olup, yapılandırılmış
yatırım araçlarının; Fon’un yatırım stratejisine ve risk yapısına uygun olması, borsada işlem görmesi,
Türkiye’de ihraç edilmiş olması, ihraç belgesinin Kurulca onaylanmış olması, yetkilendirilmiş bir
saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması, fonun fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama
Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştü rülebilir nitelikte
likiditeye sahip olması, ihraççısmın ve/veya varsa yatırım aracının, yatırım yapılabilir seviyeye denk
gelen derecelendirme notuna sahip olması, derecelendirme notunu içeren belgelerin Kurucu
nezdinde bulundurulması ve gereklidir.

Yapılandırılmış yatırım araçlarının dayaııak varlıkları, özel sektör ve kamu borçlanma
araçları, ortaklık payları, faiz, döviz, altın ve finansal endekslerden oluşabilmekte olup, söz konusu
dayanak varlıkların getirisi ile birlikte bir türev aracın kombinasyonundan oluşan yapılandırılmış
yatırım araçları da portföye dahil edilebilecektir.

Diğer taraftan, sadece Türkiye’de ihraç edilmiş yapılandırılmış yatırım araçlarının fon
portföyüne alınabilecek olması sebebiyle, Kurul’un borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemeleri
çerçevesinde niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu kabul edilen sermaye piyasası araçlarından,
yatııımcı tarafından ödenen bedelin tamamının geri ödeneceği taahhüdünü içeren özellikteki araçlar
fon portföyüne dahil edilebilecektir.

Yapılandınirnış yatırım araçlarının getirisi temelde ihraç edilecek bir borçlanma aracının
getirisine dayalı olmakta ve yatırım yapılan ~dayanak varlığın ıiski doğrultusunda geLiri
sunabılmektedır

Portfoye yapılandırılmış yatırım araLı alınması hal’nde soz konusu yapılandırılmış yatırım
araçlarının genel ozellıklerıne ılışkın b’lgıler ve ıç~rdığı muhtemel risk r ayrıca KAP’ta açıklaııır
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111.11. ~ YA’Il }l1Rfl~ft I KLE]R I: •VI’E IdSKJI ER~1 Öı~ıÜ

Yauı ırnCıia~ Fon a yatium yapmadan önce On~ bt i IL1ıIi temel 3ati.i iii! riskle~ mı
değeıiendıımelidnleı Fon un nıaruz kaldbileceği temel ı iskierden kaynaklanabilecek değişimler
suni ıcmda Ekini bu im pay fiyatınidaki olası diiştişlere bağlı oLn ak yatzı ımlaı ınzıı değelınun lıaşlangı~;
değennun altına diişehıleceğıni yatınıırıcılaı gö~ ön~inde bulundurmulıdır

3.11. Fonun maruz kalaiFıfleceği riskier şunlardır:

1) Piyasa Riski: Piyasa ıiski ile horçlanrnayı temsil eden fınansal aıaçiar~ıı, oııaklık
payInı aim, diğe! menkul kıymetlerin, döviz ve döviıe endeksli finansal araçlara dayalı türev
sözleşmelere ilişkin taşınan pozisyonlarin değerinde, faiz oı anlan, ortaklık payı fiyatlan ve döviz
kunlarmdakj dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedır. Söz
konusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir:

a- Faiz Oranı Riski: Fon portföytine faize dayalı varlıkların (borçlanma aracı, teıs repo vb)
dahil edilmesi halinde, söz konuş varlıkların değerinde piyasalarda yaşanabilecek faiz
oranları değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder.
I>- Kur Riski: Fon portföyüne yabancı para cinsinden varlıkların dahil edilmesi halinde,
döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon’un maruz kalacağı zarar
olasılığını ifade etmektedir.
e- Oırtaklık Payı Fiyat Riski: Fon portföyüne ortaklık payı dahil edilmesi halinde, Fon
portifiiyiinde bulunan ortaklık paylarının fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler
nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.

2) Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine
getirmek istememesi ve!veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar
sonucunda ödemenin yapılaınaması riskini ifade etmektedir.

3) Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıklann istenildiği anda piyasa
ffiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır.

4) Kaldiiraç Yaratan ltşlem Riski: Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon
sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü
tahvil/bono ve altın alım işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri
işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatınmının üzerinde pozisyon
alınması sebebi ile fonun başlangıç yatınmından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç
riskini ifade eder.

5) Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar
sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan
sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi
etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler
de olabilir.

6) Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu
fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır.

7) Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında belirli bir zaman
dılıını ıçeıısınde aynı anda değer kazanması ya da-kaybetmesine paralel ol’uak, en az ıki faıkh
tınansal vaıhğm bırbırlerı ıle olan pozitif~ilişkileri nedeniyle doğabılecek rarar
ıhtımalını ifade eder
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w ya tamamen zaınanmda yerine getııernemesı nedeniyle doğabıleLek zaıar ılıtimalıni ıtade edcı

10) Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski: Yapılandırılıruş yatııırn araçlarına yapılan
yatırımın beklenmedik ve olağandışı gelışıneleı iii yaşanması durumlarında vade içinde veya vade
SOflLlflda tamamının kay bedilniesi ıntimkUndür Yapılandırılmiş yaı ııım araçlarının dayanak
varlıkları tizeıinde oluşturulan stratejilerin getirisinin ilgili dönemde negatif olması halinde,
yatırımcı vade sonunda hiçbir gelir elde edemeyeceği gibi vade sonunda yatırımlarının değeri
başlangıç değerinin altına düşebilir.

Yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırım yapılması halinde karşı taraf riski de mevcuttur
Yatırımcı, yapılandırılmış yatırım araçlarına ilişkin olarak şirketin kredi riskine maruz kalmakta ve
bu risk ölçüsünde bir getiri beklemektedir. Yapılaııdmlınjş yatırım araçlarında yatırımcılar
ihraççının ödeme riskini de almaktadır. Odeme riski ile ihraççı kurumun yapılandırılmış yatırım
araçlarından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememe riski ifade edilmektedir. Karşı taraf
riskini minimum seviyede tutabilmek adına ihraççının ve/veya varsa yatırım aracının yatırım
yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip olması koşulu aranmaktadır.
Olağandışı korelasyon değişiklikleri ve olumsuz piyasa koşullarında ortaya çıkabilecek likidite
sorunları yapılandırılnnş yatırım araçları için önemli riskier oluşturmaktadır. Piyasa yapıcılığı
olmadığı durumlarda yapılandırılmış yatırım araçlarımn likidite riski üst seviyededir.

111) Kıymetli Madenler Riski: Fon portföyüne altın ve diğer kıymetli ınadenler dahil
edilmesi halinde bu varlıkların fiyatlarında meydana gelebilecek değişikifider nedeniyle Fon’un
maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.

3.2. Fonun maruz kalabilleceği risklerin ölçümünde kıalllanıılan yöntenııler şunlardır:
Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıklann yapısma ve risk düzeyine uygun bir

risk yönetim sistemi oluşturulmuştur. Şirket türev araçlardan kaynaklanan riskleri de içerecek
şekilde, fon portföyünün içerdiği tüm piyasa riskierini kapsayan “Riske Maruz Değer” yöntemiııi
risk ölçüm mekanizması olarak seçmiş ‘ve risk yönetim sistemini de bu ölçüm modelini esas alarak
oluşturmuştur.

RMD, belirli güven aralığında ve ölçüm süresi içinde bir fon portföyüntın kaybedebileceği
maksimum değeri ifade etmektedir. RMD, piyasa ffiyatlarındakj hareketler nedeniyle edilecek zarar
limitini değil, belirli varsayımlar altındaki muhtemel zarar limitini göstermektedir. Riske Maruz
Değer, günlük olarak, tek taraflı %99 güven aralığında, tarihsel gözlem yöntemi, 20 iş günü elde
tutma süresi ve en az 1 yıllık (250 iş günü) gözlem süresi kullanılarak hesaplanır.

Piyasa riskinin ölçümünde kullanılan “Riske Maruz Değer Yöntemi”, fon portföy değerinin
normal piyasa koşulları altında ve belirli bir dönem dahilinde maruz kalabileceği en yüksek zararı
belirli bir güven aralığında ifade eden değerdir.

Fon portföylerinde yer alan varlıkların aylık ortalama işlem hacimleri ile ihraç tutarlarına
göre oranları dikkate alınarak, fon portföylerinin ne kadar sürede likide edilebileceği tespit edilir.
Fonun nakit çıkışlarını eksiksiz ve zamamnda karşılayabilecek nitelikte likiditeye sahip olup
olmadığı, risk yönetimi sistemi tarafından stres testleri ile ölçülerek, olumsuz piyasa koşullarında
yaşanabilecek likidite riski konusunda Kurucu Yönetim Kurulu bilgfiendirılir.

Fon karşı taraflarla gerçekleştirilen şi~zleşmelerden kaynaklanan ödeme ve teslim
yükümliflüklerjnj devamlı olarak yerine ‘getirebilçç~lç durumda olmalıdır. Bu hususa ilişkin
kontroller risk yönetim sürecınin ayrılmaz him parçasıdır. Poııun nakit ekstresi, ttirev araç sözleşmesi
ile ilgili muhabir bankaya yapılan ödeme ve tLiıev araç sözleşmesinde yer alan ödeme tut’ arı
karşılaştırılajak mutabakat sağlanır. Poıtf~ye riskten korunma an~acP’lasın~İı ol~~~~hJ lien
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3.~ ka]dırııe Yaı atan lişlemler
Fon porıtöytiııo kaidıraç yaz utan ışh iTiIeıden, tüıev araç ( V~del~ İşlem ve psiyoc

sbıleşıneleıj), ~akli ttiıev azaç swap sd’İesınelezj. yaranI, seıtıfıka, ucu valöılii tahvıl/hono ve altın
alı un işlemleri dahil edilecektir

Portföye ıiskten koz unına ve/veya yatırım aıuac~yla fonun türüne ve yatırım stuatejısine
uygun olacak şekilde kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldııaç yaratan işlemler nedeniyle
fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı bulunmaktadır.

Kaldıraç yaratan işlemler fonun risk profilinı erkileınekte ve fonun getirisı getııinin
kıyaslanması amacı ile kullanılan karşılaştırma ölçütü getirisinden farklı laşahilmektedir

Kaldıraç yaratan işlemlerin içerdıği riskier ile bu işlemlerin risk profilıne olası etkileri Risk
Yönetimi Birimi tarafından düzenli olarak izlenınektedjr,

3.4.Kaldıraç yaratan işlenıleıden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber’de belirlenen esaslar
çerçevesinde göreli riske maruz değer yöntemi kullanılacaktır. Fon portföyün(in riske maruz değeri,
referans alınan portföyurı riske maruz değerinin iki katını aşamaz.

3,5. Yatırım fonlarına ilişkin rehberde belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen risk
hesaplamalarinda kullanılan referans portföy fon karşılaştırma ölçütü olan %100 BIST 100 Getiri
Endeksi’dir.

3.6. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayn besaplanan pozisyonlann
mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam
değerine oranına “kaldıraç” denir. Fonun kaldıraç limiti % l00’dtir.

3.7. Fon portföyune yapılandırılmış yatırım aracı dahil edilebilecek olup, kredi riskine dayalı
yatırım aracı saklı türev araç niteliğindedjr. Fon portföyüne alınan yapılandırılrmş yatırım araçlarınm
sakiı türev araç niteliği taşıyıp taşımadığı Kurucu tarafından değerlendirilerek söz konusu
değerlendirmeyi tevsik edici belgeler Kurucu nezdinde muhafaza edfiir, Yapılandırılnuş yatırım
aracının saldi türev araç niteliğinde olması halinde, risk ölçüınüne ilişkin olarak Rehber’de yer alan
esaslar uygulanır

IV. FON PORTFöyÜ~iJ~ SAKLANM~SJ VE FON MALVARU~INl[N AYRILIĞI

4.1. Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy
saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.

4,2. Portt~iy Saklayıcısı’nııı, fon portföyünde yer alan ve Takasbank’ın saklama hizmeti
verdiği para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile diğer varlıklan Takasbank nezdinde
ilgili fon adına açılan hesaplarda izlemesi gerekmektedir, Bunların dışında kalan varlıklar ve
bunlarm değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank’a aktanlır veya söz konusu bilgilere
Takasbank’ın erişimine imkan sağlanır. Bu durumda dahi Portföy Saklayıcısı’nın yükümlülük ve
sorumluluğu devam eder.

4.3. Fon’un ınalvarlığı Kurucu’nun ve Portfby Saklayıcısı’nın malvarlığından ayrıdır.
Fon’un malvarlığı, fon Ihesabma olması şart~y1a..lç~edj almak türev araç işlemleri veya fon adına
taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde’bul~~ı~~ i~iıri’cinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez,
Fon malvarlığı Kurucunuri ve Portifi~y Saklayıeı~ın~.~ yönetiminin veya denetiminin kamu
kurumlarına devredilmesi halinde dahi haşkş bir amşçla taş~ırrufedilemez, kamu alacaklarının .
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diğeı vaılıklaruı aıdıyetinm doğrulam~s1 ve tdk~bir kayıtlaı ıııın tutulması. vol uk ve nakit
hareketlerine ilişkin işleınleı in yerine getiı ilmesıııin komıo!tı ıle mevzuatta heliitilen diğeı
görevleı in yerine getirı iniesinden sorumludur. Bu k~ıpsaında, portlöy sakiayıcısı,

a) Yatırım fonları hesabına katılma paylaıının ihraç ve itfa edilmesi işlemlerinııı mevzuat ve
fon içtüzüğti hükünıleı me uyguııluğunu,

h) Yatırım fonu binin katılma payı veya birim pay değerinin mevzuat ile ton içtüzüğü,
i zahname htikürnleri çerçevesinde belli lenen değerleme esaslarına göı e hesaplanmasını,

c) Mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname hükümlerine aykırı olmamak şartıyla,
Kurucu/Yönetjcj’ nin talimatlarının yerine getirilmesini,

ç) Fon’un varlıklarıyla ilgili işlemleıindea doğan ediınlerine ilişkin bedelin uygun sürede
aktarılmasını,

d) Fon’un gelirlerinin mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname hükümlerine uygun olarak
kullanılmasını,

e) Fon’un varlık alım satımlarının, poriföy yapısının, işlemlerinjrj mevzuat, fon içtüzüğti,
izahname hükümlerine uygurıluğunu

sağlamakla yükürnlLidür.

4.5. Portföy saklayıcısı;
a) Fona ait varlıklarm ayrı ayrı, fona aidiyeti açıkça belli olacak, kayıp ve hasara

uğramayacaiç şekilde saklanmasım sağlar.
b) Belge ve kayıt düzeninde, fona ait varlıkları, hakları ve bunların hareketlerini fon bazında

düzenli olarak takip eder.
c) Fona ait varlıkian uhdesinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında tutamaz ve kendi

aktifleriyle ilişkfiendiremez.

4.6.a) Portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş, yükümlüliikıer~nj yerine getirmemesi
nedeniyle Kurucu ve katılma payı sahiplerine verdiği zararlardan sorumludur. Kurucu, Portföy
Saklayıcısından; Portföy Saklayıcısı da Kurucu’dan, Kanun ve Saklama Tebliği hükümlerinin ihl~1i
nedeniyle doğan zararların giderilmesini talep etmekle yükümlüdür. Katılma payı sahiplerinin
Kurucu veya Portföy Saklayıcısına dava açma hakkı saklıdır.

b) Portföy saklayıcısı, portföy saklama hizmeti verdiği portföylerin yönetiminden veya
piyasadaki flyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.

e) Portföy Saklayıcısı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun ve ilgili diğer mevzuattan
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesj nedeniyle katılma payı sahiplerine karşı
sorumludur.

4.7. Portföy saklayıcısı, saklama hizmetinin fonksiyonel ve hiyerarşik olarak diğer
hizmetlerden ayrıştınlması, potansiyel çıkar çatışmalarının düzgün bir şekilde belirlenmesi,
önlenmesi, önleneıniyorsa yönetilmesj, gözetimi ve bu durumun fon yatırımcılarına açıklanması
kaydıyla fona portföy değerleme, operasyon ve muhasebe hizmetleri, katılma payı alım satımına
aracılık hizmeti ve Kurulca uygun görülecek diğer hizmetleri verebilir.

4.8. Portföy saklayıcısı her gün itibari ile saklamaya konu varlıkların mutabakatını, bu
varlıklara merkezi saklama hizmeti veren kurumlar ve Kurucu veya yatırım ortaklığı ile yapar.

4 9 Portfoy saldayıcısı portfdy ~aklarna h~~rr~~tını yuruturken karşılaş’ıbıleceğı çıkar
çatışmalajının tanımlanmasıpi, onlenm~sınj yonetımım, gpzetıınım ve çıklanrnasını ağlaya ak
gerekli polıtıkaları oluşturmak ve bunbfı u3~g~ılamakla yükı nıludtıı ~



4 110. Kuruc~ı ~un dçıin~u kişıieıe oku, horç~ar ‘~ yük~in: u~çkIe~ i dc Fon on ayn içün~
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4.111. Pot tföy ~akIarna hızmetiiıı yürüten kuruluş, yüktimifiulukleijıtı yet me getirmemesi
nedeniyle Kumucu ve kanuna payı ‘ahıpleıiue veıdiğı zaraılaıdan sot tımludui

4.12. Kuıucu, Poıtföy Saklayıcısından; Poıtföy Saklayıcısı da Kuıucu’dan, Kanun ve
Saklama Tebliği hükümlerinin ihli~ii nedeniyle doğan zaıarların giderilmesini talep etmekle
ytikümlüdüı~ Katılma payı sahiplerinin Kuıucu veya Portföy Saklayıcısıııa dava açma hakkı saklıdıı,

4.113. Purtifiiy saldayıcısı, portföy saklama hizmeti verdiği portföylerin yönetiminden veya
piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zaraılardan sorumlu değildir.

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

4.15. Portföy saklama sözleşmesinde portifi3y saklayıcısının Kanun ve Saklama Tebliği
hük~mleri ile belirlenmiş olan sorurnlulukiarımn kapsarnını daraltıcı hükümlere yer verilemez.

V. FON BiR~M PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON
PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENI%~~ ESASLARI

5.1. “Fon Portföy Değeri”, portf~ydeki varlıklarırı Finansal Raporlama Tebliği’nde belirlenen
ilkeler çerçevesinde hesaplanan değerlerinin toplamıdır. “Fon Toplam Değeri” ise, Fon Portföy
Değerine varsa diğer varlıkların eklemnesj ve borçların düşülmesi suretiyle hesaplanır.

5.2. Fon’un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi
suretiyle hesaplanir. Bu değer her iş günü sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebliği’nde belirlenen
ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve katılma paylarının alım-satim yerlerinde ilan edilir.

5.3. Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki
varlıkların ilgili olduğu pazarın, piyasanın, platformun kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana
gelebilecek arizalar, şirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi
olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti hususunda
Kurucu’nun yönetim kurulu karar alabilir. Ayrıca söz konusu olaylarla ilgili olarak KAP’ta açıklama
yapılır.

5.4. 5.3 numaralı maddede belirtilen duruııılarda, Kurulca uygun görülmesi halinde, katılma
paylarının birim pay değerleri hesaplanmayabilir ve katılma paylarının alım satınu durdurulabilir.

5.5. Borsa dışında taraf olunan türev araç ve swap sözleşmeleri, yapılandırılrnjş yatırım
araçlarına ilişkin olarak, Finansal Raporlatria Tebliği uyarınca TMSİTFRS dikkate aLınarak Kurucu
yönetim kurulu kararı ile belirlenen değerleme esasları aşağıdaki gibidir:

- l8orsa Dışı Türev Araç ve Swap sözleşmeleripe ilişkin değerleme:
Türev araç ve swap sözleşmeIerinin’g~jnc~ı piyasa fiyatının değerlemede esas alınması,

guncel pıyasa fiyatının bulunmadığı ~urumlarda ~se soz konusu varlıkların spot fiyatı baz alınarak
hesaplanan teorik fiyat uzerınden dçğerlenmesı esastır
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Boısa dışinda na at olunan tüıev aı aç v.: swap sbzieşrneieı mm 1~:y~ı ~ Bi nam
ıarabndan lıesapunaı ak Risk Yönetimi Bu r .: : dogrul4mmak uan.e ilt;:i iekn.di: l.~.:’::k ~:r~i

Ba ımı veri ‘ağlayıcılımi in yaymnladı~ı piyasa f:~:yaı hum veya yeicılı VL kabul göm mtış h..ı liya la na
modeli kaPanarak ilgili fivatini in adil bıı k yak’ ısei diğıiıin konu oJinıh geıçekleşuirnıektcrjji:

~Opsiymı sözleşmeleri:

Söı konusu varlıklar ton poıttöyLine dahil edilmeden önce alınan kotasyon bilgisi Risk
Yönetimi Bııimi ile paylaşılıı Sözleşmenin “adil bir fiyat’ içerdiğıne ilişkin lıesaplamalarda
Kuruuu’nun Risk Yönetimi Prosedtirü Yönetmeliği’nde helıı~ilen esaslara uyulur. I lesaplama için
döviz opsıyonlarında Bloomberg OVML, hisse ve endeks opsiyonlarında Bloombeıg OVME
sayfaları ya da Kurucu nezdinde geliştirilen Black&Scholes modeli, Binomial model veya
MonteCarlo simtilasyoııu ile fiyatlamaya olanak sağlayan içsel sistemlerden sözleşmeye uygun
olanı kullanılacaktır. Risk Yönetimi Birimi tarafından hesaplanan teoı ik fiyat ile kotasyonun
uyumlu olrnasi halinde kotasyona ilişkin uygunluk bildiriminde bulunularak işlem gerçekleştirilir
ve değerlemede kotasyon ffiyatı kuftanılır.

Söz konusu varlıklara ilişkin alman kotasyon bilgisinin hesaplanan teorik fiyat ile uyumlu
olmaması halinde fiyat iyileştirmesi için karşı kuruma başvurulur. İyileştirmeye rağmen Risk
Yönetimi Birimi tarafından flyata uygunluk verilmemesi halinde, Yönetim Kurulu’nun yazılı ve
gerekçeli kararı ile alman son flyat üzerinden işlem gerçekleştirilir ve değerleınede bu flyat
kullanılır. Anılan varlıklar portföye dahil edildikten sonra vade sonuna kadar karşı taraftan fiyat
kotasyonu alındığı her durumda yukarıdaki prosedflr tekrarlanır. Anılan varlıklar portföye dahil
edildikten sonra vade sonuna kadar flyat kotasyonu bulunmadığı durumlarda Fon Hizmet Birimi
tarafından hesaplanan değerleme fiyatı, Kurucu nezdindeki portföy yönetiminden bağımsız Risk
Yönetimi Birimine doğrulaumak üzere iletilmektedir. Risk Yönetimi Birimi tarafından hesaplanan
teorik fiyat ile Fon Hizmet Birimi tarafından bildirilen flyatın uyumlu olması halinde Fon Hizmet
Birimi’ne fiyata ilişkin uygunluk bildiriminde bulunularak değerlemede bu flyat kullanılır,

Risk Yönetimi Birimi tarafından hesaplanan teorik flyat ile Fon Hizmet Birimi tarafından
lıesaplanan değerleme flyatmın uyumlu olmaması halinde değerlemede Risk Yönetimi Birimi
tarafından bildirilen fiyat kullanılır.

Forward sözleşmeleri:

Tezg~.hüstü forward işlemler dayanak varlığın spot fiyatı bar alınarak hesaplanan teorik fiyat
ile değerlenmektedir. Dayarıak varlığın spot flyatı olarak Finansal Raporlaına Tebliği’nin 9.
maddesinde yer alan esaslara uyularak elde edilen spot fiyat, değerleme günü ile forward işlemin
vade tarihi arasındaki gün sayısına tekabül eden uygun faiz oranı ile ilerletilerek teorik fiyata
ulaşılnıaktadır. Dayarıak varlığın hisse senedi olması durumunda taşıma maliyeti uyarınca ilgili
hisse senediniıı yıllıklandırılrnış temettü verimi de hesaplamada dikkate alınrnaktadır.

-Swap sözleşmeleri:

Tezgahüstü piyasada yapılan swap işlemi nitelik açısından pek çok farklı form altında
yapılabileceğinden, genel olarak bu işlemlerin yerel faiz, yabancı para cinsinden faiz, döviz kurlari
ya da diğer değerleme faktörleri hakkındaki bilgiler mümkün olduğu ölçüde belgelendirilecej”jr.
Değerleme açısından aynı sonucu verecek olan gerek tahvil tiyatlaması yöntemi gerekse de FRA
(Forward Rate Agreement) yontemı gıbı bugunkU değer hesaplama yontemlerı kullanılabılecektır
Bu doğrultuda; ..

Konusu para (döviz) olan swap .fşlemiehnde, alışı yapılan döviz cinsi değ~rleıne günü ilan
edilen T~MB aliş kuru ile, swap sözleşmesi k’~sarLn..da va~e döviz ise,
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değei I me gümindekı TCMB do’ IL (işlemin yOnı~ne gole ais veya ~u~.ş) e~~s eline: ak,
Blooımmbei g FRD sayfe~ nden aiın<ıcak i gui ‘ıde) e e~.abmil elen su: ş usl. !~ı~ nnııin
değem lame gtin’imıdckı TC\4B umıalmndan ilan addan kuıa (ış!emi a e rI:s ~ıeya satış
kuru) ‘swappoint eklenmesi ile hesaplanan değel lame kuru
Konusu t~lz olan swap ışlenılerınde, Bloomherg, Reuteis gibi hağımsı~ ve guvcnilıu veiı
sağlayıcılardan elde edilen ilgili para hıı’ımİeı İfljii fL [130K ‘e zimni faiz ni ‘ınlat ı liar :ıtinaı ak
yiiıLitülen değerleıııe fiyatı ıle hesaplanir

-Yapılandırılmiş Yatırım Araçları:

Fonun stratej isme uymak kaydıyla alınan yapılandırıl nıış yatu ımlborçlannıa araçlarının
seçiminde genel olarak borsada işlem görme şartı aranır. Ancak Türkiye’de ihraç edilmiş
yapılandırılmış yatııım/borçlanma araçları için fiyatın veri dağıtım kanalları vasıtasıyla ilan
edilmesi halinde bu şart aranmayabilir.

Yapılandınlınış yatırım/borçlanma araçlarının değerlemesinde borsada ilan edilen fiyat
kullanılır. İlgili kıyınette işlem geçmemesi halinde son fiyat (borsada hiç işlem geçmemesi halinde
nitelikli yatırımcılara arz/halka arz flyatı)kullanılır. Borsada işlem görmeyen ancak veri dağıtım
kanalları aracılığıyla fiyatı ilan edilen yapılandırılmış yatırım araçları için değerlemede güncel fiyat
kuftanılir.

Kredi temerrüdüne dayalı borçlanma aracı ve/veya benzer yapıdaki borçlanma araçları için
borsada işlem görme şartı aranır. İlgili varlıklann değerlemesınde borsada geçen son fiyat veya
bulunması halinde veri dağıtım kanalları aracılığıyla ilan edilen güncel fiyat kullanılır.

4Ierl Valörlil işlemlerin IDeğerleme Esasları:

İleri valörlü alman varlıklar valör tarihine kadar portföye dahil edilmez. İleri valörlü satılan
varlıklar ise valör tarihine kadar portföyde kalmaya ve değerlenmeye devam eder, İşlem tutarları
ise valör tarihine kadar takastan alacak veya takasa borç olarak takip edilir. İleri valörlü varlık
alım/satım sözleşmesi ayrı bir vadeli işlem sözleşmesi olarak değerlenir. İleri valörlü sözleşmenin
değeri alış ve satış işlemlerinde aynı yöntemle hesaplanırken işlem alış ise pozitif (÷), satış ise
negatif (-) bir değer alarak portföy değeri tablosuna yansıtılır.

İleri valörlü sözleşmenin konusunun borçlanma aracı olması durumunda ileri valörlü
sözleşmenin değeri; borçlanma aracının vade sonu değerinin ve varsa gelecek kupon değerlerinin,
sözleşmeye konu borçlanma aracının piyasa bileşik faizi kullanılarak işlemin valör tarihine iskonto
edilmesi ve bu değerlerinin toplanması ile bulunur. Hesaplamada sözleşmeye konu borçlanma
aracının bileşik faizi olarak;varsa değerleme gününde BIST Borçlanma Araçları Piyasasında valör
tarihi işlemin valör tarihi ile aynı olan işlemlerin ağırlıklı ortalama faiz oranı, yoksa değerleme
gününde BIST Borçlanma Araçları Piyasasında aynı gün valörlü gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı
ortalama faiz oranı, yoksa borçlanma aracının en son aynı gün valörlü olarak işlem gördüğü gündeki
aynı gün valörlü işlemlerin ağırlıklı ortalama faiz oranı, bu da yoksa borçlanma aracının ıhraç
tarihindeki bileşik faiz oranı kullanılır.

-Yabancı Ortaklık Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Paylari ve ll~orsa Yatırım
Fonu Katılma Paylari:

Yabancı hisse senedi, yabancı piyasalarda işlem gören, yatırım fonu katılma payları, borsa
yatırım fonu katılma payları ve yatmtı~ oı’MclıJ<fa~tnın paylarının değerlemesinde, değerleıne
tarihindeki Bloomberg veri dağıtım ekranldrınd’an TSİ i<i30-17 00 arasındaki fiyatların

“. “



kuHanılıı I)ekeı k~ıne gıinLi boı sada işicn ceçucı ıesı I ahade son idi i~dcki ‘~ei ~
k i1anıidL~ıktiı

Yabancı Tahvil, ii ii oborııci ya Yabımcı Kil a ~c ililkahsı ı

Yabancı Tahvil, ELııobond ve Yabancı kira seıtı,tıkalaıınııı değerlemesırıdc , Blooınbeıg veri
dagıtım ekıanlaıından TSİ 16.30 17 00 arasında alman alış ve salış tıyat kotasyonlarının
ortalarnasına (temiz fiyat), fon fiyatı hesaplanacak gün itibarı ile birikmiş kupon faizinin eklenmesi
ile elde edilen kirli tiyat kullanılır Bu hesaplama, rain iş günü olmayan günleıde soz konusu
kıynıetin işlem gördüğü son işlem gününe ait kapanış fıyatı (temiz fiyat) kullanılarak yapılır.
Kotasyon bulunmaması durumunda ise değerlemede kullanılacak kirli fiyat, bır önceki günün kııli
fiyatının eı’tesi iş gününe iç verimle İlerlerilmesiyle elde edilir.

-Borsa ]~ışı IRepo ve Ters-Repo Sözleşmelerine f[Iişkiııı Değenileme:

Söz konusu işlemlerde, sözleşme ile belirlenen oran iç verim oıanı ile ilerletilerek
değerlemede kullanılır.

ilgili sözleşmelerin faiz oranlannın asgari olarak borsada oluşan aynı vadedeki, aynı vade
yoksa eu yakın vadedeki ağırlıklı ortalama faiz oranına eşit olması esastır. Borsa dışında
gerçekleştirilen ve takas işlemleri merkezi karşı taraf uygulamasına tabi olmayan repo ve ters repo
işlemlerinde, sadece Resmi Gazete’de ffiyatı yayımlanan borçlanma araçları işleme konu olacak ve
Resmi Gazete’de yayımlanan fiyatlar üzerinden değerlemeye tabi tutulacaktır.

5.6. Borsa dışında taraf olunacak sözleşmelere ilişkin olarak aşağıdaki esaslara uyulur:

Kurucu nezdindeki Risk Yönetimi Biriıui tarafından borsa dışı ttlrev araç, swap ve repo
sözleşmelerinin “adil bir flyat” içerip içermediği ve sözleşmelerin portföye dahil edilmesinden sonra
karşı taraifian alınan fiyat kotasyonunun uygunluğu; genel kabul görmüş yöntemler (Black&Scholes
modeli, Binomial model veya Monte-Carlo simillasyonu gibi) kullanılarak hesaplanan teorik fiyat
ile değerlemede kuftanılacak fıyat arasmda karşılaştırma yapılarak kontrol edilir. Kullanılan teorik
fiyat hesaplama yöntemlerine ilişkin esaslara işbu izahnamenin 5.5. maddesinde yer verilmiştir.

Karşı taraftan alınan fiyat ile Risk Yönetim Birimi tarafından hesaplanan fiyat arasındaki
fark % lO’u aşarsa, karşı taraf ile irtibata geçerek yeni bir fiyat kotasyonu talep edilir. Karşı taraftan
alman yeni fiyat ile Risk Yönetim Birimi tarafından hesaplanan fiyat arasındaki fark %lO’u hala
aşıyorsa, fark sebepleri araştırılır. Mutabakat sağlanamazsa Risk Yönetim Birimi tarafından
hesaplanan flyat değerlemede kullanılır.

VL KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet paym fiyatıı (birim pay değeri) 1 TL’dir. Takip
eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarmın sayısına
bölünmesiyle elde edilir.

6.1. Katılma Payı Alım Esasları
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat I 3:30’a kadar verdikleri

katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takıp eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı
üzerinden yerine getırilir.

BIST Pay Piyasası’nın açık olduğ<g~nlerde saat 13:30 ‘dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk
pay fiyatı hesaplamasmdan sonra veı’i~miş olarak ~cabtı1 edilir ve izleyen he~plamada~ u unan pay
fiyatı üıennden yerine getirilir. ~ ~.
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6~2 Miiiii Bed&:eriiiin ‘laftısil liLsaslari

Altın talımatınııı veıilıııesı sırasında, talep edilen katılma payı ht deliniıı Kurucu taıatıudaıı
tahsil edılınesı e~astır, Alım talimatları pay sayısı ya da tutin olarak verilebıliı Kut ucu, talıırıatıa
pay sayısı olarak verilmesi halıııde, alış ışlemine uygulanacak fıyatın kcsiıı olaıak bilııııııeıııasj
nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave man uygulayarak tahsil
edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edıleıı fiyata maıj
uygulanınaic suretiyle bulunan tutara eş değer kıyıneti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar
olarak “erilmesj halinde ise belirtılen tutar tahsil edilerek, bu tutaıa denk gelen pay sayısı fon fiyatı
açıklandıktan sonra hesaplarur.

TEPAS üzerinden gerçekleştirilecek işlernlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da
tutar olarak venilebilir. Dağıtıcı kuruluş, taliınatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış İşlernine
uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesj nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen
satış fiyatına %20 ilave ınarj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü
tahsil etmek üzere en son ilan edilen flyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet
teminat olarak kabul edebilir.

Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış flyatından
%20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı
TEFAS’ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil
edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.

Alim talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatınmcı adına nemalandırılmak
suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık Olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri
katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı
üzerinden yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası’nırı açık Olduğu günlerde saat l3:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk
fiyat hesaplanmasindan sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen besaplamada bulunan pay fiyatı
üzerinden yerine getirilir,

BIST
Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgiinü yapılacak ilk

hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

6.4.Satun Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası’rnn açık Olduğu günlerde saat
ll:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade
talimatının BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilmesi halinde ise,
talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödeniı.

6.5. Alım Satıma Aracılık Eden Kurutuşlar “e Alım Satım.Yerle~
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[(anlam ylarima alım ve mnm~ karucunun yam s~ra T~FASnı Oya oL’~ fon da~~nı
kuruluş[(n aracd~vle da yapılır Ova kur iu[(ara aşağıda yea alan 1inkte~ ulaşılınam raOmküadp~.

a
Kanıya lie kOf pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalanıış olan kurumların unvani ve

i letişiın bilgileri aşağ~da yer almaktadır.

Unvaı ___ hetilnıBfi ufr~rl ..

Osmanlı Yatırım Menkul Maslak Malı. Büyükdere Cad. No:255/802 Sarıyer 34693 -
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6~6. Giriş Çıkış Komisyonları: Fon Paylanna herhangi bir giriş veya çıkış komisyonu
uygul arırnayacaktır.

YIL FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR
KURUCU’N[JN KARŞILADIĞII Gb)ERLER:

~a1ar

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır,
1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
2’> Varlıklarrn nakde çevrfimesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
3) Alınan kredilerin faizi,
4) Portföye a]ımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (yabancı para

cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL~ye çevrilerek kaydolunur.),
5) Portfby yönetim ücreti,
6) Fonun mükelleffi olduğu vergi ve e-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek

ırıensubu ücreti
7) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
8) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,
9) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri

üzerinden hesaplanacak Kurul Ocred,
10) Karşılaştırma ölçütü giderleri,
11) KAP giderleri,
12) E-deifier (mali mühür,arşivleme, kullanım ve bakım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları

nedeni ıle ödenen hizmet bedelleri
13) Mevzuat uyarınca tutulması zorunlu defierlere ilişkin noter onay gideri
14) Tüzel kişi kimlik kodu (Legal Entity Identiffication Code )giderleri
15) E-vergi beyannamelerjnjn tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti
16) Kurulca uygun görülecek çiiğer harcamalar

7.1,1, Fon Toplam Gider Oranı: Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil bu maddede
belirtilen tüm giderlerin toplamının üst sınırı yıllık %3,65’dir.

3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerin son iş günü itibarıyla, belirlenen yıllık fon toplam gideri
oranının ilgili döneme denk gelen kısıııının aşılıp aşılmadığı, ilgili dönem için hesaplanan günlük
ortalama fon toplam değeri esas alınarak, Kurucu tarafından kontrol edilir, Yapılan kontıolde
belirlenen oranlarirt aşıldığrnin tespiti haIinde~aş~ tı’m ilgili dönemi takip eden beş iş günü içinde
foııa iade edilmesinden Kurucu ve Portf~ Sakliı o~s s’bsumluduı’ İade edilen tutar, ilgili yıl içinde
takip eden dönemlerin toplam gider or a hesapİarna~ı da toplam giderlerde düşii~ür, ~on toplam



gider oranı lımıtı i~ınde k<ıhnsa dahi fondan yapılabıleLek haıiama~aı dışında on a gida ~l’u~kk~ık
~tııılemez ve fon malvarlığmdan ödenerrcı

7~ Li Fon Yönetim ~creti Oranı;
Fon’ un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, ton toplam de~eıinıııı günl (ik % O,00480sınden

<y(izbincleddıtviıgülscksen) [yıllık yaklaşık % 1,75 (yü/dehirviıgülyemuşbeş)~oltışan bif ydııetim
dcıeti tahakkuk ettıriliı, Bu üLret her ay SOflU[IU i7leyen hit hafta içinde, kurucu ıle dağıtıcı arasında
ımzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslııı ma göı e kurucuya ve dağıtıcıya tondan
ödenecektir.

Dağıtıcı ile kurucu arasında bır sözleşme olmaması dut uınunda Kurul taralından behilenen
“genel komisyon oranı” uygulanır.

7.1.3. Fon lPortföyLİndelki Varlıkiların Alim Satımıına Aracılık Eden Kuruluşlar ve
Aracılık lişilemleri Ilçin Odeneııı Komisyonkır

Fon porttbyünde yer alan varlıkların alim satımına Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş, tş
Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ., Oyak Yatırım Menkul
Değerler A.Ş., TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri
için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1. Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu

- Pay Senedi Alım Satım İşlem Komisyonu : Onbinde 3,15 (BMV dahil)

2. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu:

- Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu : Yüzbinde 8,40 (BMV dahil)

- Hazine Ihalesi İşlem Komisyonu : Yüzbinde 2.625 (BMV dahil)

3. Takasbank Borsa Para Piyasası İşlem (BPP) Komisyonu:

- BPP (1-7 gün arası vadeli) işlem komisyonu: Yüzbinde 4,20 (BMV dahil)

- BPP (7 günden uzun vadeli) işlem komisyonu: Yüzbinde 4,20* gün sayısı (BMV dahil)

4. Repo Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu

- Ters Repo (0/N) işlem komisyonu: Yüzbinde 4,20 (BMV dahil)

- Ters Repo (0/N hariç vadeli) işlem konıisyonu: Yüzbinde 4,20*gün sayısı (BMV dahil)

5. VİOP Piyasası İşlem Komisyonu

- VİOP İşlem Komisyonu: Onbinde 1,575 (BMV dahil)

Yukarıda belirtilmemiş, yabancı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem
yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.

7.1.4. Kurul Ücreti: Takvim yılı esas alınarak, üçer aylık dönemlerin son iş gününde Fon’ un
net varlık değeri Üzerinden %0,005 (ydzbindebeş) oranında hesaplanacak ve ödenecek Kurul Ücreti
Fon portföyünden karşılanır.

7 1 5 Foıııı’un Bağlı Olduğu Şeıınsıye F~2n it Giderler Şemsıye Fon un kuruluş gıderlerı
ıle fonların katılma payı ihraç gıderlerı harıç olmak uzen~. Şemsıye ,,Fon ıçin yapı sıereken tüm



g~derlcr Şeııısıye Fona bağlI tonlaıın topkim değel leı dık.k~itc aimaıak oı aus~iI olaiak ılgtlı ~bn~ıı in

oı LidyleFinden kdı şii tin ii

7~L6 Karşıhk A3rdacak Diğer Cideiler ve Tahmi~ii OEtariaıı

Fon malvarlığılıdan kaışılanan saklama tiucti ‘~ e diğer gideı lere dışkin g(inLel bdgilere
yatırınıcı bilgi foı mundan ii laşıl ahu ii

7.2. Kurucu ]faıafmdan Kıırşdaınan Giderler
Aşağıda tahmini tutarları gösterilen halka arta ilişkin giderler km ucu taı atindaıı

karşı Ianacaktır

[gider Türü
l_T~scil ve İlan Giderleri
Diğer Giderler
TOPLAM

Tutarı (TL)
5,000 TL
5,000 TL
tO,000 TL I

Aynmılı bilgi için bkz. ,w.gib.~ov.ır

“fiL FONUN VERGjLENDİR]İLMESİ:

8.11. Fon Porıtföy İşletmecfiiği Kazançllarınm Vergilliendirilmesi

a) Kurumlar Vergisi DüzenIenıesi Açısından: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
5’inci maddesinin I numaralı bendLnin (d) alt bendi uyannca, menkul kıymet yatırım fonlarmın
portföy işletmeciliğinderı doğan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır.

I>) Gelir Vergisi Düzenlemesi Açısından: Fonların portföy işletmeciliği kazançları, Gelir
Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca, %0 oranında gelir vergisi
tevfikatına tabidir.

8.2. Katılma Payı Satın Alanların Vergileındirilnıesi
Gelir Vergisi Kanunu ‘nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanunurıa göre

kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarından hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonların
katılma belgelerinin ilgfii Olduğu fona ladesinde %0 oranında gelir vergisi tevfikatı uygulanır.
Tebliğin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir fonun, hisse senedi
yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesj için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde,
sağlanmayan günlere ilişkin, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını
yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de kurucu ve portföy
saklayıcısı müteselsilen sorumludur. KVK’nın ikinci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki
milkellefler ile mtinhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirilen ile değer artışı
kazançları elde etmek ve bunlara bağlı haldarı kullanmak amacıyla faaliyette bulunan
mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonlan ve yatırım ortaklıklanyla
benzer nitelikte olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenenler için bu oran %0 olarak
uygulanır. ıj

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca fon katılma
paylarının fona iadesinden elde edilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, Diğer gelirler
nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticaıq işletmeye
dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu fıkra kapsamı dışındadır.



Kurumlar Vergisi K~ınıınu Geçici Madde I uyarınca daı mLikLilef kuıumlııı nı OEıldy&deki iş
yeıleiınc wfedılnıeyen veya daimt trnsıluleıınııı aracılığı olmaksızın elde edilen ve Gel r Veıglsı
Kanununun geçici 67 ncı maddesi kapsamında kesinti yapılmış ka~an~laı ı ıle bu Lui umlai in tam
ııııikellef kuıurnlaıa ait olup 8ISTıa işlem gören ve bir yıldan tavla sUre3 le elde titulan pay
~eneıleunin elden çıkaiılmasınıdan sağlanan ve geçici 67 nci maddenin (I) numiualı fıkrasaıın altıncı
paı agiafı kapsamında vergi kesinikine t~bı Lutulmayaıı kazan~laıı ve bu Lui umlni ın daimi
temsilcileıı aiacıİığıyla elde ettıkleıi tamamı geçici 67 iıcı madde kapsamında vergi kesintisine tabi
tutulmuş kazançları ıçin yıllık veya övel beyannaıue verilnıeı

IX. F~NANSAL IRAPORLAMA Iı~SASLAIU İLE FONLA ~L(~İLli Rf[LGIİLERE VE
FON PORTFÖYİÜNIDE YER ALAN VA1RLİİKLARA İLfIŞKİN AÇIKLAMALAR

9~]l. Fon’un hesap döneıni takvim yılıdır. Ancak ilk hesap dönemi Fonun kuruluş taıihinden
başlayarak o yılın Aralık ayının sonuna kadar olan süredir.

9.2. Finansal tablolarm bağımsız denetiminde Kurulun bağımsız denetimle ilgili
düzenlemeleıiııe uyulur. Finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu ilgili hesap
döneminin son günü itibarıyla hazırlanan portföy raporları da finansal tablolarla birlikte bağımsız
denetimden geçirilir.

9.3. Fonlar tasffiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir. Kurucu, Fon’un yıftık
ffinansal tablolarını, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde KAP’ta ilan eder.
Finansal tabloların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü
takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir.

9.4. Şemsiye fon içtüzüğüne, bu izalınameye, yatırımcı bilgi formuna, bağımsız denetim
ıraporuyla birlikte A~ııansa1 iraporlara ()Fiıııaırısal tabliolar, sorumluluk beyanları, portföy
dağılım raporlara) fon giderlerine ilişkin bilgilere, fonun risk değerine, uygulanan
koııırnisyonlara, varsa performans ücretlendfflmesine ilişkin bilgilere ve fon tarafından
açıklanması gereken diğer bilgilere fonun KAIP’ta yer alan sürekli bilgileırıdfflme formundan
(www.kaD.org.tr) ulaşılması mümkündür.

Ayrıca, fonun geçmiş perfornıansma, fonun portföy dağıtımına, fonun risk değerine ve
fondan tahsfi edilen ve yatırımcılardan belirli şartlar altında tahsil edilecek ücret ve komisyon
bilgilerine yatıırmıciı bilgi formundan da ulaşılması mümkündür.

9.5. Portföy dağılım raporları aylık olarak hazırlanır ve ilgili ayı takip eden altı iş günü içinde
KAP’ta ilan edilir.

9.6. Finıansal raporlar, bağımsız denetim raporuyla birlikte, bağımsız denetim kuruluşunu
temsil ve ilzama yetkili kişinin imzasııu taşıyan bir yazı ekinde kurucuya ulaşmasındarı sonra,
kurucu tarafından finansal raporların kamuya açıklanmasına ilişkin yönetim kurulu kararına
bağlandığı tarihi izleyen altıncı iş günü mesai saati bitimine kadar KAP’ta açıklanır.

9.7. Portföy raporları dışmdaki ffinansal raporlar kamuya açıklandıktan sonra, Kurucu’nun
resmi internet sitesinde yayımlanır. Bu bilgiler, ilgili internet sitesinde en az beş yıl süreyle kamuya
açık tutulur. Söz konusu finansal raporlar aynı zamanda kıırucunun merkezinde ve katılma payı satışı
yapılan yerlerde, yatrnmcılarrn incelemesi için hazır bulundurulur.

9.8. Yatırımcıların yatırım yapma kararım etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını
gerektirecek nitelikte olan izahnarnenin 1.1.1., 1.1.2.1., U, fll.,V.5.5., V.5.6., VI. (6.5. maddesi hariç),
VIL7. 1. (aracılık komisyonlarına ilişkin alt madde hariç) nolu bölümlerindeki değişiklikler Kurul
tarafından incelenerek onaylanır ve izin yazısının Kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen
10 iş günü içinde KAP’ ta ve Kurucu’nun resmi internet sitesiııde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline
tescil ve TTSG’de ilan edilmez. Izahnamenin diğer bölümlerinde yapılacak değişikler ise, Kurulun
onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak KAP’ ta ve Kurucu’nun resmi internet sitesinde ilan
edilir ve yapılan değışıldıkleı her takvim yılı ~onun~nı ızleyen altı iş gunu içinde toplu olarak Kurula
bıldırılıt

9 9 Fon un reklam ve ılanlaı~ı ıle ılgılı olarak Knrulun bu konudakı duzen1eır~l~rın~’uyulur
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9 ftP Poı Uriye yap~•landırihmş yattı mı ai th ddhli ediime~ı halinde 507 koi u a yaıııı.
aı a~Jnın genel d~ i LInt ın:n ilişkin bilgiler ve içerdiğ :n:ııtenıel ııhkleı ~ rica KAP a aç L.a..ı

9 iL Boisi dişi tao işlemleı win fon poırfdyıine dahil edılııe~ı halinde en aeç SdLieşıı-L
tatihtnı takıp eden iş gOnıi içinde sL~zIeşmenın vadesı faiz oı anı, kaı şı taı atı ve kaşı taral.;.n
deıeaalendiıme now KAP~ıa uklanır

X. FON’UN SONA ihRI%4 S~ VE IFON VARL~ĞilNIN r~p.şpf~yp’;j~

10.1. Fon,
- Bilgilendirm’~ dokümarılarında bir süre ongörülmüş ise bu sürenin sona ermesi,

. Fon süresiz ise kurucunun Kuıulun uygun göıiişünti aldıktan sonra altı ay sonrası için feshi
ilıbaı etmesi,

- Kurucunun faaliyet şartlarını kaybetmesi,
- Kurucunun mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, illas etmesi

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

fonun devamının yatırımcıların yararına olmayacağının Kurulca tespit edilmiş olması
hallerinde sona erer.
Fonun sona ermesi halinde fon portföyünde yer alan varliklardan borsada işlem görenler

borsada, borsada işlem görmeyenler ise borsa dışında nakde dönüştürülur.

10.2. Fon mal varlığı, içtüzük ve izahnamede yer alan ilkelere göre tasfiye edilir ve tasffiye
bakiyesi katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır. Tasflye durumunda yalnızca katılma
payı sahiplerine ödeme yapılabilir.

10~3. Tasflye işlemlerine ilişkin olarak, Kurucu’nun Kurul’un uygun görüşünü aldıktan sonra
6 ay sonrası için fesih ihbar etmesi durumunda söz konusu süre sonunda hala Fon’a iade edilmemiş
katılma paylarının bulunması halinde, katılma payı sahiplerinin satış talimatı bekienmeden pay
satışları yapılarak elde edilen tutarlar Kurucu ve katılma payı alım satimi yapan kuruluş nezdinde
açılacak hesaplarda yatırımcılar adına ters repoda veya Kurul tarafından uygun görülen diğer
sermaye piyasası araçlarında nemalandırılır. Fesih ihbarından sonra yeni katılma payı ihraç
edilemez. Tasflye anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç edilemez ve geri alınamaz.

10.4. Kurucunun iflası veya tasflyesi halinde Kurul, fonu uygun göreceği başka bir portifi~y
yönetim şirketine tasflye amacıyla devreder. Portföy Saldayıcısının mali durumunun taahhütlerini
karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflası veya tasffiyesi halinde ise, kurucu fon varlığını Kurul
tarafından uygun görülecek başka bir portföy saklayıcısına devreder

110.5. Tasfiyenin sona ermesi üzerine, Fon adının Ticaret Sicili’nden silinmesi için keyfiyet,
kurucu tarafından Ticaret Sicili’ne tescil ve ilan ettirilir, bu durum Kurul’a bildirifir,

XI. KATILMA PAYI SAHİPLERİNİN HAKLARI

11.1. Kurucu ile katılma payı sahipleri arasındaki ilişkilerde Kanun, ilgili mevzuat ve
içtüzük; bunlarda hüküm bulunmayan h~Jlerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanununun 502 ila 514 üncü maddeleri hükümleri kıyasen uygulanır.

11.2. Fon’da oluşan kar, Fon’un bilgilendirme dokömanlarında belirtilen esaslara göre tespit
edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon’a geri
sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylanm almış olurlar. Hesap dönemi
sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

11.3. Katılma payları müşteri bazında lV[KK nezdinde izlenmekte olup, tasarruf sahipleri
Kurucu’dan veya alım satıma aracılık eden yatırım kwı.tlaşlaıdan hesap durumları hakkında her
zaman bilgi talep edebilirler. .



Xiii. ]l~ON PORTPÖYÜNİÜN OLUŞT~AJJ’W VP INfALKA APZ/KA flLMA
AYLARiN SA ~IŞ~

112.1 Katılma paytaı ı, izahnamenın ve yatıı ım~. i ~ılgi lorrnıınun KAP ta yay nıım tak~ht n
foırnda bellitilen satış başlangıç tatıhitıden itibaren ı’alınwne ve yatırırnc[ bilgi bi munda helıı tilen
usul ve t ‘~aslaı çeiçevesınde yatııımcıiara swıuluı

12~2. Katılma paylaıı kaı şılığı ydtnımLıldrdan ~npiaııan para, takip eden iş gtinU iıahnamede
helıılenen varlıklara ve ışleınlerc yatinlir

Izalinarnede yeı alan bilgilerin doğruluğuna kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde
onaylariz.

l~3./ı2/2ol9

l~RUCU
0 MANLI P TFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
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