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Ş PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KORuMA AMAÇLI ŞEMSİYE FON’A BAĞLI
İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN

%107 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ FON’UN
KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN

1 ZA HN A ME

İş Porıröy Yönetimi A.Ş. tarafındaıı 6362 sa>ılı Scrıııa>e Pi>asası Kanununun 52. it 54.
maddeieriııe dayanılarak, 06/0212019 tarihinde Istanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu’na
446792 sicil numarası altında ka3dedilerek 12/02/2019 tarih ie 9765 sa> ili ‘I’ürki>e Ticaret
Sivili Gazetesi’nde ilan edflen iş Pıııtföy Yönetinıf A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fon
içtüzüğü ve bu igahname hükümlerine göre yönetilmek üzere olu.turulacal< İş Portfö>
Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırını Yapan Şç 107 Anapara Koruma Amaçlı
Uçüncü Fon’un katılma paylarının ihracına ilişkin bu izahname Sermaye Pi>asası
Kurulu tarafından .. .Otl.ti12,O.(3... tarihinde onaylannııştır.

İzalınamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin dogru olduğunun Kurulca
tekelTülü anlamına gelmeyeceği gibi, izahnameye ilişkin bir tavsiye olarak da kabul
edilemez.

İhraç edilecek katılma paylarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak
değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu Fon tarafından hedeflenen %107 anapara konunası ve anaparanın üzerindeki getiri
kesin bir taahhüt niteliğinde değildir ‘e Fon’uıı yatınm döneminin sonunda
gerçeldeşmeme riski bulunmaktadır.

Bu izahname, Kurucu İş Portf{iy Yönetimi A.Ş.’nin resmi Internet sitesi
(www.isportfrnr.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAPYnda (www.kap.org.tr)

yayımlanmıştır. İzahuamenin nerede yaymılandığı hususunun tescil ve TTSG’de ilan
tarihine ilişkin bilgiler yabrımcı bilgi fornıunda yer almaktadır.

Ayrıca bu izahname katılma paylarınm alım satımının yapıldığı ortamlarda, şeinsiye fon
içtüzüğü ve yatırımcı bilgi formu ile birlikte, talep edilmesi halinde ücretsiz olarak
yatırııncılara verilir.
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İş Porıföy Özel Sektör Borçlanma Aıaçlarınu Yatırım Yıpun
—— %107 AuapavaKonırnaAmçjiUçüncüFon

rporıfö Yönetimi A.Ş Korunıa_Ama Şpj Fon
.62 suyılı Sermaye Piyasası Kanunu

1. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Fon, Kanun hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında
toplanan naldtle, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyeı esaslarına göre işbu izahnumenin
[1. hölunıünde belirlenen varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan,
katılma payları Şeınsiye Fon’a bağlı olarak ihraç edilen ve tüzel kiŞİliğİ bulunmayan ıııal
varlığıdır.

1.1. Fona İlişkin Genel Bilgiler

Bilgilendirıııc l)olünıaııla ı

8151
Fm. asa 1 Rıpoamu TehI ıği

Fon

Şenısiye Fon -— --

Kanun
r- —-.-.--- --

KAP Kajnuyu Aydınlatma Platfuıı__
Kurucu oPfy Yönetimi A.Ş.
Kurul Sermaye Piyasası Kumlu

; MKK Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ.
Portföy Saklayıcısı Tdrkiyt İjBankası A.Ş. —

: PYŞ Tebliği 111-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirkederin
Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği

Rehber Yatırım Foniarına İlişkin Rehber
Saklama Tebliği 111-56.1 saydı Poıtfby Saklama Hizmetine ve Bu Hineue1

Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tepjğj_
Takasbwık İstanbul Talças ve Saklama Bankası A.Ş.
Tebliğ 1)1-52.] sayılıYatırım Fonlarına lflşkin Esaslar Teblİğ
TEFAS Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu
TMSfl’FRS Kamu Gözetiini, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

tarafından yürürlüğe konulmuş olan Tu Idye Muhasebe
Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile
bunlara ilişkin ek ve yorumlar

Yönetici — iş Ponföy Yönetimi AŞ.

Fon ‘un
ış Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına
Yatırım Yapan %107 Anapara Koruma Amaçlı

:üncü Fon
ıduğu Şemsiye Fonun İş Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı

Fon

1
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_____

Fonun Yuıırını Dönemi 03 Aralık 2019—11 Aralık 2020
Süreğ:

___

375gün J

1,2. Kurucu, Yönetid e Porliliy Sakla>ıcısı IlHkkında Genel Bilgiler

1.2.1. Inyan e Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler

Unvanı:

__________ ____________ ______

İşPortfö5 YöııetiıniA.Ş.
Poriföy Yönetieillği ve Yatırım Danışınanlığı
Faaliyetine ilişkin Yelki Belgesi
Tarih: 12.01.2015
No: PYŞ/PY.1 -YDJ]1072

Portföy Scıklay:cısı ‘nııı

: Unvaru: —- Türkiye İş Bankası A.Ş.
Poıtföy Saklama Faaliyeti lznine Tarih: 17/07/2014
İlişkin Kurul Karar Tarihi ve No:221709
Numarası

1.2.2. İletişim Bilgileri

‘ Kurucu ve >‘öııetkilş Por$föy YöneUmiA.Ş. ‘nin
Merkez adresi ve internct>itesi; İş Kuleleri Kule 1 1(at:7

34330 4. 1,event/İstanbul
.____________________________ www.isDortfov.com.tr
Telefon numarası: 0212 386 29 00
Porijüy Saklaywısı Türkiye iş Bankası A.Ş. ‘nin
Merkez adresi ve internel sftesi: İş Kuleleri Kule! Kat:2

34330 4. Levenl/Istanbul
www.isbank.com.tr

Telefon numarası: 02123163400

Foıfu temsil ve ilzama Kurucunun )öneıırn kurulu üyeleri yetkili olup, yönetim kurulu
üyelerine ve kurucunun diğer yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Adı Soyadı Görevi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Görev) Tecrübesi
Ozcan Yönetim : (2016-Devaın)-Emekli 34 Yıl
TURKAKIN Kurulu (2013-2016) . Türkiye Sınal Kalkınma Bankası

jEaşkanı A.Ş.-Genel M!ı

PYŞTebliğı’neuyumçerçuesiııde. Kurucu’nun 3001 200? ınrih’.ePYŞIl>Y/l27su>ılı PonföyYhneııciıiğıve
I6ğJü,2004.iğırilı e PYŞ)YD/3 4ayı!ı Yuıınm Danışmanlığı >eık belgeleri ipıal edilerek, Kıırucu’a Kanuıfun

wı maddeleri uyarınca düzenlenen 12.01.2015 arih c PYŞ/PY.I-YD.l/I072 sa3ılı Porıröy
ırım Ijanışmanlığı yeıki helelcri verilınışıır.

Yetki Belgesi/lerV

1.3. Kurucu Yöneticileri



Sı ıcı BEN[.l

Lyesı
Alı Erdal Yönetııu
ARAL. Kıırıı!u

Uesi

Yönetim
Kurulu

-

Yönetim
Kurulu
Cyesi

Yönetim
Kurulu
Uyesi-İç
Kontrolden
Sorumlu

(2019- De am) — Eı ııck
(2016-2019)— iş Fakırring A.Ş.- Genel Müdür
(2013-2016) - Efes VarL!k Yönetimi A.Ş
Yönetim Kurulu Başkanı

• (2013-2016) - Iş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Genel Müdür

______________________________

(2008-Devwn)-Türkiye İş Bankası A,Ş.-Sııatefl 23 Yıl
ve Kurumsal Performans Yönetimi Bölümü-Birini
Müdürü

______ ______

(2013-Devam) - iş Yatırım MenkufbjerlerA.Ş.- 23 Yıl
Ficansal Raporlama Müdürlüğü — Müdür
(2007-2033) - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-

• Mali ve Iüjşr Bölümü - Müdür Yardımcısı
(2012-Devam) - Türkiye İş Bankası A.Ş.-lştirakler 21 Yıl
Bölümü-Müdür Yardımcısı

(2014-Devam> - ij Portföy Yönetimi
Müdür Yardımcısı
(2014-2014) - iş Portföy Yönetimi A.Ş.-Alternaıif
Yatırım Ürünlerii Müdür
(2010-2014)- iş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Portfö> Yönetimi Müdürlüğü (Müdür

(2002-2013)

Türkiye iş Bunk.s
Müdür Yardımcısı

lzlern ERDEM Yönetim (2008-De’ am) . Türkıye İş Bankası A.Ş-İktisadi 29 Yıl
Kumlu Araştırmalar Bölünıü—l3ö1üm NlüdürLi ‘e
BıunVk.Basekonnmisı - -- —-

- — .J_
Yönctiııı (201 2-Deınü - 1 ş Bankası 4.Ş Bireysel Krediler 25 Y
Ktııultı Tahsis Böliiııı Müdu d

Adli Gerçek
NASUHOĞLU

Murat
COŞKUN

Cansel Nuray
AKSOY

Ulaş Yönetim (2017-Devam) - İş Portföy Yönetimi AŞ.-Yönetinı 14 Yıl
MOĞULTAY Kurulu Kumlu Uyesi

Uyesi (2014-2017) - Türkiye İş Bankası A.Ş-Yönetim
Kumlu Uyesi

Murat Karluk Yönetim : (2017-Devam) - Türkiye İş Bankası A.Ş.-İnşaat ve 23 Yıl
ÇETİNKAYA Kumlu Gayrin’ıenkul Yönetimi Bölümü-inşaat Birimi—

Üyesi Birim Müdürü
(2011-2017) - Türkiye iş Bankası A.Şinşaat ve

[
Gayrinaenkul Yönetimi Bölümü-İnşaat Birimi

. Müdür Yardımcısı
Tevfik 1 Genel (2013-Devam) - İş Portföy Yönetimi A.Ş-Genel 24 Yıl
ERASLAN Müdür Müdür

(2008-2013) - iş Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel
Müdür Yardımcısı

Elif CENGİZ Genel (2011-Devam) - İş Portföy Yönetimi A.Ş-Genel 26 Yıl
- Müdür Müdür Yardımcısı

_Yardınwis
Ali Enırah Genel
YÜCEL Müdür

Yardımcısı

A Ş.-denel 18 Yıl

ç



:Ö7ç tbel
NüdLtr
Yardımcısı

- İş Porifiy Yönetimi TDYıL
Müdür Y ıııd in ıcıs 1
(2015-2017) Ak Yaurını Menkul Deüerler AŞ-
Genel Müdür anlırucısı
(2002—2015 t - iş Y;Ltınm Menkul Değeıieı A.Ş.—
Ywııın 9aiŞ ll!2iLDLY

1.4. Fon 1 liznıct Birinıi

Fon hizmet birimi Türkiye İş Bankası A.Ş. ncıdinde okşwrulnuş o.Lıp, ı11111c1

birirninde görevli ion müdörüne ilişkııı bilgiler aşağıdaki gibidir.

Görev) . —

Aydın Fon Müdürü (2014-Devam) - Türkiye iş Bankası 21 Yıl

ÇELIKDELEN
. A.Ş.-Sernrnye Piyasaiari Bölümü

1 Yatırım Fonları Operasyon - Müdür
Yardımcısı

(2007-2014) - Türkiye İş Bankası A.Ş.-
Sermaye Piyasalan BöIümü-Yatınm

Operasyon —Il. Müdür
--

1.5. Portföy Yöneticileri

Fon malvarlığının, fonun yntırım stratejisi doğrultusunda, fonun yatırım yapabileceği
arlıklar konusunda yeterli bilgi ve sermaye piyasası alanında en az beş yıllık lecrüheye sahip

porıröy yöneticileri tarafından. yaıııınıcı lehine ve yatırınıcı çıkarını gözetecek şekilde PYŞ
Tebliği düzenlemeleri. portföy yönetiın sözleşmesi ve ilgili fon hilgilendirme dokümanlaıı
çerçevesinde yöneLilmesi zorunludur.

Fon porıröyünün yönetimi için görevlendirilen portföy yöneticilerine ilişkin bilgilere
KAP’la yer alan sürekli bilgilendiıme fornıundan (ww.kap.oıgar) ulaşılması mümkündür.

1.6. Kurucu Bünyesinde Oluşturulan veya Dışarıdan Temin Edilen Sistemler,
Birimler ve Fonun Bağımsız Denetimini Yapan Kuruluş

Birim BIrImIn/Sistemin Otuşturulduğu Kurum

Fon hizmet birimi Türkiye İş Bankası A.Ş.

İç kontrol sistemi İş Portföy Yönetimi A.Ş.

: Risk Yönetim sistemi iş Porıföy Yönetimi A.Ş.

Teftiş birimi 1Ş Porıföy Yönetimi A.Ş.

İş Ponföy Yönetimi A.Ş.

Adı Soyadı Görevi Son 5 Yılda Yaphgı işler (Yıl-Şirket- 1 ecruhesı

Araştırma birimi
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Fon un finançal rapoı ların in ı denetimi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest

Mu[ıiıseheci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından \apıln1aktadır.

1.7. Kurucunun Acentel eri

ZZZ nJirTZZZ
- .ZZZTİ

Acenıe Türkhe İş Bankası A.Ş. —02123163400

__________

IL FON PORTFÖYÜNtN YÖNETİMİ. YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON
PORTFÖY SİNIRI4AMALARI

2.1. Kurucu, fonun katılma payı sa1ıplerinin haljar,nı korııyacak şekilde temsili,
yönetimi, yönctiıııiııin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içftizük ve izahname hükümlerine uygtın

olarak vürtitülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon
hesabına rnevzuut ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta hulunınaya e bundan doğan hakları
kullanmaya yetkihidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticihiği hizmeti
de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması. Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

2.2. Fon portföyü. kolektif portföy yönetidiliğine ilişkin PYŞ Tebliği’nde belirtilen
ilkeler ve fon portföytlne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tehliğ’de yer alan
sımrlamalar çerçevesinde yönetilir.

2.3. FON YATIRIM STRATEJİSİ

Fonun yatırım stratejisi. yatırım dönemi sonu olan 11/12/2020 tarihi itibariyle,

• Yatırımcının anaparasının %107’ sinin korunmasını,
• Detaviprına aşagıda yer verilen, borsa ve/veya borsa dşıııda alınacak bir opsiyon

sözleşmesi aracılığı ile Altının Amerikan Dolan cinçinden ons fiyatındaki değer artışınu
iştirak oranı/katılım oranı ölçüsünde katılım sağlamak suretiyle yatırımcılara Türk
Lirası cinsinden getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Asgari olarak, yatırırncımn anaparasının % 107 sinin, yatırım döneminin sonu
olan 11112/2020 tarihinde oluşması amaçlanmaktadır. Fon katilma payı bedellerinin TL
tutarları bir sonraki iş günü olan 1411212020 tarihinde nakit olarak yatırımcıların
hesaplarına aktarılır. Yatırım dönemi öncesinde Fon’dun çıkılması halinde, korumadan
yararlanılamaz. Sadece Fonun yatırım dönemi sonuna kadar Fon’da kalan yatırımcılar
korumadan yararlanabilir.

•

FON’UN YATİRU STkAtğjtsJ UYARINCA;

11/12/2020 TARİHİ ÖNCESİNDE FONDAN ÇIKILMASI HALİNDE HEDEFLENEN
%107 ANAPARA KORUMASINDAN YARARLAMLAMAZ.

> %107 ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANILAİIİLMESİ İÇİN
YATIRIMCILARIN 11/12/2020 TARhIİNE KADAR PAYLARINI ELDE
TUTMALARI GEREKMEKTEDİR.
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1
11/12/2020 TARİhİ ÇlN ONG()RULEN (;ETİİU UEIWEI İSE BU
İ/%hl\U11 DF AÇIKi ANA’\ 111 1 İRİ 1 RISİlI RAi\1$lİ)İR -

Al ANAPARANİN KORUNMASI AMACINA YÖNELİK OLARAK;

Söt kontıstı hedefe >iııehık clartk fon porıİö>ünüıı yaklaşık Ş80 - 98 i ıle T. İş Bankası
A Ş.’ ehe3 a iş <iavrinıenkul Yatırı n Oı aldığı A Ş. tanıtıııdan ilınıç edilecek iıeİ sektör

boçlanına aıacı/araçlar:ııa yatırım vapılacakıır. Banka borçİaııını al acı clışındukı öte! sektör
borçlanma aracınııı ihraççısının Tebİiğ’in 32. maddesinde belirtilen derccclcndirnıe ııotıın
sahip olnıasi ŞdL ü sağlanucakt ır.

.Anaparanın korunması amacına yönelik olarak, Fon’un vannın dönemi başlangıcını takip eden
azamı 1 haftalık süre içerisinde, özel sektör borçlanma aracı/araçları, Fon poııfö>Linc dahil
edilecektir. Ozel sektör tahvillerinin itfa tarihi ile Fon’un yatırım dönemi hitiş tarihi aynı gün
olacaktır. Fontun yatırım dönemi başlangıç tarihi ile özel sektör hürçlannın aracı/araçlarının fon
portfb3{ine dahil edilmesi arasında geçecek en fazla 1 haftalık sÜre içerisinde ponföyün 80-
%100’lik kısmı ile piyasa şartlarına bağlı olarak en iyi geliriyi sağlaiyan borsa ve/veya borsa
dışında ters repo sözleşmesine ve/veya Takasbank Para Piyasası işlemlerine yaıırıııı
yapılacaktır. Fon portföyünün %2 - %lOiuk kısmı ile ise borsa ve/veya borsa dışında bir
opsiyon sözleşmesi alınacaktır. Söz konusu bir haftalık süre içinde; ters repo ve Takasbank Para
Piyasasından dönecek, anapara korumasını sağlayacak orandaki tutar ile özel sektör borçlanma
aracı/araçları, Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası işlemleri poriföye dahil edilecektir. Fon
portf’dyünÜn oluşturulmasından sonra ise fon toplam değerinin %20sini aşmayacak şekilde
Takashank Para Piyasası ve/veya Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı oda “e/veya borsa
dışında Ters Repo işlemlerine yatırım yapılahilecektir.

Borçlaıınıa aracının aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak ihraç edilmesi planlanmaktadır:

• Fon poriföyüne dahil edilecek özel sektör tahvilleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Borçlanma Araçları Tehliğinde (11-31.1) belirtilen csaslara uygun şekilde
iskonrolu/sabiı faizli olarak ihraç edilmekte olup, değişken faiz uygulannıayacaktır.

• Fon’un talep toplama döneminin son gününde ihraççı şirket tarafından ihraç ediİecek
özel sektör borçlanma aracı/araçlan basit faizinin %11 - %16 oralığıııda olması ön
görülmektedir. Söz konusu borçlanma aracının bileşik getirisinin de aynı aralıkta olması
beklenmektedir.

• ilgili oranlar poıtföyün oluşması sırasındaki piyasa koşullarından fazklılaşabilnıesi
nedeniyle bu aralığın dışında da gerçekleşebilecektir.

fl) GETİRİ HEDEFİNE YÖNELİK OLARAK;

Getiri hedefine yönelik olarak; fon portföytinün yaklaşık %2 - %İOu ile borsa ve/veya borsa
dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla Altının Amerikan Doları cinsinden ons
fiyatındaki değer arıışına iştirak oram/kaulıın oranı ölçösünde faydalamiması amaçlanmaktadır.
Dayanak varlığın pozitif getiri sağlamadığı durumda borsa dışı opsiyon sözleşmesinden
sağlanacak ekstra geliri olmayacakur.

VARLIĞA İLİŞKİN BİLGİLER:

1/
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Fon poriftiyüne dahil edilmesi planlanan opsiyoıı türü TRY Quanto’dur, diğer bir ifade ile
alanın Amerikan Dolan cinsinden ons fiyatı (ABD Dolan/ons) üzerinden açıklanan değerleri
kulldnılarak aşağıda detaylandırılan yöntemlerle hesaplanan altın getirisi, opsiyonrın Türk
Lıı ust b(ıyiikl(iğii üzerine uygulanacakı ir.

Portfö ün >akluşık <2 - ‘lOt’ ile, A]tjnın Amerikan Doları cinsinden ons lı>atındaki gelirısini,
cnfaz1aier seuvesirıdehJeri3e hadg karılım oranı öldüsünde >ansıtacnk olan brsa

e/veya borsa dışı opsı> on sözleşmesine yatırım apılaıcakıır.

Opsiyon sözleşınesınin vadcsinin son günü işin Londra külçe piyasusında <LBMA. Londoıı
BuLliorı Market) 995/100 saflık standardına sahip Nı- ons Altın için Londra saati ile l5:00’da
yapılan fiyat helirleıııe seansı sonucu oluşan, Bloomherg GOLDLNPM ve Reuters
XAUF[XPM= sa>falımnda ya>ınlanan bir cins altının Amerikan Doları cinsinden sabitlcınesi
(fixing). yine aynı subiderne yöntemi ile hesaplanan altının başlangıç değeri ile kıyasianacaktır
ve vade sonu itibariyle altının arama) değişimi (hesaplanan geliri) hesaplanacaktır.

Bariver seviyesinin %20 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

ii) GETİRİ ŞARTLARINA İLİŞKİN BiLGİLER:

Yatırım dönenıj sonu olan 11/12/2020 tarihi itibariyle. vade sonu 08/12/2020 olan opsivon
sözlesmesi sartlanna göre bir eıiıi olusur ise, aşağıda yer verilen hesaplama yöntemi dahilinde
ıetid sağlanması hedeflenmekledir.

• Yatınmcılar, Altının Ameıikan Doları cinsinden cins fiyaandaki gelirisinden, pozifif netih
olması durumunda, baıiver seviyesine kadar, katılım oranı ölciisönde favdalanacaklardır.
Katılım oranı, yatıruncınm alım (ABD Dolarılons) üzerine yazılmış opsiyon getirisinden
faydalarnna oranıdır. Katılım oranının %75 ila %125 aralığında 2erçeklesmesi bekienmektedir.
Portföviin olusması sırasınduki piyasa koşullarının farklılaşahilmesi nedeniyle katılım oranı bu
aralıtın dışında da ercek1esebilecektir,

örneğin, katılını oranının %90, ONS Altının Amerikan Doları (USL)) cinsi getirisinin ise
%10 olarak gerçekleşmesi durumunda; Fon’a yansıyan getiri anapara koruması (%107)
ile birlikte %16 olacaktır (%90 x %10 + %7).

* Fon; Altının Amerikan Doları cinsinden ons fiyatındaki getirisine (en fazla %20 olması
beklenen bariyer seviyesine kadar) yatırım yapan opsiyon sözleşmesinden katılım oranı
ölçüsünde faydalanacaktır. Altının hesaplanan getirisinin bariyer seviyesi olması
beklenen %2O’den yüksek olması durumunda, opsiyon getirisi bariyer seviyesi olan %20
olarak kabul edilecek ve Fon bu getiriye katılım oranında iştirak edecektir. Bu durum,
yatırımcılar için bir dezavantajdır.

Opsiyon sözleşmesi uyarınca;

Altının Amerikan Dolan cinsinden ons fiyatının 03!12/2019 tarihli sabiderne fiyatı.
başlangı,ç set iyesi olarak belirlenir.
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• Altının Aıııeı-ikan Doları cinsinden ons fiyatının 08/12/2020 tarihli ahıtIcme fiyatı ise

hitiş seviyesi olarak belirlenir.
• ONS Altının Amerikan Doları (USU)) cinsi fiyatının yukarıda belirtilmiş tarihicıdeki

fiyat subideıııcsi için Londra külçe r .ında Il [3MA, London Bııllioıı Market)
995/lOU saflık stundardıını sahip Nı ons Altın içiıı 1 onclru saaıi ile 1 5:OOda yapılan
fiya helırleıııe searısı sonucLı oluşut L ve Hlooıı ıberg (Ol t H ve Reuters
XAUFIXPM= sayfalar ndı yııyınlanaıı bu oııs tUıı ir Aıııcı kan Doları cinsinden
sahiı lemei ( Ihing) kullunılacaktı ı

• YuıııınıcılarAltıııın Aıneıikan Doları cinsinden Ons flsaıının ı ıııtifgHiıisinden katılım
oranı ölçtis(lnde faydalaııueakıır.

Opsiyon sözleşmesine göre;

Opsiyon Geıirisi (Tutar Oiarak) =NA x Maksimum {O, Mininwm (ONS Altının Amerikan
Doları (USD) cinsi getirisi; Bariyer Seviyesi) 1

Burada;

NA: Opsi3 onun vade sonu iıibariyle nominal tutarı

ONS alım USD bazında getirisi = (Altın Bitiş Seviyesi / Altın Başlangıç Seviyesi)-l

Burada;

Altın Bitiş Seviyesi = Altınm Anıerikan Doları cinsinden ons fiyatının biliş seviyesinin
belirlendiği günku sabifleme seviyesi

Altın Başlangıç Seviyesi = Altının Amerikan Dolan cinsinden ons fiyatının başlangıç
seviyesinin belirlendiği günkü sabitleme seviyesi

Fon getirisinin hesaplanma yöntemi ise aşağıdaki gibidir.

Fon Getirisi: (Opsiyon Gelirisi x Katılım Oranı) + %7
(%7 oranı portfbye alınan özel sektör horçianma aracı/araçları, Ters Repo ve Takasbank Para
Piyasası işlenılerinin gethisinden sağlanacak olan anapara korumasıdır.)

Fon porıföyüne alınan opsiyon sözleşmesinin getirisi dayanak varlığın getirisi ile aynı
olınayahilir. Bunun temel nedeni doğrudan dayanak variığa değil, sözleşmede deıaylan
yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde söz konusu varlığı dayanak aJan bir opsiyon
sözleşmesine yatırım yapılmasıdır. Dolayısıyla, fon portföyüne yansıtı lacak getiri tamamıyla
opsiyon sözleşmesinin şartlarına göre Qluşacakıır.

İİİ) GETİRİNİN BESAPLANMASINA İLİŞKİN ÖRNEK SENARYOLAR,
VARSAYIMLAR VE ÖNEMLİ BİLGİLER:

Auap3itIcorunıa oranı e opsiyon sözleşmesinden katılım oranı çerçevesinde elde
vergi öncesi olarak ifade edilmektedir.

nı
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• lKaıılın lJr,ını ;90 niniak varsayıiıııışnr.

• Bauiycr Sn ıyesı %20 olarak varsiiyılmıştır.
• Anaparı 300 TL ni aı ak k.ı ini edilmiştir,
• Seııaryıılıııa %107 ınırıra koruması dahil edJıııişııı.
• Ornek seııaryolarda hesaplanan getiriler ıc %ade sonu değeri iergi öncesi
rakamları ansıtnıaktadır.
• Aşağıda ösIerilen örnek seııar olar geleceğe yönelik tahmin niteliğinde değildir
%C senaryoların gerçekleşnw olasılıkları eşit değildir.
• Yatırım di$ııemi sonu ermeden fondan çıkılması halinde fon getirisi, opsion
getirisine esas olan geliri formülü ile değil, çıkış tarihindeki piyasa koşulları dikkate
alınarak hesaplanacaktır.

1. Durum 2. Durum 3. l)urum
Yülısek Düzeyde Geliri Orta Düzeyde Getid Negatif Getiri

Başlangıç Fiyatı 1.2 75,00 3.275.01) 3.275,00

Son fiyat 3.785,00 1466.25 1.173,00

ONS Altın Getirisi 40.00VL 15.00’ -8.00’

Bariyer Seviyesi 20.00% 20.00% 20.00<k

Opsiyon Seviyesi 20.0<$* l5.00’Z-

iştirak Oranı 90.00% 90.009 90.00q

Opsiyon GetirisiC İştirak Oranı 18,00% 1 3.50Sf 0.00Ç
Anapara Koıwnasındaa 7.00Q 7.00%
Kaynaklanan (,,etlri
FON GETIRİSI 25.00% 20.50% 7.O0%

Durum 1: Yüksek Düzcıde Geliri Elde Edilmesi

Altının vade sonu değeri dc başı değerinden, opsiyonun bariyer seviyesi olan 9 20 oranından
daha ytiksekse. hesaplanan getiri %20 olarak kabul edilecek ve bu oran katılım oranı ile
çarpılarak korunınuş anaparaya eklenip, fonun vade sonu değeri oluşacaktır.

Başlangıç Seviyesi: 1.275,00
Vade Sonu Seviyesi: 1.785,00
Performansı: (1.466,25-1.275,00)! 1.275,00 = %40
1-lesaplanan Geliri: %20
Fonun Vade Sonu Değeri: 107 TL + (100 TL x %20 x %90) = 125 TL i)
Fonun Vade Sonu Getirisi: %7 +( l 20 e%90)= 25

Durum 2: Orta Düzeyde Getiri Elde Edilmesi

Altının vade sonu değeri vade başı değerinden opsiyonun bariyer seviyesi olun %20
dqşitse. hesaplanan genci aynen kabul edilecek ve bu Oran katılım oranı ile

eklenip, fonun vade sonu değeri oluşacaktır.

Il

ü

oranından
çarpılarak
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Başlanıç Scvivci: 1.275,00
Vade Seni’ Se’ ycsı: 1.466,25
Pcrforımını (3 466.2 1.275.00) / 1.27500 35
l-Iesaplancııı Cietiı %15
Fonun \1udc Sonu Decıj: 107 TL ÷ (IOOTL 35 90} = 20,50 TL ()
Fonun Vucic Sonu (Jetirisi ‘/7 + ( V’ 9’ 35 Nf> =

< 20.50

Durum 3: GeLiri Elde Edllenıemesi

Altının vade sonu değeri vade başı değeriyle uyn yn da vade başı clğeıiııden düşLikse
Lıesaplanan gctiri 1) olarak kabul edilecek ‘e yatırımcıların başlangıç yatırımlarının ‘/ol07’sı
korunmuş ol ücaktır.

Başlangıç Seviyesi: 1275,00
Vade Sonu Sevıyei: 1.173,00
Performansı: (1.173,00-1.275,00) / 1.275,00 = -%8
Hesaplanan GeLiri: %0
Fonun Vade Sonu Değeri: 107 TL + (100 TL x %0 x %90)) = 107 TL
Fonun Vade Sonu Getirisi: %7 + (1:;: %0 *%90) = %7

(‘)Hesaplaıııalardaki değerler örnek amaçlıdır ve vergi öncesi rakarnlan 3’ansıtmaktadır Net
fon getirisi hesaplanırken vergi kesintileri dikkate aimınalıdır.

d KESİNLEŞEN PORTFÖY BİLGiLERİ:

Yukarıda yer vcrilen varlık dağılım oranları piyasa koşullarına bağlı olarak değişebileceğinden,
kesinleşen portföy dağılımı, yönetim ücreti oranı, iştirak/katılım oranı, borçlanma
araçlarınm faiz oranı, opsiyon sözleşmesinin karşı tarafı ve derecelendirme notu,
opsiyonun bariyer seviyesi, portföye dahil edilecek özel sektör borçlanma araçlarının
ihraççısı ve gerekli olması durumunda derecelendirme notu, dayanak varlığın başlangıç
değeri ve fon poriföyüne Ulşkln diğer önemli bilgiler en geç fonun yatırım döneminin
başlangıç tarihini takip eden 2 iş günü içerisinde KAP’ ta ilan edilir ve opsiyon sözleşmesinin
karşı tarafı aynca fonun KAP’ ta yer atun sürekli hilgilendirme formunda açıklanır.

2.4. Fon’un eşik değeri = [Katılım Oranı ‘Maksimum {0:Minimurnı Altının Amerikan
Dolan Cinçinden Ons FiyatınınGetirisi Bariyer Seviyesi) >1 +%7’dir,

Burada

Altın Btttş Seviyesi
USU Genrısı = . —

Altın SaşlQngıç Seınyesi

12
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Altın Bhliş Seıieçi = Altının Amerikan Doları Cinsinden Ons Fiyalınırı hiıış seviyesinin
helırleniiği eiinkü sahiılernc sc iycs

Altın Haşlaııgıç Seviyesi = = Altıııın Amerikan l)olwı Cinsinden Orı Fıyaıınııı l:ışhınıç
sn eSiııin beIırleruIği gınLü sahlılerne sn iesı

2,5. Fon porıliytıne uvg ü ünacık strateji lerle ü> rımlu olarak hat sa dişi ulan atı rım

amaçlı opsi> on sözeşıııeieı ı dahil edilehilır. Borsa dışı sözleşmeler fonun attı i in sı rıttcjistne

uygan olarak fon parıföyüne dahil ediliı Sözleşmelerin karşı taraflarının atın in apılah1

deıeet’lendirınc notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkılenrne>ect’k şekilde nıbjekıU
koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içeıınesi ve fonun fiyat açıklama dönenı]erınde gcrçee
u>gun değeri üzerinden nakde dönüştürLllebilir olması zorunludur. Aricu, borsa dışı türe araç
(opsiyon) sözleşnıelerinin karşı tarahnın denetime ve gözetiine tabi finansal bir kurunı (banka.
aracı kurum vb.) olması w fonun fiyat açıklama dönemlerinde “güenilir” ve “doğrulanahilir”
bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.

2.6. Fon toplam değerinin % iflunu geçmemek üzere. fon hesabına kredi alınabilir. Bu
takdirde kredinin tutarı, faizi, alındığı tarih ve kredi alman kuruluş ile geri ödeneceği tarih
KAP’ta açıklanır ve Kurula biidirilir.

1W TEMEL YATIRIM RİSKLERi VE RİSKLERİN ÖLÇÜMÜ

Yatırımcılar Foıı’a yatıran yapnıadan önce Fonla ilgili temel yatırım riskieri.ni
değerlendimıelidirler. Fon’un maruz kalabileceği temel risklerden lcaynaklanahi lecek
değişimler sonucunda Fon birim pay fiyaundaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının
değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini yatırımcılar göz önünde bultındurmalıdır.

il. Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır:

1) Piyasa Riski: Piyasa riski ile horçianmayı temsil eden finansal araçların, kıymetli
madenlerin ve yatırım amaçlı fon portföyüne dahil edilen opsiyon sözleşınelerinin değerinde,
faiz oranları, dayanak varlık ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana
gelebilecek zarar riski ifade edilınektedir. Söz konusu risklerin detaylanna aşağıda yer
verilmektedir:

a. Faiz Oranı Riski: Fon poriföyüne faize dayalı varlıklrn-ın (borçlanma aracı, ters repo
vb.) dahil edilmesi halinde, söz konusu varlıkların değerinde piyasalarda yaşanabilecek
faiz oranları değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder.

b- Kur Riski: Fon portfbyüne yabancı para cinsinden varlıkların dahil edilmesi halinde,
döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon’un maruz kalacağı
zarar olasılığını ifade etmektedir.

e- Kıynıetli Madenlere Yatırım Vapılınasından Kaynaklanan Risk: Fon
porrföyünde bulunan alıın ve altına dayalı diğer kıymetlerin fiyatlarında meydana

._.gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün değer kaybetme olasılığını ifade
ktedir.
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2) Karşı Taraf Riski: Kurşı tarafın söıleşmeden kaynaklanan yükünılUlü klerini yerine
getirmek istemcınesi \eİvvd verıııe geıııememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan
aksaki ıkiar sonucunda b(Ieıııcri n yapılarnııması riskini fade etmektedir.

3) Likidite Riski: Fon pnrıriSviındc hılunan rintınsal vırIıkların isıeniIdıi anda piyasa
[31ıı Jan nakde dönüşııirllleıııcmesi halinde ortaya çıkan ıaraı olasılığıdıı

4) K.aldıruç Yaratan İşlem Riski: Fon portFöyüne türe araç ( ıddı işlem ‘e opsıvcıl
sözleşnıeleıi. ileıi alörlü tahvil/buna c alım alım işlemlerinde ve diğer herhangi bır >öıııcmle
kaldıraç yaraman benzeri işleınleıdc bulunulıııası halinde, başlangıç yatıııını ile başlangıç
3 atırımının tizeıinde pozis3 on alınması sebebi ile fonun başlangıç 3 atırııııındaın daha Liksek
zarar ka3dedebilrııe olasılığı kaklıraç riskiııi ifade eder.

5> Operasyonel Risk: Operasyonel risk, lönun operas3onel süreçlerindeki aksarndlar
sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaııakları 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) Yoğualaşma Riski: Belli bir varlığa ve/eya adeye yoğun yatırım yapılması sonucu

fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalma ıdır.

7) Yasal Risk: Fonun katılma paylarının satıldığı dönemden sonra ınevıuatta ve
düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişiklerden olumsuz
etkilenmesi jükidir.

8 İhraççı Riski: Fon portföyüııe alınan varlıklann ihraççısının yokünılülüklerini
kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesi nedeniyle doğahilecek zarar ihtimalini
ifade eder.

9) Etik Risk: Dolandırıcılık, suistimal, zimmete para geçirme, hırsızlık gibi nedenler
ile Fon’u zarara uğratahilecek kasıtlı eylemler ya da Kurucu’nun itibarını olumsuz etkileyecek
suçların (örneğin, kara para aklanması) işlenmesi riskidir.

10) Bae Riski: Vadeli işlem konıratlarının cari değeri ile konu olan ilgili finansal
enstrüman spot fiyatının aldığı değer arasındaki fiyat farklılığı değişirnini ifade etmektedir.
Sözleşmede belirlenen vude sonunda vadeli fiyat ile spot fiyat birbirine eşit olmaktadır. Ancak
fon porıföyü içerisinde yer alan ilgili vadeli finansal ensirümanlarda işlem yapılan tarih ile vade
sonu arasında geçen zaman içerisinde vadeli fiyat ile spot fiyat teorik fiyatlamadan farklı
olabilmektedir. Dolayısı ile burada Baz Değer’in sözleşme vadesi boyunca göstereceği değişim
riskini ifade etmektedir.

11) Teminat Riski: Türev raçlar üzerinden alınan bir pozisyonun güvencesi olarak
alınan terninatın, teminatı zorunlu haller sebebiyle likidite etmesi halinde piyasaya göre
değerleme değerinin beklenen türe’ pozisyon değerini karşılayamaması veya doğrudan,
tenıinatın niteliği ile ilgili olumsuzlukların bulunması olasılığının ortaya çıkması durumuduı.

12) Opsiyon Duyarlılık Riskleri: Opsiyon portföylerinde risk duyarlılıkları arasında,
olan spol finaıısal ürün fiyat değişiminde çok farklı miktarda risk duyarlılık

bilmektodir. Deha; opsiyonun yaııldığı ilgili finansal varlığın fiyatındaki bir
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birim değişmenirı opiyon priıııincle oluşturduğu değişimi göstermektedir. Gamma; opsiyonun
ilgili olduğu varlığın fivatındaki değişimin opsiycnun deltasında rneydıtıuı gLtııdiği değişimi
ölçrnekıedir. \‘ega; opsiy’onun davanak varlığının fiyrıt daIalanmasındakı birim deişirnin

r>psiycın priıııinde oIıışıunItiu cleğişinıdir. Thern: risk ölçüınlcrinde l’(ıyiık önenı taşıyan zaman
flıkıöriinit ifade cdcn gösıere olup, opsıyrı fivarıııın vajeve öre deişıınıniıı ölçiisürlür. Rtıo
St [al oranlaıniakı ytııdcsel değişimin 0fl41’OflUfl t>aıında oluşüırduğu değışı;ııin ölçiküdiir.

3.2. Fonun maruz kalabileceği risklerin ölçürnüııde kullanılan ünıemlcr
şunlardır:

Fonun 3aıııım stratejisi ile yatırım yapılan saıiıkıarıı yapısına ve risk düze) ne ugun
bir risk yönetim sistemi oltışıurulınuşııir,

Risklerin ölçülıuesinde uluslararası kabul görnUş, düzenlcırıelcrde yer sıilcn standart
ve gelişmiş istatistik yöntemler kullanılır. Hesaplaınalar izleyen günlere ait risk tahıninini
içerdiğinden, tahminlerin isabetliliği sonradan grçekleşcn değerler ile karşılaşıırılarak günlük
olarak izlenir.

Fonların portlöyleıine borsa dışından alınan türev araçlar nedeniyle maruz kalınan karşı
taraf rislü fon toplam değerinin %20’sini aşamaz. Bu suurlarnaya uyumun yalnızca söz konusu
varlıkların portföye dahil edilmeleri aşamasında sağlanması yeterlidir.

Fon portföyüne dahil edilen özel sektör borçlanma araçlarının ihraççısının
derecelendirıne notunun Tebliğ’in 32. maddesinde yer alaıı esaslar çerçevesinde yatırım
yapılabilir seviyede olduğu sürekli olarak konımi edilir.

Piyasa Riski: Fon poııföyünün maruz kaldığı piyasa riski, Rehber’in 7.5,l’inci
maddesinde yer aldıgı gibi standart yöntem ölçülrncktedir.

Karşı Taraf Riski: Fonda flrmalann ihraç etıikleri borçlanma araçlarına yatırım
yapılabildiğinden kredi riski doğniaktadır. Kiedi riskinin ölçümünde ihracı gerçekleştirilen
firmalar hakkında yeterli derecede mali analiz ve araştırma yapıldıktan sonra fiı’rnalur.
uygulamada nicel ve ııitel kriterlerden oluşan etkin bir derecelendirme sisteminden
geçirilmektedir. Borçlanma araçlarını ihraç edecek firmalar için nicel kriterler, firmanın
karlılığı, borçlnluk oranı, öz sermaye büyüklüğü, sektöründeki pazar payı gibi ölçülebilir
değerlerden oluşurken nitel kriterler, firmanın kurumsal yönetişimi ile ilgili bağımsızlık,
şeffaflık, hesap verilehilirlik ve profesyonel yönetim gibi ölçülebilir olmayan değerlerden
oluşmaktadır.

Likidite Riski: Fon portröyünde yer alan finansal arlıklartn belirli bir dönemdeki
ortalama haeimleri, piyasanın ortalama işlem hacmine oranlanarak her bir varlık bazında
likidite katsayısı elde edilir. Fonun likidite kalsayısı, fon portföyilnde yer alan varlıkların
likidite katsayıları ve ağırlıkları kullanılarak hesaplunır.

Operasyonel Risk: Şirket faaliyetleri içerisinde operasyonel risk unsuru yaıratınış e
yaratma.sı beklenen tüm konular haşlıklar halınde listelenir. Bu listede operasyonel risklerin
olma ihtimali ve riskin gerçekleşmesi durumunda etkileri de >er alır. Ayrıca riskin meydana
gelmemesi için alınması gereken tedbirler de helirtilir. Söz konusu liste, Şirket çalışanlarına
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•.hyuırılui e yeni durtınılauı karşı devamlı giinellenir. Ayrıca oper;ıynnel risk knpsaınmda.

Şiıkea giderleriııc vaıısıyun hatalı iş]t-nlere ait crı ıhaııı da tutulmaktadır.

Fonun viisal ve ınczuat ıiskiııe konu ı.IıııLımaçı bakımından yatırım k ıs,tlarınııı ilgili

me’ inat. tehliğlet, söıleşmeier, Yönetim Kurulu, Yatırım Komitesi ve Risk Komitesi

hararlaina. Yarının K.ıı<ır Alma Süreci c Yanıtu. İlkeLi i proscdüiLiıie Risk L’oiiıikns ve ılilı

dhili mevzuata ı )gunluğuınıı) konımlü ‘.e gbzeliıni iç Koıuroi Bitimi tarahııdaıı iiniük olarak

yeııjıe geıiıilir. Ayıca bunu kııdııaç limitine ıı>guııluğunuıı koııtnılü tie Iç Koıuro Birlın!

ıarııfındaııı günlük olarak yerine geıirileıek kaldıııç SC\ iyesine VC lıııııılc e tıyııın lı.ıfıank haıdı

1 ap ıl ii nı

3.3. Kaldıraç Yaratan İşlemler

Fon portföüne kaldıraç yaratan işlemlerden borsa dışı opsiyon söıIeşııesi dahil
edilecektir.

3.4. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçürnünde Rehher’de belirlenen
esaslar çerçevesinde standart yöntem kullanılaeakıır. En çerçevede fon porlföytindeki kaldıruç
yaratan bütün işlemler nedeniyle fon poıtföyünün maruz kaldığı açık pozisyon fon toplam
değerini aşamaz.

IV. UEDJ£FLENEN %107 ANAPA.RA KORUMASINDAN YARARLANMA
KOŞULLARI

Fon katılma nayı sahıı alan yaünmcılar. sadece Fonun ilan edilen yatırım d*nemi
sonuna kadar kalırlarsa dönem somındaki %107 ananara korumasından
yararlanablleceklerdlr. Daha önce pavlarıju iade eden yatırımcılar ise navlarını o günkü
net aktif değer üzerinden nakde dönüsWışceklerdlr. Bu tutar anaparanın üzerinde
olab1lecel aibi altında da olabilir.

V. FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASİ VE FON MALVARLIĞININ
AYRILIĞI

5.1. Fon pormföyünde yer alan e saklaniaya konu olabilecek varlıklar Kurulun porıföy
saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Porrföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.

5.2. Porıföy Saklayıcısı’nın, fon porıröyünde yer alan ve Takasbank’ın saklama hizmeti
verdiği para ‘e sermaye piyasası araçlan, kıymetli madenler ile diğer varlıkları Takasbank
nezdinde ilgili fon adına açılan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunların dışında kalan
varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank’a akrarılır eya söz konusu
bilgilere Ta asbnkın,erişimine imkan sağlanır. Bu durumda dahi Porıföy Saldayıcısı’nın
yükümlülLik ve sorumluluğu devam eder.

5.3. Fon’un malvarlığı Kurucu’nun ve Portrdy Sakla>ıeısı’nın maharlığından a’,rıdır.
Fon’un ınalvarlığı. fon hesabına olması şartıyla kredi almak 11kev araç işlemleri eya fon
adına taraf olunan benzer nitelikteki işlernleıde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve
rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin ‘eya

ıelinıinin -kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez.
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kamu alacaklarının tahsili ;ımacı da dahil olmak üzere lıaczedi Lemez, ü7erınc bi iyati tedbir

kjnrılaıııaı ve jflas ıııasaNına dahıI edileıııez.

5,4. Poıılij sakla ıcısı l’onn ait fin4rısal vartıkl,tıııı saklanrııası e e> ü kayıtların

tutulması, diğer varlıklaıın aidı>etiniıı doğrulanması ve ıakibi. kayıtlarının ulı.Imas varlık ve

nakit hareketlerine ilişkin işlemlerin vcıine eıirilnıesinııı kontrolü ile nıeszua la belirtilen

diğer görc lerin evine getirilmesinden sorum. udur, Bu kapaı;J .ı pr;lö sakiavıcı’,ı -

al Yatıııın Fonları hesabına katılma pu3latının ıhıaç ve irfa edilmesi ışlemlerınııı

ıııevıuaı ve fon içıdzüğti hükünıleıine u;gunlıığunıı.

h> Yatııı nı lonu birim katılına payı veya bu 1m pa> değerinin ıneı zum le fon çtüzü ğü.

iıahname htlkümleri çerçevesinde belirlenen değerlezuc csaçlırına göre lıcsaplaııınıYat,

c) Mevzuat ile fon içıüztlğti, izahnanıe hükümlerine aykırı olmamak şarııyla,

KurucuİYöneuci’ııin çalıımitlarının yerine getirilmesini.

d) Fon’un arlıklarıyla ilgili işlemleıınden doğan edimlerine ilişkin bedelin uygun

sürede aktarılmasını,
e> Fon’un gelirlerinin mevzuat ile fon içttizüğü. izahname hükümlerine uygun olarak

kullanılmasını,
f) Fon’nn varlık alım SatLmlarınıfl. porıföy yapısının. işlemlerinin me’ zuat, fon

içtüzüğü, izahuame hükümlerine uygunluğunu
sağlamakla yükümlüdür.

5.5. Porıföy saklayıcısı;
aO Fona ait varlıkların ayrı ayrı, fona aidiyeti açıkça belli olacak, kayıp ve hasara

uğraınayacak şekilde saklanmasını Sağlar.
b) Belge ve kayıt düzeninde, fena ait varlıkları, hakları ve bunların hareketlerini fon

bazında düzenli olarak takip eder.
e) Fona ait varhkları uhdesinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında tutamaz ve

kendi aktifleriyle ilişkilendireınez.

5.6. a) Fortföy saklama hizmetini yürüten kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirmemei

nedeniyle Kurucu ve katılma payı sahiplerine verdiği zararlardan sorumludur. Kurucu, Portföy

Saklayıcısından; Portföy Saklayıcısı da Kurucu’dan, Kanun ve Saklama Tebliği hükümlerinin

ihlftli nedeniyle doQan zararların giderilmesini talep etmekle yüküınlüdüı. Katılma payı

sahiplerinin Kurucu veya Portröy Saklayıcısına dava açma hakkı saklıdır.

b) Porıföy saklayıcısı. portföy saklama hizmeti verdiği portföylerin yöııetiminden

veya piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.

e) Potıföy Saklayıcısı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun ve ilgili diğer

mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle katılma payı

sahiplerine karşı sorumludur.

5.7. Portf8y saklayıcısı, saklama hizmetinin fonksiyonel ve hiyerarşik olarak diğer

hizmetlerden ayrıştırılnıası, potansiyel çıkar çatışmalarının düzgün bir şekilde belirlenmesi,

önlenmesi, önlenerniyorsa yönetilmesi, gözetimi ve bu durumun jfon yatırımcılarına

açıklanması kaydıyla fona portröy değerleme. operasyon e muhasebe hizmetleri, katılma payı

alım satımına aracılık hizmeti ve Kurulca uygun görülecek diğer hizmetleri verebilir.

__48. Porıföy saklayıcısı her gün itibarI ile saklamaya konu varlıkların murabakaıını. bu

vi’ljk.Iskezi saklama hizmeti veren kurumlar e Kurucu veya yatınm ortaklığı ile yapar.
• •
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5.9. Poıı fü saklayıcısı port fÖ saklaınü hizmeuni yü rütürken karşıış:ıh ecei çıkar
çauş:naiırının ıanıınlanmasını. önlenmesini. yönctııııini. gözeıiınini ve açıklanmasını
sı.tcik gerekli politikaları oluşturmak ve buııian ııypılanıakla yiikürnlüdür.

5.10. Kur ıcu nun üçüncü kişilere olan lıorçlaı t e ükünılülüklen ile Fon un nı
üçüncü kişilerden olan alacakları birbirlerine karşı nnılısrıp edilenıcz.

5.11. Porıtöy saklama hizmetinı yürüten kuruluş. ylıküınIiil iklerini eriııc getırmeınesı
nedeniyle Kurnetı e kaulrna pa3i sahiplerine verdiği zararlııdan soıumludur.

5.12. Kurucu, Portfli> Saklayıcısından; Portöy Sakla) ıcısı da Kurucu dun, Kanun ve
Saklama Tebliği hükümlerinin ihlali nedeniyle doğan zararların giderilmesini talep etmekle
yükümlüdür. Katılma payı sahiplerinin Kurucu veya PcnıU5y Saklayıcusına da’a açma hakkı
saklıdır.

5.13. Porıföy saklayıcısı. porıföy saklama hizmeti verdiği portföylerın yönetiminden
veya piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu deği]dir.

5.14. Poııföy Saijayıcısı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun ve ilgili diğer mevzuatıan
kaynaklanan yükt%.mlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle katılma payı sahiplerine karşı
sorumludur.

5.15. Porıföy saklama sözleşmesinde portföy saklayicisının Kanun e Saklama Tebliği
hükümleri ile belirlenmiş olan sorumluluklarının kapsamıııı daraltıcı htikümlere yer verilemez.

Vİ. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNiN VE FON
PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLEN% ESASLARI

6.1. ‘Fon Portröy Değeri”, portf’öydeki variıkların Finarısa] Raporiama TebiiğVnde
belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanan değerlerinin toplamıdır. “Fon Toplam Değeri” ise.
Fon Porttdy Değerine varsa diğer varlıkların eklenmesi e borçların düşülnıesi suretiyle
hesaplanır.

6.2. Fon’Lın birim pay değeri, Iba toplam değerinin fon toplam pay sayısına bblünmesi
suretiyle hesaplanır. Bu değer her ayın 2. ve 4. Salı günü ( İstanbul ya da Londra’nın tatil
günlerine denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü) olmak üzere ayda iki kere Finansal
Raporlama Tebiiği’nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanacak olup ertesi iş günü ilan
edilecektir. Fonun yatirım dönemi sonunda bu günlere bağlı olmaksızın değerleme yapılacak
ve fiyat ilan edilecektir.

6.3. Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistem1erinik çökmesi, poriföydeki
varlıkların ilgili olduğu pazarın, piyasanın, platformun kapanması, bilgisayar sistemlerinde
meydana gelebilecek arızalar, şirketin mali durumunu eıkileehilecek önemli bir bilginin ortaya
çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti
hususunda Kurucu’nun yönetim kurulu karar alahilir. Ayrıca söz konusu olaylarla ilgili olarak
KAP’ ta açıklama yapılır.
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6.4. 63. numaralı macklede belirtilen durumlarda, Kuru. uygun görülmesi haliııde,

kat ıl anı payI an nin bi rirr pay değerleri hesaplanıtiayabilir ve katı anı paylarının alı nı satımı

d:rciıırulabilir.

6.5. Portlöydek i varlıkların değerlennıesiııe ilişkin olarak. Finansal Rapoılarna Tebliği

uYarı ık a TMS[l’f—RS dkkatc alınarak Karucu vöneıinı kurulu kararı ile belırlcı:en dcerIeme

esaIa; ı aşağıdaki gibidir.
Borsa [)ışı Türe Araç Süzleşnıelcrine İlişkin Değerlenle Esasları:

Portlöye alınması aşamasında opsıyon sözleşmesinin deerlemesınde gLlncel flaı

kullanılır.
Opsiyon sözleşmelerinde güncei fiyaı karşı laraflan alınan fiyat (alış tiya!ı)

kotasoıuıdtır.
Fonun fiyat açıklama dönemlerinde opsiyon sözleşmeleri için; değerlemede kullanılmak

iiıere güncel piyasa fiyatının bulunmadığı durumlarda ve karşı taraftan fiyat kotasyonu

alınamadığı durumlarda teorik fl>at hesaplanarak değerlerne yapılır.

Fon Hizmet Birimi tarafından BIack8LSeholes modeli, Bincınıial nındel eya Monte-

Carlo sinıtilasyonu yöntemlerinden değerlemeye esas varlığa uygun olanı tercih edilerek teorik

fiyat bulunmaktadır.
Fonların değerlerne ıe muhasebe işlemlerini yürüten Fon Hizmet Birimi tarafından

hesaplanan değerleme fiyatı, portföy yönetiminden bağımsız Risk Yönetimi Birimine

doğıulanmak üzere i)etilmektedir. ilgili fiyan doğrulamak üzere teorik fiyat, Risk Yönetimi

Birimi tarafından genel kabul görmüş Black8Seholcs modeli. Binonıial model veya Monte-

Carlo sirnulasyonu yöntemlerinden değe.rlemeye esas varlığa uygun olanı tercih edilerek

hesuplamr. Opsiyon değerlemede dayanuk varlığın spot fiyatı olarak yukarıda bahsedilen

yöntemler kullanılacaktır. Spot fiyatın yanında ilgili değerlemede diğer kurum/kuruluşlardan

veya piyasadan temin edilebildiği durumda zımni (inıplied), aksi halde tarihsel (historical)

volatilite değerleri kullanılacaktır. Hesaplııma için Blooınherg OVML, Bloomberg OYME

ekranlarından değerlerneye esas varlığauygun olanı tercih edilir. Bunun yanında ilgili eki-unlara

ek olarak Kurucu nezdinde yukarıdaki modeller hat alınarak geliştirilen diğer hesaplama

araçları da kullanılabilir. Bu yöntemlerle elde edilen ve 100 baz puanlık yüzdesel prim alış/satış

kotasyonu ile hesaplaııan alış (bid) veya satış (ask) fiyaLı kulluıulacaktır. Hesaplanıalar İş
Porıföy Yönetimi A.Ş. Risk Yönetimi Politikası Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir. Risk

Yönetimi Birimi tarafından Jıesaplanan teorik fiyat ile Fon Hizmet Birimi tarııfindaıı bildirilen

fiyalın uyumlu olması halinde Fon Hizmet Birimi fiyata ilişkin uygunluk hildiriniinde

bulunularak değerlemede bu fiyat kullanılır. Risk Yönetim birimi tarafından hesaplanan teorik

fiyat ile Fon Hizmet Birimi tarafından hesaplanan değerleme fiyatının uyumlu olmaması

halinde değerlcnıede Risk Yönetim Birimi tarafından bildirilen fi>at kullanılır. A>rıea İç

Kontrol Birimi tarafından da gerekli kontroller yapılır.

Borsa Dışı Repo ve Ters Repo Sözleşmeleri

Borsa dışı repo-ters repo sözleşmelerinde değerlemenin objektif koşullarda yapılması

ve adil bir fiyat içermesi esastır. Borsa dışı repo-ters repo sözleşmeleri piyasa fiyatını en doğru

yansııacak şekilde güvenilir ve doğrulanabilir bir yöntemle değerlenir. Bu çerçevede.

değerleme için borsada işlem gören benzer vade yapısına sahip sözleşnıelerin faiz oranı

kullanılır. İlgili vadede borsada geçmiş işlem faiz oranı olmaması durumunda en son değerleme

oranı ile Fon Hizmet Birimi tarafından değerleme yapılır.

Borsa dışında taraf olunacak sözleşnıelere ilişkin olarak aşağıdaki esaslara uyulur:
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Kurucu ne7dinde yeı alan ve [oıı porıföy yönetimi hiriminden bağımsız olan Risk

Yönetimi Birimi ö.5 maddesinde belinden varhkların “adil bir fiyat içerip içernıediğinin

değerlendirilmesinden sorumludur.
Opsiyon sözteşrneleriniıı ponföve alım aşamasında ve fi3at açıklama döneıulerinde

kaışı ıaıaF:aıı flyaııtı alındığı durumlarda fi>-aı doıulnıasına ilişkin hesaplamalard.ı

K ırucu’nun Risk Ytsneıırni Prosedürli \öneır ıeliğiııde beli- ilcı: es;ısi;ra ıı al r. Hesaplaına

için dö iz opsiyonlarında Bloombeıg OVML, pu> e enciek opsıyoıdar:nda Bloşr:ıc: fl\ NIF

sayfaları a da Kurucu nezdinde geliştirilen BlackkS,oles modeli. Binonüal ıııode!

Monte Carlo simülasyonu ile fivatlamaya olanak sağlayan içsel sistemlerden söıleşınee ngun

olanı kullanılacaktır Risk Yönetimi Birimi tarafından hesaplanan teorik fi>at ile kotasyontın

uyumlu olması halinde kotasyoıuı ilişkin u>gunluk hildirimııinde buhıntıiiraL işleıı:

gerçekleştirilir se degerleıuede kotas>-un fiyatı kullanılır. -

Risk Yönetimi Birimi tarafından hesaplamian teorik fiyat ile karşı taraftan alınan fiyat

arasındaki faıkin kabul edilebilir seviyesi, Risk Yönetiıni Birimi tarafindan lıesplanan teorik

fiyutın %20’si olarak belırlenmiştir. Muhtemel farkın kabul edilebilir seiyesi olan 2O

seviyesinin fon aleyhine aşılması halinde, sözleşmenin karşı tarafının kotasyonunu “adil fiyat’

yönünde %20’lik farkın altına çekecek şekilde güncefleştirmesi istenir. iyileştirmeye rağmen

karşı taraftan aiınan fiyatın %20’lik liıniıin dışında kalması halinde Kurucunun yazılı ve

gerekçeli kararı ile alınan son fiyat üzerindeıı işlem gerçekleştirilir ‘-e değerlemede bu fiyat

kullanılır.
Opsiyon işlemi yapılan dayaııak varliklendeksin açıklanarnanıasm, açıklanmasının

ertelenmesi, içeriğinin standart değişiklikler dışında değiştirilmesi, endeks sağlayıcının

değişmesi ya da standart olmayan diğer gelişmeler tıkahinde “piyasabozulma olup” yaşanması

durumunda, işlem yapılan kurum ile imzalanan opsiyon sözleşmesi çerçeesinde belirlenen

yöntemler uygulanacaktır.
Bonia dışında taraf olunacak repo-ters repo sözleşmelerinin adil fiyat içerdiğinin

kontrolü Risk Yönetimi Birimi tarafından yapılır.

yIL KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Talep toplama döneminde yatırımulann erdilderi katılma payı alım talimatları,

talep toplama döneminin son gününü takip eden ilk iş gününde 1 TL nominal değer

üzerinden gerçekleştirileeekti.r. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam

değerinin katılma paylannın sayısına bölünmesiyle elde edilir.

7,1. Fonun Talep Toplama Dönemi 25.11.2019—02.12.2019 tarihleri arasındadır.

7.2. Fonun Yatırım Dönemi :03.12.2019 — 1l.12,2020 tarihleri arasındadır. (375 gündür.)

7.3. Katılma Payı Alım Esaslan

Fon katılma payları talep toplama yörneırıı ile ihraç edilecektir. Talep toplama dönemine

ilişkin bilgiler ve bu dönemde uygulanacak alım satım esaslan aşağıdaki gibidir;

1. Fon pay alum sırasında yatırımcılardan fon izahnamesi ve aıırımcı bilgi formunun

okunup anlaşıldığı ve risklerin algılandığı hilgisini içeren pay alım talimatları

alınacaktır.
2. Yatırımcıların pay alınıında asgari pay alım limiti 500 Pay olup, bir payın satış fiyatı 1

r. Dağıtıcı Türkiye İş Bankası A.Ş tarafından talepler pay adedı olarak a.ınırken
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Kurucu tarafından wıar olarak alınacaktır. l’a alım ıLılimaıının karşılığı olan tutar lş

l’çıit fS> Para P ı fon unçla nem al an diri ii

3. Dağırıı ıarafında ilııacaı kaıılahiiıuek için yatırımcının talep sırasında İş Portfüy Para

Pivasast HınLı’ııu ıSül) sahip clınası ün koştıldrr. Nakit ile ıalepıe hukımlarnamakiadır,

falep toplama soiıııııda drğı ım sı ı as ı ııdu İş Porttüv Para Il yasası Foıirı satışı sonucu

crgı kcsinti]eri oluşıııası ilırimalinc karşı. ilgili ddncm sırasında hesaplanan trıtarıı <3

nıarj uygııl ur arak İş Port 1ö5 Panı Pıyasasi Fon ı bi ıke lenebı ir.

4. Kurucu tura rı ndan bu i ıahnanıede ilan edi eri talep tplaıı a başlangıç e bıtış arı hicı ı

arasında her gün Kurucu ve izahnameniıı 7.7 ntu bhlümünl yer alan km ıı luşlar

tarafından, son talep toplama günüııde ise saat 16;OOa kadar pay alım talepleri kabul

edilecektir.
7.4. Alım Bedelicılolo Tahsil Esasları

Alım taiirnatıınn crilmesi sırasında, talep edileıı katılma pa ı bedelinin ilgili kuruluşlar

tarafından tahsil edilmesi esastır.

Alım lalimatının karşılığında tahsil edilen tutar talep dönenıi süresince yatırtmcı hesabında

yaurımcı adına nemalanduılır.

Talep toplama dönemi boyunca iletilen talepler, yanrımcı tarafından talep toplanın süresinin

son günü Kurucu onayı ile iptal edilehilecektir.

Yatınm dönemi başlangıç tarihinden yatırım dönemi sonuna kadar yeni pay alımınu izin

vedlıneyecekiir.

Talep toplama döneminde pay satımı talebi kabul edilemez.

7.5. Katılma Payı Satım Esasları

Fon birim pay fiyatı, her ayın 2. ve 4. Salı günü ( Istanbul ya da Londra’nın tatil günlerine denk

gelmesi halinde takip eden ilk iş günü) olmak üzere ayda iki kere hesaplanacak olup ertesi iş

günV ilan edjleçektir. Katılma payı satım talimatları, Fonun yatırım dönemi haşlangıcrndan

itibaren her işgünü içerisinde verilebilir. Ancak bu emirler, emrin girilmesini takip eden ilk

hesaplamada bulunacak fon birini pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Fon birim fiyatının

hesaplanacağı günden bir iş günü önce saat 1 7:00’a kadar girilen eınirler, açıklanacak ilk fiyat

üzerinden yerine getirilir. Fiyat hesaplama gününden bir iş günü önce saat 17:OO’dan sonra

girilen satım emirleri ise ilk fiyat lıesaplama tarihinden sonra verilmiş kabul edilip bir sonraki

fiyat açıklaına tarihine kadar bekletilir,

Yabrimcı tarafından verilecek satım talimatlarının gerçekleştirilmesi için, söz konusu

talimatların asgari 500 pay ve üzeri şeklinde verilmesi gerekir. Aksi takdirde satım talimatları

yerine getirilmez. Ancak yatınmcının hesahındaki toplam pay adedinin en az satım adedinin

altına düşmesi durumunda tüm paylar için satım taliınatı verilebilecekrir.

7.6. Satım Bedellerinin Ödenme Esaslar!

Yatırım Dönemi içinde Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Fon’ıın birini pay fiyatının hesaplanacağı günden bir iş günü önce saat 17:OO’a kadar verilen

iade talimatları, biriın pay fiyatının hesaplandığı günü takip eden üçüncü işgününde yatırımcı

hesaplarına aktanlır. Fiyat hesaplamu gününden bir iş günü önce saat l7;0Odan sonra girilen

.AadelinÇtlan ise ilk fiyat hesaplama tarihinden sonra verilmiş kabul edilip bir sonraki fiyat
.ı
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açıklama tarihine kadar hekletilir. Bir sonraki birini pay fiyatının hesaplandığı giinU takip eden

tiçüneli işalintinde nıınmcı hesaplaı illa akıaıılır. Satım bedellerinin ödenınesinrle İstanbul ya

da Londra nın tatil günleri dikkate alın ir.

Kaıı ima payları ii ıı 1 ısarru f sahipleri taıa fı ad au atırıni dönemi içinde salı nı dıı muıuunda erken

çık iş konü -vr -ü uygulaıı inat

\‘au ı’ıcılar. 1-dalın adesındetı önce katılma pavlarıni sauııaiarı halinde pi3asa riski ne nıarrıı

kalabilir, Fon kalıfnıa payı Satıaı hcdelieıi aıuıpaıanın kitıılda ya da üzerinde olabilir. Anaparu

korumu hedeli, yalnızca ilan edilen vade sonııııa kadar katılım pavlarını elde tutan yatırımcılar

için geçerhdir.

Yatırım Dönemi Sonunda Satım Bedellerinin Ödt’nnıe Esasları

Fonun yaunnı dönemi sonunda Fon porrföyünü oluşturan varhkluı nakde dönüştürLiiür e

Foıfuı yatırım döneminin son günü bu katılma payı bedeiicıindeıı kaynaklanan öderneleriıı

yapılması amacıyla tüm katılma payı sahipleri satış talebi vermiş kabul edilerek, satış işlemleri

T+l valörlü olarak ilgili sisteme girilir. Fon katılma payı bedellerinin TL tutarları T+l iş günü

nakit olarak yatırımcıların hesaplarına aktarılır.

Fon katılma payı sahiplerine Fon’un vadesi sonundaki ödemelerin bu izalınamede duyurulan

tarihlerde yapılabilmesi içh1 opsiyon sözleşmesinde belirtilen vade sonu Fon’un vade sonundan

önceki bir tarih olarak belirlenmiştir. Opsiyorıun geLiri sağlaması durumunda vade sona tarihi

ile Fon’ un vade sonu tarihleri arasındaki süre içerisinde, opsiyondan gelecek tutarlar Borsada

Lers repo şözleşmesinde ve/veya fon toplam değerinin %20’sini uşnıayacak şekilde Takasbank

Para Piyasası işlemlerinde değerlendirilecektir.

7.7. Alım Satuna Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri:

Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra Kurucu ile katılma payı alım
satımına aracılık sözleşmesi inızalamış olan Türkiye iş Bankası A.Ş. tarafından yapdacaktır.
ilgili kurumun iletişim bilgisi aşağıdaki gibidir:

Unvan - — İletişim Bilgileri
Türkiye iş Bankası A.Ş www.isbank.com.tr

Fon TEFAS’tıı işlem görmemektedir.

VIIL FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE
KIJRUCU’NUN KARŞILADIĞI GtDERLER:

81. Fonun MaIvarlıından Karşılanan Harcamalar

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır.
1) Saklama hizmetleri için ödcnen her turlu ücretler,
2) Varlıkların nakde çevrilmesi e transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,

Alman kredilerin faizi,
iye alımlardave porıföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (yabancı para

ıapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL’ye çevrilerek kaydolunur.),
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5) F’o.r Rı yth ‘etini ücreLi

6) ronun mükellefi oldugu ergr

7) l3ngımsı deııeıini kuruluşlarına fclenen deneıinı ücreıi.

8) Mcvzutu gereği apıl niası toı unlu tescil e ilim gideıleri,

9ı Taks mı YI;I esas alınarak üçer a lı k dönemlerin son iş gününde fonun toplam dcLurı

üzeri nden hesap (an ataık K ulu 1 ile re ii,

0) Eşik deger ölçülü gıderleıi,
1) KAP giderleri.

12) E—vergi beyannaıncleı;nin ıasdikine ilişkin 3elkili meslek mensubu üeıeLi

1.3) E.derıcr (mali ınülıür. arşıvkııie ve kullanım) ve E—faııııa arşi leıvc u\gu!anıaliırı

nedenı ile ödenen hizmet bedeli,

14) Mevzuat ııyurınca ıutulnıası zorunlu defıeriere ilişkin imer cmayı gideiluri.

1 5)TLizel Kişi Kimlik Kodu Giderleri,
16) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.

8.1.1. Fon Toplam Gider Dram:

Fondan karşılanan yönetim ücreti dahil bu maddede belirtilen tüm giderlerin Loplanünın

üst sınırı yıllık %2,19’dur.
3. 6, 9 ve 12 aylık dönemlerin son iş günü itibarıyla, belirlenen yıllık fon toplam gideri

ommnın ilgili döneme denk gelen kısmının aşıhp aşılmadığı, ilgili dönem için hesaplanan

günlük ortalama fon toplam değeri esas alınarak, Kurucu tarafından kontrol edilir. Yapılan

kontrolde belirlenen oranlarııı aşıldığının tespiti halinde aşan tutarın ilgili dönemi takip eden

beş iş günü içinde tona iade edilmesinden Kurucu ve Portföy Saklayıcısı sorumludur, İade

edilen tutar, ilgili yıl içinde takip eden dönemlerin toplam gider oranı hesaplamasında toplam

giderlerden düştilür. Foıı toplam gider oranı limiti içinde kalinsa dahi fondan yapılabilecek

harcamalar dışında Fon’a gider tahakkuk ettirilemez ve fon malvarlığından ödenernez.

8.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon’tın toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, aşağıda belirlenen yöntenıle hesaplanan

bir yönetim ücreti tahakkuk enirilir, Bu ücret fonun itfasını izleyen bir hafta içinde, kurucu ile

duğıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre

kurucu>a ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

Yatırım döneminin başlangıcını takip eden 2 iş günü içinde kesinleşecek olan fon

yönetim ücreti; yıllık azami %2,05 (yüzdeikivirgülsıfırbeş), günlük %0,00562

(yüzbindebeşvirgülahrnışiki) ile asgari yıllık %1 (yüzdebir), günlük %0,00274

(yüzbindeikivirgülyetrnişdörı) arasında bir oran olacaktır. Bu yönetim ücreti oranı, Fon’un ilk

fiyat hesaplama günü geçerli olan fiyatı ile toplam satılafl pay adedinin çarpılmasıyla

(kavramsal değer: ilk gün fiyatı*pay adedi) bulunan toplam fon büyüklüğü (kavramsal değer)

üzerine uygulanarak sabit yönetim ücreti tutarı belirlenecektir. Sabitlenen bu yönetim ücreti,

aşağıda açıklanan yöntem ile fon fiyat açıklama günlerinde Fon’a tahakkuk ettirilecektir. Şu

kadar ki, Fon’un vadesi içerisinde iade edilen katılma payları karşılığına tekabül eden yönetim

ücretinin tahakkuku, iade tarihi itibarıyla durdurulacaktır. Kurucu hiçbir koşulda belirlenen bu

azami ve asgari oranların dışına çıknıayacak olup, kesinleşen yönetim ücreti oranı, belirlendiği

gün Fon’un KAP sayfasında ilan edilecektir. Yıllık sabiilenen yönetim ücreti oranı, yıl

gün sayısına bölünerek fonun günlük yönetim ücreti oranı hesaplanır, Her pay fi>aıı
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ııçıklanın güıı için yöneıinı LLe:i olarak (ilk gün fivrı x pay fiyatı açık aı ııa günü oluşan pay
adedı x bir önceki pay açıklama ıarihiıulen itibaren geçen gün sayısı x günlük yönetım ücreti)
Furınüliı sunucıı bulunan ttııar pay fiyaıı açıklama günlerınd tahakkuk cıtirilir.

8.1.2. Fon Portfiiyündeki \‘arlıkların 4lıra Satınıııuı Aracılık Eden Kuruluşlar ve
Aracılık işlemleri İçin Oderwıı Konıisynnlar

Fon portfüvünde er alan w lıkların ahu atıınır;a Türkı e iş Bankası A Ş. e İş Y:ıtr ım
Mcntul Değerler AŞ. aracılık cımekledir. Söz kona’u a:.: ıık ş:enle: için ..g.l.ı ıı
komisyon oranian aşağıda yer almaktadır.

VİOP—Endeks Onbinde 3+BSMV
VJOP — Dolar Kontratı Onbinde 3+BSMV
BIST Kesin Alını-Satını Pazarı Yüzhinde 1,2 + BSMV
BİS]’ Repo — Ters Repo Aracılık; : Milyonda 5.5 x işlem gün gün sayısı + BSMV
Takashank Para Piyasası:
1-7 gün arası vadeler Yüzbinde 2,1 + BSMV
7 günden uzun vadeler; Milyonda 2.8 x işlem gün sayısı + BSMV
BIST Altın Odünç işlemleri On binde 3 + BSMV
BIST KMTP AJım-Salım İşlemleri: On binde 3 + BSMV ve Satış lşienıinde 50 TL EFT

Ücreti
tSeans dışı aracılık hizmetleri komisyonun 2 katı olarak uygulanır.

813. Kurul Ücreti: Takvim yılı esas alınarak, üçer aylık dönemlerin son iş gününde
Fonun net varlık değeri üzerinden %0,005 (yüzhindebeş) oranında hesaplanacak ve ödenecek
Kuru) Ucreti Fon porıföyünden Rarşılanır.

8.14. F<rn’un Bağlı Olduğu Şemsiye Fona Ait Giderler: Şemsiye Fon’un kuruluş
giderleri ile fonlann katılma payı ihraç giderleri hariç olmak üzere, Şemsiye Fon için yapılması
gereken tüm giderler Şemsiye Fona bağlı fonların toplam değerleri dikkate alınarak oransal
olarak ilgili fonların portföyierinden karşılamr.

8.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarlan

Fon malvarlığından karşılanan saklama ücreti ve diğer giderlere ilişkin güncel hilLilere
yatırımcı bilgi formuııdan ulaşılabilir.

82. Kurucu Tarafından Karşılanan Giderler

Aşağıda tahmini tutarları gösterilen katılma paylannın satışına ilişkin giderler kurucu
ıarafından karşılarıacaktır.

Gider Türü [ Tutarı (TL)
Tescil ve İlan Giderleri 3.000 TL
Diğer Giderler 3.000 TL
TOPLAM 6.000 TL

IX. FONUN VERGILENDİRi[.\IESİ:
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9.1. Fon Portl’iiy işletmecillğl Kazançlarının Vergllendirllmesi

a) Kurumlar Vergisi Dütenlemesi Açısından: 5520 sayılı Kuııımldr Vergisi

Kanııınınıın 5jnci ıniiddesinin 1 numaralı hendiniıı d) alt bendi ııvarınca, menkul km; nıeı
;aıırııu k’ııluııııırı partföy ışleııneciliiııden dc4an kaıançIrı kurunılar veıgi\inden istiswidıi

b 1 Gelir ‘ ergisi t>ii,enlernesi Açısındaıı: lk>ıı hırı n port föy işlem nice lıği k azançi arı.

Gelir Vergisi Kaıuııwnun çieı 67. maddesinin (8) numaralı hendi uyarınca, %02 oranında

gelir vergisi levkılalına taNdir

9.2. Katılma Payı Satın Alanların Vergileııdirilınesi

Gelir Vergisi Kanunu’nuıı geçici 67. maddesı uyarınca Sennaye Piyasası Kanunuııa

göre kurLılan menkul kıymetler 3atırıın fonlarının katılma paylarının ilgili ulduğu tona iadesi
%10 oranında gelir vergisi tevkifatına tabidir. KVKnın ikinci maddesinin birinci fıkrası
kapsanıındaki ınükellefler ile müııhasıran menkul kıymet ve diğer seınıaye piyasası aracı
getirilen ile değer artışı kazançian elde etmek e bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla
faaliyette bulunan nwkelleflerden Serınaye Piyasası Kanununa göre kurulun yaiırıın fonlaıı ve
yatınm ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığınca helirlenenler için
bu oran 9O olarak uygulanır.11’

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca fon
katılma payiannın fona iadesinden elde edilen gelirler için yıllık heyanname verilmez. Diğer
gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyanmııneye dahil edilınez.
TicarTişletıneye dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu fıkra kapsamı dışındadır.

Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici Madde 1 uyarınca dar mükellef kurumların
Türkiye’deki iş yerlerine atfedilmeyen veya daimi>? teınsiicileriniıı aıuulığı olmaksızın elde
edilen ve Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında kesinti yapılmış
kaeançları ile bu kurum]arm tam rntlkellef kurumlara ait olup BIST’ta işlem gören ve bir yıldan
fazla süreyle elde tutulan pay senetlerinin elden çıkurılmasından sağlanan ve geçici 67 nci
maddenin (t) numaralı fıkrasının alııncı paragrafı kapsamında vergi kesiııtisine tabi tululmayan
Lazançlan e bu kurumların dairn? temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri tamamı geçici 67 nci
madde kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş kazançları için yıllık veya özel beyannarne
verilmez.

X. FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARJ İLE FONLA İLGİLİ BİLGİLERE
VE FON PORTFÖYONDE YER ALAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

10.1. Fonun hesap dönemi yatırım dönemidir.

10.2. Finansal tahloların bağımsız denetiminde Kurulun bağımsız denetimle ilgili
düzenlemeleritıe uyulur. Finansal tablo hazırlanıa ytikümlülüğünün bıLlunduğu ilgili hesap
döneminin son günü itibarıyla hazırlanan portföy raporları da finansal tablolarla birlikte
bağımsız denetimden geçirilir.

10.3. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağııııız denetime tabidir, Kurucu, Fon’un
yıllık finansal Lablolannı, ilgili 3atırım döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde KAP’Ia

Bkı, 2061031 sayıl: Bakanlar Kurulu Karar,
19 A>bhtıiı bilgi için hkı rih.ov.tr
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ilan erlu. Lin£ııısdl uıblolaıııı son hildkim uündnUn ıesnıi ıniil gtinüıc denk gelmesi bılinde
resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir.

10.4. Şemsiye fon içtüıüğüne, bu iıahnauıe3e, yatırımcı bilgi formuna. bağımsız
denetim raporu> la birlikte (inaıısal raporlara (Finansal tablolar, sorumluluk he unları,
porttiy dağılım raporları) fon giderlerine ilişkiıı bilgilere, (onun risk değerine. ugulnnan
komisyonlara, arsa performans ücretleııdirmesine ilişkin bilgilere ve fuıı tarafından
açıklanması gereken diğer bilgilere fonun KAFta yer alan sürekli hilgilendiıme
formundan (ini i .kay,org.tr) ulaşılması mümkündür.

%0.5. Porlthy dağılım raporları 43 lık olarak hueıılanır e igili dl makip eden altı ış Unü
içinde KAP’ta ilan edilir.

10.6. Finansal raporlar. bağımsız denetim raporuyla birlikte, bağımsız denetim
kurııiuşunu temsil ve ilzaııııı >etkili kişinin imzasını taşıyan bir yazı ekiııde kıırucuya
ulaşırıasından sonra, kurucu tarafıııdan finansal raporlarııı kaıııuyv açıklanınasına ilişkin
yönetim kumlu karanna bağlandığı tarihi izleyen altıncı iş günü mesai saati birimine kadar
KAP’ta açıklanır.

10.7. Porıföy raporlan dışındaki finansal raporlar kamuya açıklandıktan sonra.

Kurucu’nun resmi intemet sitesinde yayırnlamr. Bu bilgiler, ilgili inıemeı sitesinde en az beş
yıl süreyle kamuya açık tunılur, Söz konusu finansal raporlar aynı zamanda kurucunun
merkezinde ve katılma payı satışı yapılan yerlerde, yatırımcıların incelemesi için hazır
bulundurulur.

10.8. Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ic önceden bilgi sahibi
olunmasını gerelciirecek nitelikte olan izahnamenin 1.1.1., 1.1.2.1., Il. ITL.IV, V,Vl.6.5., Vl.6.6,
Vii (7.7. maddesi hariç), VJJJ,8.l. (aracılık komisyonlaıına ilişkin alt madde hariç) nolu
hölümlerindeki değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve izin yazısının ve izin
yazısııun Kurucu tarafIndan tebellüğ edildiği tarihi izleyen 10 iş gunü içinde KAFta ve
Kurucu’nun resmi inıerner sitesinde yayıınlarıır, ayrıca ticaret siciline tescil ve T1’SO’de ilan
edilınez. lzahnanıenin diğer bölünıierinde yapılacak değişikler ise, Kurulun onayı aranmaksızın
kurucu tarafından yapılarak KAPta ve Kurucu’nun resmi internet sitesinde ilan edilir ve
yapılan değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen attı iş günü içinde toplu olarak Kurula
hildirilir.

10.9. Borsa dışında taraf olunan sözleşmelerin Tebliğ’de belirlenen niteliklere
uygunluğunun tevsik edici tüm bilgi \e belgeler, sözleşmelerin porıföye dahil ediirnelerini takip
eden 10 iş günü içinde Kurul’a gönderilir. Gerekli nitelikleri taşımadığı Kurulca tespit edilen
sözleşıneler Fon portföyünden çıkan larak Kurul düzenleınelerine uygun olan sözleşmeler
porıföye dahil edilir, bu nedenle doğan zarar ve masraflar fon malvarlığına yansıtdamaz.

10.10. Fonun reklam e ilanları ile ilgili olarak KuruVun bu konudaki düzenlemelerine
uyulur.

10.11. Fon’un kesinleşen ponıtöy bilgilerinin açıklanma şekline ilişkin bilgilere ise bu
izıhnamenin (2.3.) bölümünde yer verilmektedir.

Xİ. FON’UN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞININ TASFİYESİ

.7 *j.

26



şr

ili. f-on yatırım dönemin sonu olan 1 .12.2020 çarilı; itibarıye sona crcektır.

Foıı:
KıırLıcunıın faalket şaıılarıııı kayheııııcsi,

— Kurucu r un mali cluru nıunun taahhüt ki-ini karşı layaıua) arak k udar zayı flaması, 1 flas
el nıesi e>;ı ınsliye edilıııcsi

— FODLIn kendi maN >uküı.ıüiüklerıni kuışfasaiaii (lLIıuıJıd3 <)lıiıusl e henıe
nedevıleıle fonun deunünın yanı imcIıirıfl iıraı ıııa olmayacağInın Kurıık’a espıl edilmiş
olması

hallerinde sona erer.

Foııun sona ennesi halinde fon porıföyünde yer alan varlıklardaıı borsada işleııı görenler
borsada, borsada işlem görmeyenler ise borsa dışında nakde dönüşıüriflür.

11.2. Fon mal varlığı, içtüzük ve ızahnarnede er alan ilkelere göre uıstiye edilir ve
tasfiye bakıesi kaulıua payı sahiplerine payları oraııında dağıtılır. Tasfiye durumunda
yalnızca kaıılına payı sahiplerine ödeme yapıiahilir.

11.3. Tasfiyc işlenflcrine ilişkin olarak. Kurucu’nun KuruUun uygun görüşüııü 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
heklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen tutarlar Kurucu ve katılma payı olını satımı
yapan kuruluş nezdinde açılacak hesaplarda yatırınıcılar adına ters repoda veya Kurul
tarafından uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarında ııemalandınhr. Fesih ihharından
sonra yeni katılma payı ihraç edilemez. Tasfiye anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç
edilemez ve geri alınaniaz.

11.4. Kurucunun itlası veya tasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun göreceği başka bir
portföy yönetim şirketine tasfiye amacıyla devreder. Poriföy Saklayıcısının mali dunımuııuıı
taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflamast, iflası veya tastiyesi halinde ise, kurucu fon
varlığını Kurul tarafından uysun görülecek başka bir portföy saklayıcısınu devreder.

11.5. Tastiyenin sona ermesi üzerine, Fon adının Ticaret Sicilinden silinmesi için
keyfiyet, kurucu tarafından Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilir, bu durum Kurul’a hildirilir.

XIL KATILMA PAYI SAHİPLERiNİN HAKLARI -

12.1. Kurucu ile katılma payı sahipleri arasındaki ilişkilerde Kanun, ilgili mezuat se
içtüzük; bunlarda hüküm bulunmayan hallerde [1/112011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanununun 502 115 514 üncü maddeleri hükünıleri kıyasen uygulanır.

12.2. Fon’da oluşan kar, Fonun bilgilendirrne dokümımlarında belirtilen esaslara göre
tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon’a
geri satııklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar.
Hesap dönemi sonunda ayrıca remeitü dağıtımı söı konusu değildir.

12.3. Katılma payları müşteri bazında MKK nezdinde izlenmekte olup. tasarruf sahipleri
Kurucu’dan veya alım satıma aracılık eden yatırım kuruluşlardan hesap durumları hakkında her
ınıabi!ki talep edehilirler.

/ Ç*
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SAİİŞI
XII1. FON PORTFÖYÜNON OLUŞTURULMASI VE KATILMA PAYLARININ

13.1. Kaulma paylar, iıahnarııenin ‘e ulu uINCu bilgi foumunun KAPta yayımuııı ıakıben
formda belirıi]en satış başlangıç tarihirıdeuı iıiharen. izahııame ve ‘atırııııcı biIg foı rıınnda
belirti ku usul ve esaslar çerçevesinde nin ımculnıa suflUlLIu

13.2. Fon kaurna paviaru kızrşıl ığı yannıücılaı-dan upianan para. talep top!anuunın suni

erdıği günü ıukipeden2 işgünüiçensindc izatunamede belirtilen varlıklara ‘e işlemlere yatırulıı.

Izuhnanıede yer alan bilgilerin doğruluğunu kanuni yetki e soruınluluklaı-uz çerçevesinde
onaylarız.
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