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TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

İş PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON’A BAĞLI
İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ BEDEnİ DIIĞİŞKEN FON

İZARNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan _I...j_____ tarih ve 12233903 -sayılı izin doğrultusunda, Iş Portrdy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Pon’abağlı İş Poıtföy Mutlak Geliri Hedefi Değişken Fon’un İş Portfdy Yönetimi A.Ş. Fon SepetiŞemsiye Fonu’na Bağlı İş Portföy Ikinci Fon Sepeti Fonu’na dörıüşümüne izin verilmiştir. Bukapsamda İş Porttöy Mutlak Geliri Hedefli Değişken Fon’un izahnamesinin Giriş ve Kısalımalarbölümleri ile “1. Fon Hakkında Genel Bilgiler” başlıklı bölümünde bulunan 1.1. ve 1.3. no.lumaddeleri; “Il. Fon Porıföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi ile Fon Portfby Sınırlanıniarı” başlıklıbölümünde bulunan 2.3., 2.4. ve 2.5. no.lu maddeleri; “111. Temel Yatırım Riskleri ve RisklerinÖlçünıü” başlıklı bölümünde bulunan 3.3. ve 3.4. no.lu maddeleri; “V. Fon Birim Pay Değerinin,Fon Toplam Değerinin ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları” başlıklı bölümünde bulunan5.2., 5.5. ve 5.6. no.lu maddeleri; “Vİ. Katılma Paylarının Alım Satım Ensları” başlıklı bölümündebulunan 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. ve 6,5. noiu maddeleri; “Vİİ. Fon Malvarlığından KarşılanacakHarcamalar ve Kurucu’nun Karşıladığı Giderler” başlıklı bölümünde bulunan 7.1.1., 7.1.2. ve7.1.3. no.lu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiıilmiş olup “IX. Finansal Raporlama Esasları veFonla ilgili Bilgilerin Açıklanma Şekli” başlıklı bölümüne 9.10. ve 9.11. no.lu maddelereklenmiştir.

Değişiklikler __) / tarihinden itibaren uygulanmayıı başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLtKLERİNİN KONUSU:

1. Fon’un unvanı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, bu kapsamda izalıname metninin“Giriş” ve “Kısaltmalar” bölümleri ile 1.1. no.lu maddesi güncellenmiştir
ESKİ UNVAN YENİ UNVAN
İş Porıföy Mutlak Geliri Hedefli Değişken iş Portföy İkinci Fon Sepeti FonuFon

2. İşbu duyum metninin yayımlandığı tarih ile yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi arasındakalan sürede İş Portföy Mutlak Geliri Hedefli Değişken Fon’un katılma paylarının iadesi kabuledilecek ancak yeni katılma payı satışına devam edilmeyecektir.
3. İzabnamenin 1.3. ııo.lu maddesinde yer alan kurucu yöneticilerine ilişkin bilgilergüncellenmişür.

4. İzahnamenin 2.3. no.lu maddesinde yer alan yaıınm stratejisi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL JFon değişken piyasa koşullarına göre esnek Fon toplam değerinin asgari %8O’Istratejisi izleyerek orta ve uzun devamlı olarak, yerli vdveya yabana
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vadede TL mevduat getirisi üzerinde bir
geliri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef
doğrultusunda bern yurt içi hem de yurt dışı
piyasalarda yatırım yapabilir. Yatırım
yapılacak sermaye piyasası araçlarının
seçiminde, risklgeıiri değerlendirıneleri
sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümtI
kolay olanlar tercih edilir. Olumsuz piyasa
şartları oluşması durumunda yatırımcıları
olası değer kayıplarından korumak amacıyla
Fon, yurt içindeki ve/veya yurt dışı
ülkelerdeki ortaklık payı, faiz, döviz/kur,
kıymetli rnaden ve endekse dayalı vadeli
işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alabilir.
Bu varlıklardaki spot ve tüıtv pozisyonların
toplamının fon toplam değerine oranı -%25’e
kadar dtlşurebilir.

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemierden;
altın, döviz, faiz, pay, pay endekslerine
dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon
sözleşmeleri), saklı türcv araç, swap
sözleşmesi, varant, sertifıka. ileri valörlü
tohvil)bono ve altın alım işlemleri dahil
edilebilecektlr. Fon opsiyon satıcısı olarak
opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.

Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma
öiçtltünU dikkate alarak varlık dağılımını,
madde 2.4’te verilen asgari ve azami
sınırlamalar dahilinde belirleyebilir. Fon
portföyünün yönetiminde, madde 2.4’te
belirtilen fon porıföyüne alınacak varlıklara
ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ’de yer alan
ve madde 2.4’de belirtilmeyen diğer ilgili
portliiy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri
de dikkate alınır. Ayrıca, fon porttöyline
dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların
döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve
sermaye piyasası araçları fon toplam
değerinin devamlı olarak Vc8O’i ve fazlası
olamaz.
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yatırım fonlan ile yerli velveya yabancı
borsa yatınm fonlannın katılma
paylarma yatınlır. Fon, orta ve uzun
vadede TL bazında reel geliri sağlamayı
hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda
hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda
yatırım yapabilir. Yatırım yapılacak
sermaye piyasası araçlarının seçiminde,
risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda
belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay
olanlar tercih edilir.

Fon, risk değer araliğı 3-4 olacak şekilde
yönetilir. Risk değeri Sermaye Piyasası
Kurulu’nun dilzenlemeleılne göre
hesaplanmaktadır. Fon porttiiy dağılımı,
devamlı olarak, söz konusu risk değer
aralığın uygun olarak belirlenir. Fon
porttlyil, risk linıltleri dahilinde, getiri
optimizasyonu hedeflenerek yönetilir.

Yabancı yatırım araçlan fon portfi)’üne
dahil edilebilir. Fon portföyüııe dahil
edilen yabancı para ve sermaye piyasası
araçları (Türkiye’de kurulan ve
unvanında “Yahancı” Ibaresi geçen
yatırım foııları da dahil) fon toplam
değerinin %8O’l ve fazlası olamaz.
Ayrıca, yabancı yatırım fonu (Kurul
tarafından izalmamesi onaylanan) ve
yabancı borsa yatırım fonu katılma
paylan dahil, fon porttöytlne dahil edilen
yerli ve yabancı ihraççıların döviz
cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye
piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve
unvanında “Döviz” ibaresi geçen yatırım
tonları da dahil) da fon toplam değerinin
%80’i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı
paraya ve yabancı paraya dayalı sermaye
piyasası araçlanna yapılabilecek
yatırımlar sebebiyle kur risid Içerebilir.

Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma
ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını,
madde 2.4’te verilen asgari ve azami
sınırlamalar dahilinde belirleyebilir. Fon



5. İzahnamenin 2.4. no.lu maddesinde yer alan fon portföyünde yer alabilecek varlık veişlemlere ilişkin asgari ve azami sınırlamalar gtlncellenmiştir.
6. Izahnamenin 2.5. no,Ju maddesinde yer alan Fon’un eşik değeri aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir:

j ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi-TL %100 BJST-KYD 1 Aylık Mevduat TL

Endeksi + %1,5
7. İzahıtamenin 3.3. no.lu maddesinde yapılan değişiklik ile kaldıraç yaratan işlem olarakFon’un taraf olabileceği ileri valörlü işleınlere kıymetli madenler ile kira sertifikalaneklenmiştir.

8. İzahnamenin 3.4 no.lu maddesinde yapılan değişiklik ile Fon’un mutlak riske maruzdeğerinin üst limiti fon toplam değerinin %25’i olarak belirlenmiş ve mutlak RMD’ye ilişkingünlük limitin korelcök kuralı uygulanması suretiyle hesaplanacağı hususu eklenmiştir.
9. İzahanınenin 5.2. no.lu maddesine birim pay değeri hesuplarımasında iş günü olarak Borsaİstanbul, New Yoılc Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchnnge (LSE) piyasalarınınbirlikte açık olduğu günlerin kabul edileceği hükmü eklenmiştir.
10. lıahnamenin 5.5. no.lu maddesinde yer alan “Borsa Dışı Türev Araç ve SwapSözleşmelerlne İlişkin Değerleme Esasları”, “Yabancı Ortaklık Paylannın, Yabancı YatırımFonu/Borsa Yatırım Fonu Katılma Paylarının Değerleme Esasları”, “Yabancı Tahvil, Eurobondve Yabancı Kira Sertifikalarının (Sukuk) Değerleme Esasları” ve “İleri Valörlü Altın İşlmeleriDeğerleme Esasları” başlıklarında guncellemeler yapılmış, söz konusu maddeye “İleri ValörlüKira Sertifikası İşlemleri Değerleme Esasları” ile “Borsa Dışı Repo ve Ters Repo SözleşmeleriDeğerleme Esasları” eklenmiştir.

11. İzahnanıenin 5.6. no.lu maddesinde bulunan borsa dışında taraf olunacak szleşmelereilişkin esaslarda güncellemeler yapılmıştır.
12. İzahnamenin 6.1. no.lu maddesinde yer verilen “Katılma Payı Alım Esaslan” BorsaIstanbul’un yam sıra New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Ezehange <LSE)piyasalarını da içerecek şekilde güncellenmiştir.
13. İzahnamenin 6.2. no.lu maddesinde yer verilen “Alım Bedellerinin Tahsil Esasları”ndagüncellemeler yapılmıştır.

14. İzahnaınenin 6.3. no.lu maddesinde yer verilen “Katılma Payı Satım Esasları” BorsaIstanbul’un yanı sıra New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock E,cchange (LSE)pasalarını da içerecek şekilde güncellenmiştir.

portMyüııün yönetiminde, madde 2.4’te
belirtilen fon poıttbyüoe alınacak varlıklara
ilişkin oranlara ek olarak Tebliğ’de yer
alan ve madde 2.4’de belirtilıııcyen diğer
ilgili portlöy sınırlamalan ve Kurul
düzenlemeleri de dikkate alınır.
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15. izahnamenin 6.4. no,lu maddesinde yer verilen “Satım Bedellerinin ödenme Esasları”Borsa Istanbul’un yanı sıra New York Staak Exchange (NYSE) ve London Stock Exclıange(İSE) piyasalarım da içerecek şekilde güncellenmiştir.
16. tzahnamenin 6.5, no.lu maddesinde bulunan kurucu ile aktif pazarlama ve dağıumsözleşmesi imzalamış olan kurumlara Burgan Bank A.Ş. ve Yatırım Finansman MenkulDeğerler A.Ş. eklenmiştir.

17. tzahnamenin 7.1.1. no.lu maddesi Fon’un fon sepeti fonuna dönüşecek olması nedeniyle,Fon’dan karşılanan, yönetim ücreti dahil tüm giderlerin toplamının üst sının yıllık %4,38 olacakşekilde güncellenmiştir.

18. İzahnamenin 7.1.2. no.Iu muddesinde düzenlenen yönetim ücreti oranı günlük %0,00342(yüz binde üç virgül kırk iki) [yıllık yaklaşık %1,25 (yüzde bir virgül yirmi beş) olarakgtlııcellenmiştir.

19. tzalınamenin 7.1.3 no.lu maddesinde belirlenen Fon portföyünde yer alan varlıklann alımsutımınü aracılık edecek kuruluşlar güncellenmiştir.
20. Izahname metüluc 9.10. no.lu madde olarak “Ponföye yapıkmdınlıınş yarının aracı dahiledilıııesi halinde sö konıısu yatırım cıracnıııı genel özelliklerine ilişkin bilgiler ve içerdiğiıııulıteıne! rlskler ayrıca KAP ‘ta açıklamr.” hükınti eklenmiştir.
21. İzahname nıetnine 9.13. no.lu madde olarak “Borsa dışı repo.ters repo işlemlerinin fonporıföyline dahil edilmesi halinde en geç sözleşnıe tarihini rakip eden iş gibi!! içinde sözleşmeninvadesi, faiz oranı, kaışı <ara)) ve karş, raraftn derece lendiııne iıotıı KAP ‘itı açıklnmr.” hükmüeklenmiştir.
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