
İŞ I’ORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON’A BAĞLI
İŞ PORTFÖY KAPİTAL SERBEST FON

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan ../_/_ tarih ve 12233903-

______________

sayılı
iıin doğrultusunda, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı iş Porıföy Kapiıal Serbest
Fon’un izahnamesinin Giriş ve Kısaltmalar bölümleri ile “1. Fon Hakkında Genel Bilgiler” başlıklı
bölümünde bulunan 1.1. ve 1.3. no.lu maddeleri; “Il. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi
ile Fon Portföy Sınırlarnaları” başlıklı bölümünde bulunan 2,3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9. ve
2.10. no.lu maddeleri; “111. Temel Yatırım Riskleri ve Risklerin Ölçümü” başlıklı bölümünde
bulunan 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. ve 3.5. no.lu maddeleri; “V. Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam
Değerinin ve Fon Porıföy Değerinin Belirlenrne Esasları” başlıklı bölümünde bulunan 5.2., 5.5. ve
5.6. no.lu maddeleri; “Vi. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları” başlıklı bölümünün ‘Giriş” kısmı
ile 6.1,, 6.2., 6.3., 6.4. ve 6.5. no.lu maddeleri; “Vii. Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar
ve Kurucu’nun Karşıladığı Giderler” başlıklı bölümünde bulunan 7.1.1,, 71.2., 7.1.6. ve 7.2. no.lu
maddeleri; “JX. Finansal Raporlama Esasları ile Fonla İlgili Bilgilere ve Fon Portföyünde Yer Alan
Varlıklara ilişkin Açıklamalar” başlıklı bölümünde bulunan 9.4., 9.8. ve 9.9. no.lu maddeleri; “XIi.
Fon Portföyünün Oluşturulması ve Katılma Paylarının Satışı” başlıklı bölümünün başlığı ile 12.1.
no.lu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “Vİİ. Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar
ve Kurucu’nun Karşıladığı Giderler” başlıklı bölümüne 7.1.3. no.lu madde; “IX. Finansal Raporlama
Esasları ile Fonla İlgili Bilgilere ve Fon Portföyünde Yer Alan Varlıklara İlişkin Açıklamalar”
başlıklı bölümüne 9.5. ve 9.11. no.lu maddeler eklenerek, “İl. Fon Porıföyünün Yönetimi, Yatırım
Stratejisi ile Fon Porıföy Sınırlamaları” başlıklı bölümünden 2.11. no.lu madde; “111. Temel Yatırım
Riskleri ve Risklerin Ölçümü” başlıklı bölümünden 3.6. no.lu madde çıkartılarak devamı maddeler
buna göre teselsiil ettirilmiştir.

ESKİ METİN:

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON’A BAĞLI
İŞ PORTFÖY KAPİTAL SERBEST FON’UN

KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN
İZAHNAME

İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 52. ve 54.
maddelerine dayanılarak, 27/02/2015 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu’ na 446792 sicil
numarası altında kaydedilerek 05/03/2015 tarih ve 8772 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde
ilan edilen İş Portröy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon Şemsiye Fon içtüzüğü ve bu izahname
hükümlerine göre yönetilmek üzere oluşturulacak İş Portföy Kapital Serbest Fon’un katılma
paylarının ihracına ilişkin bu izahrıame Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04/02/2016 tarihinde
onaylanmıştır.

İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü
anlamına gelmeyeceği gibi, izahnameye ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez,

edilecek katılma paylarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün o a
irilmesi sonucu verilmelidir.
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Bu izahname, Kurucu İş Portföy Yönetimi AŞ’nin adresli resmi internet sitesi
(www.isportfoy.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (www.kap.gov.tr)
yayımlanmıştır. İzahnanıenin nerede yayımlandığı hususu 17/02/2016 tarihinde ticaret siciline tescil
ettirilmiş ve 23/02/2016 tarihinde TTSG’de ilan edilmiştir.

Ayrıca bu izahname katılma paylarının alım salımının yapıldığı ortamlarda, şemsiye fon içtüzüğü
ile birlikte, talep edilmesi halinde ücretsiz olarak yatırımcılara verilir.

YENİ N{ETİN:

iŞ PORİ’FÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ FONU’NA BAĞLI
iŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU’NUN

KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN
1ZAHNAME

İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 52. ve 54.
maddelerine dayanılarak, 27/02/2015 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu’na 446792 sicil
numarası altında kaydedilerek 05/03/2015 tarih ve 8772 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde
ilan edilen iş Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon içtüzüğü ve bu izahname hükümlerine
göre yönetilmek üzere oluşturulacak iş Portföy Kapiıal Serbest Fon’un katılma paylarının ihracına
ilişkin bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04/02/2016 tarihinde onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun _/J__ tarih ve 12233903 - sayılı yazısıyla
Fon’un 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 52. ve 54. maddelerine dayanılarak,
27/04/2015 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu’na 446792 sicil numarası altında
kaydedilerek 04/05/2015 tarih ve 8812 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilen İş
Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu’na bağlı İş Portföy Üçüncü Fon Sepeti
Fonu’na dönüştürülmesine izin verilmiştir.

lzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurul’ca tekeftülü
anlamına gelmeyeceği gibi, izahnameye ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.

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

Bu izahname, Kurucu İş Portföy Yönetimi A.Ş.’nin resmi internet sitesi (www.isportfoy.com.tr) ile
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (www.kap.org.tr) yayımlanmıştır. Izahnamenin nerede
yayımlandığı hususunun tescili ve TTSG’de ilan tarihine ilişkin bilgiler yatırımcı bilgi
forınıında yer almaktadır.

Ayrıca bu izahname katılma paylarının alım satımının yapıldığı ortamlarda, şemsiye fon içtüzüğü
ve yatırımcı bilgi formu ile birlikte, talep edilmesi halinde ücretsiz olarak yatırımcılara verilir.
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KISALTMALAR
(Izahnamede yer alan kısaltma ve tanıtnları gösteren bir cetvel hazırlanarak bu bölii,nde yer
verilecek olup, asgari olarak yer alması gereken kısaltmalar aşağıdaki gibidir)

Bilgilendirme Dökümanları Şemsiye fon içtüzüğü, fon izahnamesi
BIST Borsa İstanbul A.Ş.
Finansal Raporlama Tebliği 11-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına

İlişkin Tebliğ
Fon iş Portföy Kapital Serbest Fon
Şemsiye Fon iş Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Kanun 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
KAP Kamuyu Aydınlatma Platformu
Kurucu iş 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 İlişkin Esaslar Tebliği
Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Tebliğ 111-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
TEFAS Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu
TMSITFRS Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe
StandartlarılTürkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara
ilişkin ek ve yorumlar

Yönetici iş Portfdy Yönetimi A.Ş.

YENİ METİN:

KISALTMALAR

Bilgilendirme Dokümanları Şemsiye fon içtüzüğü. fon izahnamesi ve yatırıma bllgl
formu

BIST Borsa Istanbul A.Ş.
Finansal Raporlama Tebliği 11-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama

Esaslarına İlişkin Tebliğ
Fon İş Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
Şemsiye Fon iş Portröy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu
Kanun 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
KAP Kamuyu Aydınlatma Platformu
Kurucu İş Poriröy Yönetimi A.Ş.
Kurul Sermaye Piyasası Kurulu

ziKaıuuA..
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Portföy Saklayıcısı Türkiye İş Bankası A.Ş.
PYŞ Tebliği 111-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu

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

Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği
Takasbank Istanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Tebliğ 111-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
TEFAS Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu
TMS/TFRS Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

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

Yöneçj_______________ İş Portföy Yönetimi A.Ş.

ESKİ METİN:

1.1. Fon’a İlişkin Genel Bilgiler

Fon un

Unvanı: İş Portföy Kapital Serbest Fon
Adı: Kapital Serbest Fon
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Unvanı: İş Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü: Serbest Şemsiye Fon
Süresi: Süresizdir.

YENİ METİN:

1.1. Fon’a İlişkin Genel Bilgiler

Fon ‘un
Unvanı: İş Porıföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
Adı: Atak Fon Sepeti Fonu
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Unvanı: İş Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü: Fon Sepeti Şemslye Fonu
Süresi: Süresizdir.

ESKİ METİN:

[.3. Kurucu Yöneticileri

Fon’u temsil ve ilzama Kurucunun yönetim kurulu üyeleri yetkili olup, yönetim kurulu
lerine ve kurucunun diğer yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

4



(2021-Devam) - Türkiye İş Bankası
Bölümü / Bölüm Müdürü
(2013-2021) - Türkiye iş Bankası
Bölümü)Birim Müdürü

Adı Soyadı Görevi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Görev) Tecrübesi

Özcan Yönetim (20 16-Devam) - Emekli 37 Yıl
TÜRKAKIN Kurulu (2013-2016) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. -

Başkanı Genel Müdür
Oğuz Taner Yönetim (2021-Devam) - Türkiye iş Bankası - Bireysel 22 Yıl
OKUTAN Kurulu Bankacılık Ürün Bölümü (Bölüm Müdürü)

Başkan Vk. (2020-2021) - Milli Reasürans Türk Anonim Şirketi -

Yönetim Kurulu Üyesi
(2018-2020) - İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.
- Yönetim Kurulu Üyesi
(2018-2021) - Türkiye İş Bankası - Ödeme Sistemleri
Operasyonları Bölümü (Bölüm Müdürü)
(2012-2017) - Türkiye iş Bankası - Bireysel
Bankacılık Pazarlama Bölümü (Birim Müdürü)

Ali Erdal ARAL Yönetim (20 19-Devam) - Emekli 32 Yıl
Kurulu (2016-2019) - İş Faktoring A.Ş. - Genel Müdür
Üyesi (2013-2016> - Efes Varlık Yönetimi A.Ş. - Yönetim

KuruLu Başkanı
Rahmi Aşkın Yönetim (2020-Devam) - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim 31 Yıl
TÜRELİ Kurulu Kurulu Üyesi

Üyesi (2017-2020) - Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi
(2011-2015) - TBMM Milletvekili

Ulaş Yönetim (2017-Devam) - iş Porıföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim 16 Yıl
MOĞULTAY Kurulu Kurulu Üyesi

Üyesi (2014-2017) - Türkiye İş Bankası A.Ş. - Yönetim
Kurulu Üyesi

Murat Karluk Yönetim (2017-Devam) - Türkiye İş Bankası A.Ş. - İnşaat ve 27 Yıl
ÇETİNKAYA Kurulu Gayrimenkul Yönetimi Bölümü-İnşaat Birimi - Birim

Üyesi Müdürü
(201 1-2017) - Türkiye İş Bankası A.Ş. - İnşaat ve
Gayrimenkul Yönetimi Bölümü-İnşaat Birimi-Mudur
Yardımcısı

Cansel Nuray Yönetim (2012-Devam) - Türkiye iş Bankası A.Ş. - İştirakler 23 Yıl
AKSOY Kumlu Bölümü-Müdür Yardımcısı

Üyesi-İç
Kontrolden
Sorumlu

Semih ÜNAL Yönetim (2013-Devam) - T. İş Bankası A.Ş. Finansal Yönetim 22 Yıl
Kurulu Bölümü Birim Müdürü
Üyesi (2008-2013) - T. İş Bankası A.Ş. Finansal Yönetim

Bölümü Müdür Yardımcısı

Hakan
KARTAL

Yönetim
Kurulu
Üyesi

A.Ş. - Hazine 22 Yıl

A.Ş. - Hazine
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Yönetim
Kurulu
Başkan Vk.

(2021-Devam) - Türkiye İş Bankası - Bireysel
Bankacılık Ürün Bölümü (Bölüm Müdürü)
(2020-202 1)- Milli Reasürans Türk Anonim Şirketi -

Yönetim Kumlu Üyesi
(2018-2020) - iş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.
- Yönetim Kurulu Üyesi
(2018-2021) - Türkiye İş Bankası - Ödeme Sistemleri
Operasyonları Bölümü (Bölüm Müdürü)
(2012 -2017) - Türkiye iş Bankası - Bireysel

Bankacılık Pazarlama Bölümü (Birim Müdürü)

Burak Genel (2021-Devam)
- iş Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel 25 Yıl

SEZERCAN Müdür Müdür
(2016-2021) - Türkiye İş Bankası A.Ş. - Bireysel
Bankacılık Pazarlama Bölümü - Bölüm Müdürü

Ali Emrah Genel (2014-Devam) - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Gene] 20 Yıl
YÜCEL Müdür Müdür Yardımcısı

Yardımcısı
Nihan ÖZENÇ Genel (2017-Devam) - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel 24 Yıl

Müdür Müdür Yardımcısı
Yardımcısı (2015-2017) - Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. -

Genel Müdür Yardımcısı

Nilüfer SEZGİN Genel (2020-Devam) - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel 15 Yıl
Müdür Müdür Yardımcısı
Yardımcısı (20l5-2020) - iş Portföy Yöneıimi A.Ş. -

Başekonomist

YENİ METİN:

1.3. Kurucu Yöneticileri

Fon’u temsil ve ilzama Kurucu’nun yönetim kurulu üyeleri yetkili olup, yönetim kurulu
üyelerine ve Kurucu1nun diğer yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Adı Soyadı Görevi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Görev) Tecrübesi

Özcan Yönetim (2016-Devam) - Emekli 37 Yıl
TÜRKAKIN Kurulu (2013-2016) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. -

Başkanı Genel Müdür
Oğuz Taner
OKUTAN

22 Yıl

Ali Erdal ARAL Yönetim (2019-Devam) - Emekli
Kurulu (2016-2019) - İş Faktoring A.Ş. - Genel Müdür
Üyesi (2013-2016) - Efes Varlık Yönetimi A.Ş. - Yönetim

Kurulu Başkanı
Rahmi Aşkın Yönetim (2020-Devam) - İş Portföy Yönetimi A.Ş.
TÜRELİ Kumlu Kurulu Üyesi

Üyesi (2017-2020) - Türkiye iş Bankası A.Ş.
Kurulu Üyesi
(2011-2015) - TBMM Milletvekili
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(2022-Devam) - İş Poriröy Yönetimi A.Ş. - Genel
Müdür Yardımcısı
(2020-2021) - İş Poriföy Yönetimi A.Ş. - Direktör
(2017-2020) - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse
Senedi Portfdy Yönetimi Müdürü
(2014-2016) - İş Portföy Yönetimi A.Ş. —

Emeklilik Funları Müdürü
Araştırma Müdürü

-

Ulaş Yönetim (2021-Devam)- iş Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim 16 Yıl
MOĞULTAY Kurulu Kurulu Üyesi

Üyesi (2017-2021) - İş Porıföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim
Kumlu Üyesi
(2014-2017) - Türkiye iş Bankası A.Ş. - Yönetim
Kurulu Üyesi

Murat Karluk Yönetim (2017-Devam) - Türkiye İş Bankası A.Ş. - İnşaat ve 27 Yıl
ÇETİNKAYA Kurulu Gayrimenkul Yönetimi Bölümü-inşaat Birimi - Birim

Üyesi Müdürü
(201 1-2017) - Türkiye İş Bankası A.Ş. - İnşaat ve
Gayrimenkul Yönetimi Bölümü-İnşaat Birimi-Müdür
Yardımcısı

Cansel Nuray Yönetim (2012-Devam) - Türkiye İş Bankası A.Ş. - işiirakler 23 Yıl
AKSOY Kurulu Bölümü-Müdür Yardımcısı

Üyesi-İç
Kontrolden
Sorumlu

Semih ÜNAL Yönetim (2013-Devam) - T. iş Bankası A.Ş. Finansal Yönetim 22 Yıl
Kurulu Bölümü Birim Müdürü
Üyesi (2008-2013) - T. İş Bankası A.Ş. Finansal Yönetim

Bölümü Müdür Yardımcısı
Hakan Yönetim (2021-Devam) - Türkiye iş Bankası A.Ş. - Hazine 22 Yıl
KARTAL Kumlu Bölümü/Bölüm Müdürü

Üyesi (2013-2021) - Türkiye İş Bankası A.Ş. - Hazine
Bölümü/Birim Müdürü

Burak Genel (202 1-Devam) - iş Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel 25 Yıl
SEZERCAN Müdür Müdür

(2016-2021) - Türkiye iş Bankası A.Ş. - Bireysel
Bankacılık Pazarlama Bölümü - Bölüm Müdürü

Nihan ÖZENÇ Genel (2017-Devam) - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel 24 Yıl
Müdür Müdür Yardımcısı
Yardımcısı (2015-2017) - Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. -

Genel Müdür Yardımcısı
Nilüfer SEZGİN Genel (2020-Devam) - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel 15 Yıl

Müdür Müdür Yardımcısı
Yardımcısı (2015-2020) - İş Portröy Yönetimi A.Ş. -

Başekonomist
Hüseyin
GAYDE

Genel
Müdür
Yardımcısı

22 Yıl

7



ESKİ METİN:

2.3. Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara tahsisli arzına ilişkin hükümleri çerçevesinde

tahsisli alıcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon> katılma payları Tebliğ’in nitelikli
yatırımcılara tal’ısisli arzına ilişkin hükümleri çerçevesinde tahsisli olarak satılacak serbest fon
statösündedir.

Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine ve
bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portt’öy yöneticisi tarafından mevzuata
uygun olarak yönetilir.

Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde,
Tebliğin 4. Maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. Maddesinde tanımlanan fon türlerinden
Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ’in 25 inci
maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır.

Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyü, Tebliğ’in
4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda
ağırlıklı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, para piyasası araçlarına ve bunlara
dayalı türev ürünlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak, uygun gördüğü durumlarda
Repofrers Repo pazarındaki işlemler ile menkul kıymet tercihli ve/veya pay senedi repo pazarında
işlemler yapmak suretiyle borçlanma gerçekleştirmek, bu iştemlerden temin ettiği kaynakları para
ve/veya sermaye piyasası araçlarına yatırmak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.

Fon borsa dışı repo/ters repo işlemleri gerçekleştirebilecektir.

Fortföyün piyasa şartlarından kaynaklanan zaruri durumlarda ve sureklilik arz etmeyecek
şekilde mevduatta değerlendirilmesi de söz konusu olabilecektir.

Fon yatırım stratejisini uygularken, kredi alabilir, repo (Menkul kıymet tercihli ve pay senedi
repo işlemleri dahil), para piyasası işlemleri ve diğer işlemler aracılığıyla borçlanma
gerçekleştirebilir. Fon portföyünde bulunan tüm hisse senetleri ödünç işlemine konu edilebilecektir.
Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ’in
22,Maddesi’ndeki sınırlamalara tabi değildir, Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım
Fonlarına İlişkin Rehber’in 4.2.5. Maddesi’nde belirulmiştir. Fon sadece yapılan işlemlerle ilgili
olması kaydıyla yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası ya da diğer fınansal varlıkları teminat
olarak gösterebilir.

YENİ METİN:

2.3. Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı yatırım
fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. 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

ümü kolay olanlar tercih edilir.
8
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Fon, risk değer aralığı 4S olacak şekilde yönetilir. Risk değeri Sermaye Piyasası
Kurulu’nun düzenlemeleripe göre hesaplanmaktadır. Fon portföy dağılımı, devamlı olarak,
söz konusu risk değer aralığına uygun olarak belirlenir. Fon portföyü, risk limitleri dahilinde,
getiri optimizasyonıı hedeflenerek yönetilir.

Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen
yabancı para ve sermaye piyasası araçların (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Yabancı”
ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Ayrıca,
yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) ve yabancı borsa yatırım fonu
katılma payları dahil, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden
ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Döviz”
ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) da fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon,
yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar
sebebiyle kur riski içerebilir.

Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını,
madde 2.4’te verilen asgari ve azami sınırlamalar dahilinde belirleyebilir. Fon portföyünün
yönetiminde, madde 2.4’te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek
olarak, Tebliğ’de yer alan ve madde 2.4’de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve
Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.

ESKİ METİN:

2.4. Yönetici tarafından, Fon ponföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlere dair azami bir
sınırlama getirilmerrıiş olup, Tebliğin 4.2’nci maddesinde yer alan tüm enstrümanlara yatırım
yapabilecektir.

YENİ METİN:

2.4. Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, fon portföyünde yer
alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ Asgari % Azami %

Yerli ve/veya Yabancı Yatırım Fonu ve Yerli ve/veya Yabancı 80 100
Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

Yatırım Ortaklığı Payları 0 20

Yerli veiveya Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçlan 0 20

Yerli ve/veya Yabancı Kamu Borçlanma Araçları 0 20

Fers Repo İşlemleri 0 20

l’akasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası 0
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Yerli ve/veya Yabancı Ortaklık Payları, Amerikan (ADR) ve 0 20
Global (GDR) Depo Sertifıkaları

Yerli ve/veya Yabancı Kira Sertifikaları 0 20

İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0 20

İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20

Altın, Gümüş ve Diğer Kıymetli Madenler 0 20

kracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları, Sertifıkalar 0 20

Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0 20

Vadeli MevduatlKatılma Hesapları 0 10

Portföye dahil edilen yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma
aşağıdaki kurallar uygulanır:

paylarına ilişkin

a) Tek bir fona veya borsa yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fon sepeti
fonunun toplam değerinin %20’sini aşamaz. Bu oranın hesaplanmasında katılma payı alım
taleplerinde, nemalandırılma amaçlı olarak yatırım yapilaıı para piyasası fonları ve kısa vadeli
borçlanma araçları fon katılma payları dikkate alınmaz.

b) Diğer fon sepeti fonlarına yatırım yapılamaz.

c) Fon sepeti fonu portföyüne alman fon katılma paylan veya borsa yatırım fonu
katılma paylarının sayısı, yatırım yapılan fonun katılma payı sayısının %25’ini aşamaz. Bu
oranın hesaplanmasırıda katılma paylarının fon portföyüne dahil edildiği tarihteki katılma
payı sayısı esas alınır.

d) Fon sepeti fonu portföyüne, katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca
onaylanan fonların katılma paylarının dahil edilmesi esastır. Yabancı borsalarda işlem gören
borsa yatırım fonlarının katılma payları için söz konusu şart aranmaz.

e) Fon sepeti fonunda yer alan serbest fonlara ait katılma paylarının değeri, fon toplam
değerinin % 10’unu geçemez.

Fon portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin
%1O’una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters
repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10’una kadar yatırım yapılabilir.

ESKİ METİN:

2.5. Fonun eşik değeri “%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi” olacaktır.
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2.5. Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi ÷ %2 olarak
belirlenmiştir.

ESKİ METİN:

2.6. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla altın, döviz, faiz, pay senedi, pay
senedi endeksleri, emtia ve diğer sermaye piyasası araçları üzerine yazılan türev araç (vadeli işlem
ve opsiyon), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlu tahvil/bono işlemleri ve
diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan işlemler dahil edilir. Fon portföyiine alınan ve 3.3.
maddesinde tanımlanan kaldıraç yaratan işlemlerin fonun yatırım stratejisine uygun olması
zorunludur.

YENİ METİN;

2.6. Porıföye riskten korunma ve/veya yatırım amacLyla ortaklık payları, özel sektör ve
kamu borçlanma araçları, altın, gümüş ve diğer kıymetli madenler, faiz, döviz ve fınansal
endekslere dayalı türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, swap, forward, opsiyon sözleşmeleri), varant
ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon porıföyüne alınan 3.3. maddesinde tanımlanan kaldıraç yaratan
işlemlerin Fon’un yatırım sıratejisine uygun olması zorunludur. Kaldıraç yaratan işlemlerin
pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber’in “Fon Türlerine İlişkin Kontrol” başlığında yer
alan sınırlamalara uyulur.

ESKİ METİN:

2.7. Portföye borsa dışından türev araç (vadeli işlem ve opsiyon) ve swap veya repo-ters repo
sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon
porföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna
sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir
fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde
dönüştürülebilir olması zorunludur.

Ayrıca, borsa dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime
tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde
“güvenilir” ve “doğrulanabilir” bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.

YENİ METİN:

2.7. Porıföye borsa dışı repo/ters repo işlemleri, opsiyon, forward ve swap sözleşmeleri dahil
edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler Fon’un yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil
edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması,
herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi
ve Fon’un fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir
olması zorunludur-
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Ayrıca, borsa dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime
tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum vb.) olması ve Fonun fiyat açıklama dönemlerinde
“güvenilir” ve “doğrulanabilir” bir yöntem ile değerlennıesi zorunludur.

ESKİ METİN:

2.8. Fon hesabına kredi alınması mümkündür.

YENİ METİN:

2.8. Fon toplam değerinin % IO’unu geçmemek üzere, fon hesabına kredi alınabilir. Bu
takdirde kredinin tutarı, faizi, alındığı tarih ve kredi alınan kuruluş ile geri ödeneceği tarih
KAP’ta açıklanır ve Kurul’a bildirilir.

ESKİ METİN:

2.9. Yabancı para ve sermaye piyasası araçları Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in 4.l.6’ncı
maddesinde yer alan aşağıdaki esaslar dahilinde fon porttöyüne dahil edilebilir.

Yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçlarının ve kira sertifikalarının, tabi olduğu otorite
tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması, fiyatının veri dağıtım kanalları
vasıtasıyla ilan edilmesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği
düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilecek nitelikte
likidasyona sahip olması şartlarıyla, yurt dtştnda borsa dışından fon porıföyüne dahil edilmesi
mümkündür.

Fon porıföyüne sadece derecelendirmeye tabi tutulmuş yurtdışında ihraç edilen borçlanma
araçları ve kira sertifikaları alınabilir. İlgili aracın derecesini belirleyen belgeler yönetici nezdinde
bulundurulur.

YENİ METİN:

2.9. Porlföye dahil edilen yabancı yatırım araçlarını tanıtıcı genel bilgiler: Fon’a
yabancı devlet, kamu ve özel sektör borçlanma araçları, yabancı fon katılma payları, yabancı
borsa yatırım fonları ve kira sertitikalarından ABD, İngiltere (Birleşik Krallık), Irlanda, Fransa,
Almanya, Japonya, Belçika, Avusturya, Kanada, Avustralya, İsviçre, Malta, Lüksemburg, Norveç,
Ispanya, Hollanda, İtalya, Singapur, Finlandiya, Danimarka, Hong Kong, Avusturya, Portekiz,
Yunanistan, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvator, Mısır, Şili, Endonezya, İsmi!, Güney Kore,
tsveç, Singapur, Yeni Zelanda, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Meksika, Nijerya, Peru,
Filipinler, Polonya, Romanya, Rusya, Güney Afrika, Ukrayna, Uruguay, Vietnam, Hindistan
ülkelerine ait olanlar ve derecelendirmeye tabi tutulmuş olanlar alınabilir. Fon, ayrıca bu
ülkelerin borsalarında işlem gören ortaklık paylarına da yatırım yapabilir. Fon portföyüne,
katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan yabancı fonların katılma payları
dahil edilecektir. Yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarının fon portföyünı
dijebilmesi için bu şart aranmaz.
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ESKİ METİN:

2.10. Portfbye aşağıda belirtilen gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilmiş yabancı
fonların katılma payları dahil edilebilir. ABD, İngiltere (Birleşik Krallık), Fransa, Almanya,
Japonya, Belçika, Avusturya, Kanada, Avustralya, İsviçre, Malta, Lüksemburg, Norveç, İspanya,
Hollanda, İtalya, Singapur, Finlandiya, Danimarka, Hong Kong, Avusturya, Portekiz, Yunanistan,
Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvator, Mısır, Şili, Endonezya, İsrail, Güney Kore, tsveç, Singapur,
Yeni Zelanda, Macaristan, Çek Cumhuriyeti1 Çin, Meksika, Nijerya, Peru, Filipinler, Polonya,
Romanya, Ruya, Güney Afrika, Ukrayna, Uruguay, Venezuela, Vietnam ülkelerine ait olanlar
alınabilir.

YENİ METİN:

2.10. Fon poriföyüne, yatırım stratejisi ile uyumlu ve risk düzeyine uygun olması kaydıyla
yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları dahil edilebilir. Yapılandırılmış yatırım/borçlanma
araçlarının borsada işlem görmesi, ihraççısının ve/veya yatırım aracının, Tebliğ’in 32’nci
maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması zorunludur. Derecelendirme notunu
içeren belgeler Yönetici nezdinde bulundurulur. Yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları tabi
olduğu otorite tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanır.

Türkiye’de ihraç edilmiş yapılandırılmış yatırım araçlarına ilişkin olarak borsada
işlem görme şartı aranmaz. Bununla birlikte Türkiye’de ihraç edilmiş yapılandLrılmış
yatırım/borçlanma araçlarının ihraç belgesinin Kurul’ca onaylanmış olması, fiyatının veri dağıtım
kanalları aracılığıyla ilan edilmesi, Fon’un fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği
düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde döntiştürülebilir nitelikte olması
zorunludur.

Ayrıca, yurt içinde ihraç edilen yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçlarından,
Kurul’un borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde niteliği itibari ile
borçlanma aracı olduğu kabul edilen sermaye piyasası araçlarından, yatırımeı tarafından
ödenen bedelin tamamının geri ödeneceği taahhüdünü içeren özellikteki borçlanma araçları
fon portföyüne dahil edilebilecektir.

ESKİ METİN:

2.11, Fon portföyüne, yatırım stratejisi ile uyumlu ve risk düzeyine uygun olması kaydıyla
yapılandırılmış borçlanma araçları dahil edilebilir.

Portlöye dahil edilen yapılandırılmış yatırım araçları seçiminde Yatırım Fonlarına İlişkin
Rehber’in 4.1.2.1 ‘inci maddesinde yer alan aşağıdaki esaslara uyulur.

Portföyde yer alacak yapılandırılmış yatırım araçlarının;

yatırım stratejisine ve risk yapısına uygun olması,
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ii. Borsada işlem görmesi,
iii. thraççısının ve/veya varsa yatırım aracının, Fon Tebliği’nin 32’nci maddesinde belirtifen

derecelendirme notuna sahip olması ve derecelendirme notunu içeren belgelerin Yönetici nezdinde
bulundurulması,

iv. Tabi olduğu otorite tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması
gerekir.

Türkiye’de ihraç edilmiş yapılandırılmış yatırım araçlarına ilişkin olarak, yukarıda belirlenen
şartların tamamı aranır. Buna ilaveten, Türkiye’de ihraç edilmiş yapılandırılmış yatırım araçlarının;

i. İhraç belgesinin Kurulca onaylanmış olması,
ii. Fiyatının veri dağıtım kanalları vasıtasıyla ilan edilmesi,
iii. Fonun fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri

çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir nitelikte likidasyona sahip
olması zorunludur.

YENİ METİN:

Bu madde izahnameden çıkartılmıştır.

ESKİ METİN:

3.1. Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır:

1) Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, ortaklık
paylarının, diğer menkul kıymetlerin, döviz ve dövize endeksli finansal araçlara dayalı türev
sözleşmelere ilişkin taşınan pozisyonların değerinde, faiz oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz
kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Söz
konusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir:

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

b- 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- Ortaklık Payı Fiyat Riski: Fon portföyüne ortaklık payı dahil edilmesi halinde, Fon
portföyünde bulunan ortaklık paylarının fiyaılarında 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 getiremernesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar
sonucunda ödemenin yapılamamasL riskini ifade etmektedir.
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3) Likidite Riski: Fon portföybnde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa
fiyatından nakde dönüştiirülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır.

4) Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: Fon porıföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon
sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü

tahvil/bono ve altın alım işlcınlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri
işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon
alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından 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 başarısıı 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 velveya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu
fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır.

7) Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları alıında belirli bir zaman
dilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı
fınansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar
ihtimalini ifade eder.

8) Yasal Risk: Fonun katılma paylarının satıldığı dönemden sonra mevzuaıta ve düzenleyici
otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişiklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.

9) Açığa Satış Riski: Fon portföyü içerisinden açığa satış yapılan finansal enstrümanların
piyasa likiditesinin daralması sebebiyle ödünç karşılığı ve/veya doğrudan açığa satış imkanlarının
azalması durumunu ifade etmektedir.

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

11) Teminat Riski: Türev araçlar üzerinden alınan bir pozisyonun güvencesi olarak alınan
teminatın, teminatı zorunlu haller sebebiyle likidite etmesi halinde piyasaya göre değerleme
değerinin beklenen türev pozisyon değerini karşılayamaması veya doğrudan, teminatın niteliği ile
ilgili olumsuzlukların bulunması olasılığının ortaya çıkması durumudur.

12) Opsiyon Duyarlılık Riskleri: Opsiyon porıföylerinde risk duyarlılıkları arasında,
işleme konu olan spot fınansal ürün fiyat değişiminde çok farklı miktarda risk duyarlılık değişimleri
yaşanabilmektedir. Deha; opsiyonun yazıldığı ilgili finansal varlığın fiyatındaki bir birim
değişmenin opsiyon priminde oluşturduğu değişimi göstermektedir. Gamma; opsiyonun ilgili
olduğu varlığın fiyatındaki değişimin opsiyonun deltasında meydana getirdiği değişimi ölçmektedir.
Vega; opsiyonun dayanak varlığının fiyat dalgalanmasındaki birim değişimin opsiyon priminde

ırduğu değişimdir, Theta; risk ölçümlerinde büyük önem taşıyan zaman faktörünü ifade
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gösterge olup, opsiyon fiy;tının vadeye göre değişiminin ölçüsüdür. Rho ise faiz oranlarındaki
yüzdesel değişimin opsiyontrn fiyatında oluşturduğu değişimin ölçüsiidür.

13) Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri: Yapılandırılmış
Yatırım/Borçlanma Araçlarının değeri ve dönem sonu getirisi faiz ödemesinin yanında dayanak
varlığın piyasa performansına bağlıdır. Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçlarının dayanak
varlıkları üzerine oluşturulan stratejilerin getirisinin ilgili dönemde negatif olması halinde, yatırımcı
vade sonunda hiçbir itfa geliri elde edemeyeceği gibi, performansla orantılı olarak vade sonunda
elde edilen itfa Lutnrı nominal değerden daha düşük de olabilir.

Bununla birlikte, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçlarının günlük fiyat oluşumunda
piyasa faizlerinde yaşanabilecek değişimler ve dayanak varlık fiyat değişimleri de etkili
olabilmektedir. Piyasa faizlerinde ve dayanak varlık fiyatında yaşanabilecek dalgalanmalar
Yapılandırılmış Yatırımfborçlanma Araçlarının günlük değerlemesini etkileyebilmektedir. Fonun
Riske Maruz Değer <RMD) hesaplamalarında tLirev araçlarla birlikte Yapılandırılmış
YatırımlBorçlanma Araçlarından kaynaklanan piyasa riskleri de dikkate alınır.

Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları yatırımı yapılması halinde karşı taraf riski de
mevcuttur. Karşı taraf riski, ihraççı kurumun Yatırımlflorçlanma Aracından kaynaklanan
yükümlülüklerini yerine getirememe riskini ifade eder. Karşı taraf riskini minimum seviyede
tutabilmek adına, Yapılandırılmış Yaıırım/Borçlanrna Araçları yatırımlarında ihraççının ve/veya
varsa yatırım aracının Fon Tebliği’nin 32’nci maddesinde belirtilen derecelendirmc notuna sahip
olması ve koşulu aranır.

14) Emtia Riski: Fon porıföyiinde bulunan altın ve diğer kıymetli maden fiyatlarında

meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle porıföyun değer kaybetme olasılığını ifade etmektedir.

YENİ METİN:

3.1. Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır:

1) Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden fınansal araçların, ortaklık

paylarının, diğer menkul kıymetlerin, döviz ve dövize endeksli finansal araçlara dayalı türev

sözleşmelere ilişkin taşınan pozisyonların değerinde, faiz oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz

kurlarındaki dalgabnmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Söz
konusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir:

a- Faiz Oranı Riski: Fon portföyüne faize dayalı varlıkların (borçlanma aracı, ters repo vb)

dahil edilmesi halinde, söz konuş varlıkların değerinde piyasalarda yaşanabilecek faiz

oranları değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder.

b- 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.
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e- Ortaklık Payı Fiyat Riski: Fon porıföyüne ortaklık payı dahil edilmesi halinde, Fon
portföytinde bulunan ortaklık paylarının fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler

nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.

d- Kıymetli Maden ve Emtia Riski: Kıymetli madenlere doğrudan yatırım yapılması
veya kıymetli madenler ile emtiaya dayalı sermaye piyasası araçlarının fon portföyüne
dahil edilmesi halinde, kıymetli madenlerin veya emtiaların fiyatlarında meydana
gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün değer kaybetme 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 yapılamanıası riskini ifade etmektedir.

3) Likidite Riski: Fon porıföyünde bulunan fınansal varlıkların istenildiği anda piyasa
fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır.

4) Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: Fon porıföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon
sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, yaranI, sertifıka dahil edilmesi, ileri valörlü

tahvil/bono ve altın ve diğer kıymetli madenler alım işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle

kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının
üzerinde pozisyon alınması sebebi ile Fon’un başlangıç yatırımından 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 doğa! 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

dilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı
fınansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar
ihtimalini ifade eder.

8) Yasal Risk: Fon’un katılma paylarının satılmaya başladığı dönemden sonra mevzuatta

ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişik]erden olumsuz

etkilenmesi riskidir.

9) İhraççı Riski: Fon portfiiyüııe alınan varlıkların ihraççısının yükümlülüklerini

kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesi nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini

ıde eder.
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10> Etik Risk: Dolandırıcılık, suistimal, zimmete para geçirme, hırsızlık gibi nedenler ile
Fon’u zarara uğratabilecek kasıtlı eylemler ya da Fon’un itibarını olumsuz etkileyecek suçların
(örneğin, kara para aklanması) işlenmesi riskidir.

11> Baz Riski: Vadeli işlem kontratlarının cari değeri ile konu olan ilgili fınansal
enstrüman spot fiyatının aldığı değer arasındaki fiyat farklılığı değişimini ifade etmektedir.
Sözleşmede belirlenen vade sonunda vadeli fiyat ile spot fiyat birbirine eşit olmaktadır. Ancak
fon portföyü içerisinde yer alan ilgili vadeli fınansal enstriirnanlarda işlem yapılan tarih ile
vade sonu arasında geçen zaman içerisinde vadeli fiyat ile spot fiyat teorik fıyatlamadan farklı
olabilmektedir. Dolayısı ile burada Baz Değer’in sözleşme vadesi boyunca göstereceği değişim
riskini ifade etmektedir.

12) Teminat Riski: Türev araçlar üzerinden alınan bir pozisyonun güvencesi olarak alınan
teminatın, teminatı zorunlu haller sebebiyle likidite etmesi halinde piyasaya göre değerleme
değerinin beklenen türev pozisyon değerini karşılayamaması veya doğrudan, teminatın niteliği ile
ilgili olumsuzlukların bulunması olasılığının ortaya çıkması durumudur.

13> Opsiyon Duyarlılık Riskleri: Opsiyon portföylerinde risk duyarlılıkları arasında,
işleme konu olan spot finansal ürün fiyat değişiminde çok farklı miktarda risk duyarlılık değişimleri
yaşanabilınektedir. Deha; opsiyonun yazıldığı ilgili finansal varlığın fıyatındaki bir birim
değişmenin opsiyon priminde oluşturduğu değişimi göstermektedir. Garnma; opsiyonun ilgili
olduğu varlığın fiyatındaki değişimin opsiyonun deltasında meydana getirdiği değişimi ölçmektedir.
Vega; opsiyonun dayanak varlığının fiyat dalgalanmasındaki birim değişimin opsiyon priminde
oluşturduğu değişimdir. Theta; risk ölçümlerinde büyük önem taşıyan zaman faktörünü ifade eden
gösterge olup, opsiyon fiyatının vadeye göre değişiminin ölçüsüdür. Rho ise faiz oranlarındaki
yüzdesel değişimin opsiyonun fıyatında oluşturduğu değişimin ölçüsüdür.

14) Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri: Yapılandırılmış
YatırLm/Borçlanma Araçlarının değeri ve dönem sonu getirisi faiz ödemesinin yanında dayanak
varlığın piyasa performansına bağlıdır. Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçlarının dayanak
varlıkları üzerine oluşturulan stratejilerin getirisinin ilgili dönemde negatif olması halinde, yatırımcı
vade sonunda hiçbir itfa geliri elde edemeyeceği gibi, pcrformansla orantılı olarak vade sonunda
elde edilen itfa tutarı nominal değerden daha düşük de olabilir,

Bununla birlikte, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçlarının günlük fiyat oluşumunda
piyasa faizlerinde yaşanabilecek değişimler ve dayanak varlık fiyat değişimleri de etkili
olabilmektedir. Piyasa faizlerinde ve dayanak varlık fiyatında yaşanabilecek dalgalanmalar
Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçlarının günlük değerlemesini etkileyebilmektedir. Fonun
Riske Maruz Değer (RMD) hesaplamalarında lürev araçlarla birlikte Yapılandırılmış
Yatırım/Borçlanma Araçlarından kaynaklanan piyasa riskleri de dikkate alınır.

Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları yatırımı yapılması halinde karşı taraf riski de
mevcuttur. Karşı taraf riski, ihraççı kurumun Yatırım/Borçlanma Aracından kaynaklanan
yükümlülüklerini yerine getirememe riskini ifade eder. Karşı taraf riskini minimum seviyede
tutabilmek adına, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları yatırımlarında ihraççının ve/veya
varsa yatırım aracının Fon Tebliği’nin 32’nci maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sı
olması ve koşulu aranır.
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ESKİ METİN:

3.2. Fonun maruz kalabileceği risklerin ölçümünde kullanılan yöntemler şunlardır:

Piyasa Riski: Fon portföyünün maruz kaldığı piyasa riski, günlük olarak Mutlak Riske Maruz
Değer (RMD) yöntemiyle ölçülmektedir. Riske maruz değer, fon portföy değerinin normal piyasa
koşullar altında ve belirli bir dönem dahilinde maruz kalabileceği en yüksek zararı belirli bir güven
aralığında ifade eden değerdir.

RMD yönteminde parametrik yöntem tercih edilerek, %99 güven düzeyinde, 1 günlük elde
tutma süresi varsayımı altında hesaplama yapılır. Hesaplamada en az 250 iş gününü kapsayacak
şekilde gözlem süresi belirlenir. Ancak olağan dışı piyasa koşullarının varlığı halinde gözlem süresi
kısaltılır. RMD hesaplamalarına fon portföyünde yer alan tüm varlık ve işlemler dahil edilir. Türev
araçlardan kaynaklanan riskler de bu kapsamda dikkate alınır, Serbest fon olması sebebiyle fonun
RMD limiti bulunmamaktadır.

Karşı Taraf Riski: Fonda firmaların ihraç ettikleri borçlanma araçlarına yatırım
yapılabildiğinden kredi riski doğmaktadır. Kredi riskinin ölçümünde ihracı gerçekleştirilen firmalar
hakkında yeterli derecede mali analiz ve araştırma yapıldıktan sonra firmalar, uygulamada nicel ve
nitel kriterlerden oluşan etkin bir derecelendirme sisteminden geçirilmektedir. Borçlanma araçlarını
ihraç edecek firmalar için nicel kriterler, firmanın karlılığı, borçluluk oranı, öz sermaye büyüklüğü,
sektöründeki pazar payı gibi ölçülebilir değerlerden oluşuı’ken nirel kriterler, firmanın kurumsal
yönetişirni ile ilgili bağımsızlık, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve profesyonel yönetim gibi ölçülebilir
olmayan değerlerden oluşmaktadır. Derecelendirmeden sonra asgarı•’yatırım yapılabilir seviyede”
olan firmalara Yatırım Komitesinin onayıyla yatırım yapılabilir.

Bunun dışında Fon tezgahüstü piyasalar aracılığıyla türev araç ve swap sözleşmelerinde
işlem yapabileceğinden karşı taraf riski mevcuttur. Borsa dışında taraf olunan türev araç ve swap
sözleşmelerinin Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in 4.2.7. nolu bölümünde yer alan şartları
sağlaması zorunludur. Ayrıca karşı tarafin derecelendirme notunun, derecelendirme yapmaya yetkili
derecelendirme kuruluşlarının derecelendirme sistemine göre yatırım yapılabilir seviyede olduğu
kontrol edilir.

Likidite Riski: Fon portföyünde yer alan finansal varlıkların belirli bir dönemdeki ortalama
hacimleri, piyasanın ortalama işlem hacmine oranlanarak her bir varlık bazında likidite katsayısı
elde edilir. Fonun likidite katsayısı, fon portföyünde yer alan varlıkların likidite katsayıları ve
ağırlıkları kullanılarak hesaplanır.

Operasyonel Risk: Şirket faaliyetleri içerisinde operasyonel risk unsuru yaratmış ve
yaratması beklenen tüm konular başlıklar halinde listelenir. Bu listede operasyonel risklerin olma
ihtimali ve riskin gerçekleşmesi durumunda etkileri de yer alır. Ayrıca riskin meydana gelmemesi
için alınması gereken tedbirler de belirtilir. Söz konusu liste, Şirket çalışanlarına duyurulur ve yeni
durumlara karşı devamlı güncellenir. Ayrıca operasyonel risk kapsamında, Şirket giderlerine

ısıyan hatalı işlemlere ait veri tabanı da tutulmaktadır.
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Fonun yasal ve mevzuat riskine konu olmaması bakımından yatırım kısıtlarının ilgili
mevzuat; tebliğler, sözleşnıeler, Yönetim Kurulu, Yatırım Komitesi ve Risk Komitesi kararlarına,
Yatırım Karar Alma Süreci ve Yatırım ilkeleri prosedürüne, Risk Politikası ve ilgili dfihili mevzuata
uygunluğunun kontrolü ve gözetimi iç Kontrol Birimi tarafından günlük olarak yerine getirilir.
Ayrıca Fon’un kaldıraç limitine uygunluğunun kontrolü yine İç Kontrol Birimi tarafından günlük
olarak yerine getirilerek kaldıraç seviyesine ve limitlere uyum haftalık bazda raporlanır.

YENİ METİN:

3.2. Fon’un maruz kalabileceği risklerin ölçünıünde kullanılan yöntemler şunlardır:

Fon’un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun
bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.

Risklerin ölçülmesinde uluslararası kabul görmüş, düzenlemelerde yer verilen standart
ve gelişmiş istatistik yöntemler kullanılır. Hesaplamalar izleyen günlere ait risk tahminini
içerdiğinden, tahminlerin isabetliliği sonradan gerçekleşen değerler ile karşılaştırılarak
günlük olarak izlenir.

Piyasa Riski: Fon porıföyünün maruz kaldığı piyasa riski, günlük olarak ‘Riske Maruz
Değer (RMD)” yöntemiyle ölçülmektedir. Riske maruz değer, fon porıföy değerinin normal piyasa
koşullar altında ve belirli bir dönem dahilinde maruz kalabileceği en yüksek zararı belirli bir güven
aralığında ifade eden değerdir.

RMD yönteminde pararnetrik yöntem tercih edilerek, %99 güven düzeyinde, 1 günlük elde
tutma süresi varsayımı altında hesaplama yapılır. Hesaplamada en az 250 iş gününü kapsayacak
şekilde gözlem süresi belirlenir. Ancak olağan dışı piyasa koşullarının varlığı halinde gözlem süresi
kısaltılır. RMD hesaplamalarına fon portföyünde yer alan tüm varlık ve işlemler dahil edilir. Türev
araçlardan kaynaklanan riskler de bu kapsamda dikkate alınır.

Karşı Taraf Riski: Fon’da şirketlerin ihraç ettikleri borçlanma araçlarına yatırım
yapılabildiğinden kredi riski doğmaktadır. Kredi riskinin ölçümünde ihracı gerçekleştirilen şirketler
hakkında yeterli derecede mali analiz ve araştırma yapıldıktan sonra şirketler, uygulamada rıicel ve
nitel kriterlerden oluşan etkin bir derecelendirme sisteminden geçirilmektedir. Borçlanma araçlarını
ihraç edecek şirketler için nicel kriterler, şirketin karlılığı, borçluluk oranı, öz sermaye büyüklüğü,
sektöründeki pazar payı gibi ölçülebilir değerlerden oluşurken nitel kriterler, firmanın kurumsal
yönetişimi ile ilgili bağımsızlık, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve profesyonel yönetim gibi ölçülebilir
olmayan değerlerden oluşmaktadır. İlgili şirketlere Yatırım Komitesinin onayıyla belirlenen
limitler dahilinde yatırım yapılabilir.

Borsa dışında taraf olunan türev araç ve swap sözleşmelerinin Yatırım Fonlarına ilişkin
Rehber’in 4.2.7. nolu bölümünde yer alan şartları sağlaması zorunludur. Ayrıca karşı Larafın
derecelendirme notunun, derecelendirme yapmaya yetkili derecelendirme kuruluşlarının
derecelendirme sistemine göre yatırım yapılabilir seviyede olduğu kontrol edilir. Poriföye riskten
korunma amacıyla sınırlı olarak dahil edilen borsa dışında taraf olunan türev araç ve swap
sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan karşı taraf riski, piyasaya göre ayarlama (mark to

L) yöntemiyle hesaplanır ve fon toplam değerinin %1O’unu aşamaz.

20 ÇN

t iP f M A.Ş



Likidite Riski: Fon portföyünde yer alan finansal varlıkların belirli bir dönemdeki ortalama
hacimleri, piyasanın ortalama işlem hacmine oranlanarak her bir varlık bazında likidite katsayısı
elde edilir. Fon’un likidite katsayısı, fon portföyünde yer alan varlıkların likidite katsayıları ve
ağırlıkları kullanılarak hesaplanır. Stres dönemlerinde Fon’daki varlıkların likidite analizi
yapılarak olumsuz piyasa koşullarının yaşandığı dönemlerde yaşanabilecek likidite riski
konusunda Yönetim KurululRisk Komitesi bilgilendirilmektedir.

Operasyonel Risk: Şirket faaliyetleri içerisinde operasyonel risk unsuru yaratmış ve
yaratması beklenen tüm konular başlıklar halinde listelenir. Bu listede operasyonel risklerin olma
ihtimali ve riskin gerçekleşmesi durumunda etkileri de yer alır. Ayrıca riskin meydana gelmemesi
için alınması gereken tedbirler de belirtilir. Söz konusu liste, Şirket çalışanlarına duyurulur ve yeni
durumlara karşı devamlı güncellenir. Ayrıca operasyonel risk kapsamında, Şirket giderlerine
yansıyan hatalı işlemlere ait veri tabanı da tutulmaktadır.

Fon’un yasal ve mevzuat riskine konu olmaması bakımından yatırım kısıtlarının ilgili
mevzuat, tebliğler, sözleşmeler, Yönetim Kurulu, Yatırım Komitesi ve Risk Komitesi kararlarına,
Yatırım Karar Alma Süreci ve Yatırım ilkeleri prosedürüne, Risk Politikası ve ilgili dahili mevzuata
uygunluğunun kontrolü ve gözetimi iç Kontrol Birimi tarafından günlük olarak yerine getirilir.
Ayrıca Fonun kaldıraç limitine uygunluğunun kontrolü yine Iç Kontrol Birimi tarafından günlük
olarak yerine getirilerek kaldıraç seviyesine ve limitlere uyum haftalık bazda raporlanır.

ESKİ METİN:

3.3. Kaldıraç Yaratan İşlemler

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; döviz, faiz, pay senedi, pay senedi endeksleri,
emtia ve diğer sermaye piyasası araçları üzerine yazılan türev araç (vadeli işlem ve opsiyon
sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlti tahvil/bono işlemleri
ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilecektir.

YENİ METİN:

3.3. Kaldıraç Yaratan İşlemler: Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; altın ve
diğer kıymetli madenler, döviz, faiz, pay, pay endekslerine dayalı türev araç (vadeli işlem ve
opsiyon sözleşmeleri), saklı turev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü kıymetli
maden, kira sertilikaları, ıahvil/bono işlemleri işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç
yaratan benzeri işlemler dahil edilecektir.

ESKİ METİN:

3.4. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber’de belirlenen
esaslar çerçevesinde Mutlak RMD yöntemi kullanılacaktır.
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3.4. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ülçünıünde Rehber’de belirlenen
esaslar çerçevesinde “Mutlak RMD” yöntemi kullanılacaktır. Bu kapsamda fonun mutlak riske
maruz değeri fon toplam değerinin %25’ini aşamaz. Mutlak RMD’ye ilişkin günlük limit,
karekök kuralı uygulanması suretiyle hesaplanır.

ESKİ METİN:

3.5. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların
mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam
değerine oranına “kaldıraç” denir. Fonun kaldıraç limiti %500’dür.

YENİ METİN:

3.5. Kaldıraç yaratan işlernlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların
mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam
değerine oranına “kaldıraç” denir, Fonun kaldıraç limiti %50’dir.

ESKİ METİN:

3.6. Fon porıföyüne alınan yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin belgeler Kurucu
nezdinde saklanır. Fonun Riske Maruz Değer (RMD) hesaplamalarında Yapılandırılmış Borçlanma
Araçlarından kaynaklanan piyasa riskleri de dikkate alınır.

YENİ METİN:

Bu madde izahnameden çıkartılmıştır.

ESKİ METİN:

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

YENİ METİN:

5.2. Fon’un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi
suretiyle hesaplanır. Bu değer, ilgili gün sonu değerleri kullanılarak Finansal Raporlama
Tebliği’nde belirlenen ilkeler çerçevesinde ertesi iş günü hesaplanır ve katılma paylarının alım-
satım yerlerinde ilan edilir. iş günü olarak Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE>
ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günler kabul edilir.
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5.5. Borsa dışında taraf olunan türev araç ve Vwap sözleşmeleri, yapılandırılmış
yatırınılhorçlanma araçlarınd ilişkin olarak, Finansal 4Raporlama Tebliği uyarınca TMSfTFRS
dikkate alınarak Kurucu yönetim kurulu kararı ile belirlenen değerteme esasları aşağıdaki gibidir:

Portföye alim aşamasında borsa dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin değerlemesinde
güncel fiyat kullanılması esastır. Opsiyon sözleşmelerinde güncel fiyat, karşı taraftan alınan fiyat
kotasyonudur.

Fonun fiyat açıklama dönemlerinde opsiyon sözleşmeleri için; değerlemede kullanılmak
üzere güncel piyasa fiyatının bulunmadığı durumlarda ve karşı taraftan fiyat kotasyonu alınamadığı
durumlarda teorik fiyat hesaplanarak değerleme yapılır.

Fon Hizmet Birimi tarafından Black8cscholes modeli, Binomial model veya Monte-Carlo
simülasyonu yöntemlerinden değerlemeye esas varlığa uygun olanı tercih edilerek teorik fiyat
bulunmaktadır.

Fon hizmet birimi tarafından hesaplanan değerleme fiyatı, Kurucu nezdindeki poriföy
yönetiminden bağımsız Risk Yönetimi Birimi’ne doğrulanmak üzere iletilmektedir. ilgili fiyatı
doğrulamak üzere teorik fiyat, Risk Yönetimi Birimi tarafından genel kabul görmüş BlackScholes
modeli, Binomial model veya Monte-Carlo simülasyonu yöntemlerinden değerlerneye esas varlığa
uygun olanı tercih edilerek hesaplanır. Opsiyon değerlemede dayanak varlığın spot fiyatı olarak
yukarıda bahsedilen yöntemler kullanılacaktır. Spot fiyatın yanında ilgili değerlemede diğer
kıırumlkuruluşlardan veya piyasadan temin edilebildiği durumda zımni (implled), aksi halde tarihsel
(historical) volatilite değerleri kullanılacaktır. Hesaplama için Bloomberg OVML, Bloomberg
OVME ekranlarından değerlemeye esas varlığa uygun olanı tercih edilir. Bunun yanında ilgili
ekranlara ek olarak Kurucu nezdinde yukarıdaki modeller baz alınarak geliştirilen diğer hesaplama
araçları da kullanılabilir. Bu yöntemlerle elde edilen ve 100 baz puanlık yüzdesel prim alış/satış
kotasyonu ile hesaplanan alış (bid) veya satış (ask) fiyatı kullanılacaktır. Hesaplamalar Kurucu Risk
Yönetimi Politikası Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir. Risk Yönetimi Birimi tarafından
hesaplanan teorik fiyat ile Fon Hizmet Birimi tarafindan bildirilen fiyatın uyumlu olması halinde
Fon Hizmet Birinıi’ne fiyata ilişkin uygunLuk bildiriminde bulunularak değerlemede bu fiyat
kullanılır. Risk Yönetim birimi tarafından hesaplanan teorik fiyat ile Fon Hizmet Birimi tarafından
hesaplanan değerleme fiyatının uyumlu olmaması halinde değerlemede Risk Yönetim Birimi
tarafından bildirilen fiyat kullanılır. Ayrıca İç Kontrol Birimi tarafından da gerekli kontroller yapılır.

Forward ve swap sözleşmelerinde de portföye alim aşamasında güncel fiyat, karşı taraftan
alınan fiyat kotasyonudur.

Fonun fiyat açıklama dönemlerinde forward ve swap sözleşmeler için;
- Değerlemede kullanılmak üzere güncel piyasa fiyatının btlunmadıği durumlarda ve,
- Karşı taraftan fiyat kotasyonu alınamadığı durumlarda
teorik fiyat hesaplanarak değerleme yapılır.

Forward sözleşmelerinde, dayanak varlığın spot fiyatı baz alınarak teorik fiyat
hesaplanmaktadır. Dayanak varlığın spot fiyatı olarak Yatırım Fonlarinın Finansal Raporlama

larına İlişkin Tebliğ (111-14.2) 9. maddesinde yer alan esaslara göre bulunan dayanak varlık soot
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değerlerine değerleme günü ile forward işlemin vade tarihi arasındaki gün sayısına tekabul eden
uygun TL ve döviz piyasası faizleri ile (dayanak varlığın döviz olması durumunda ise Bloombcrg
FRD sayfasından alınacak “swap point” kadar) ilerletilecek ve teorik fiyata ulaşılacaktır. Farklı
dayanak varlığın kullanılması dummunda ise piyasa fiyatını en iyi yansıtacak yöntemler kullanılır.

Swap sözleşmelerinde ise, swap sözleşmelerinin nitelik açısından pek çok farklı form altında
yapılabilecek olmaları nedeniyle, swap sözleşmelerinin değerlemesine esas teşkil eden yerel faiz,
yabancı para cinsinden döviz, döviz kurları ya da diğer değerleme faktörleri hakkındaki bilgiler
belgelendirilecek olup, teorik fiyat hesaplamasında; sözleşmenin konusuna göre borçlanma aracı
fiyatlaması yöntemi (IRR) yada FRA (Forward kate Agreement) yöntemi gibi bugünkü değer
hesaplama yöntemleri ile sözleşmenin niteliğine uygun diğer genel kabul görmüş teorik fiyatlama
yöntemleri kullanılacaktır.

Bu doğrultuda,

> Konusu para (döviz) olan swap işlemlerinde, alışı yapılan döviz cinsi değerleme günü ilan
edilen TCMB alış kuru ile, swap sözleşmesi kapsamında vade sonunda satılacak döviz
ise, değerleme günündeki TCMB döviz kuru (işlemin yönüne göre alış veya satış) esas
alınarak, Bloomberg FRD sayfasından alınacak ilgili vadeye tekabül eden satış (ask)
fiyatının değerleme günündeki TCMB tarafından ilan edilen kura (işlemin yönüne göre
alış veya satış kuru) “swappoint’ eklenmesi ile hesapinnan değerleırıe kuru,

> Konusu faiz olan swap işlemlerinde, Bloomberg, Reuters gibi bağımsız ve güvenilir veri
sağlayıcılardan elde edilen ilgili para birimlerinin LIBOR ve zımni faiz oranları

baz alınarak yürütülen değerleme fiyatı ile hesaplanır.

Yapılandırılmış YatırımfBorçlanma Araçları:

Fonun stratejisine uymak kaydıyla alınan yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçlarının
seçiminde genel olarak borsada işlem görme şartı aranır. Ancak Türkiye’de ihraç edilmiş
yapılandırılnıış yatırım/borçlanma araçları için fiyatının veri dağıtım kanalları vasıtasıyla ilan
edilmesi halinde bu şart aranrnayabilir.

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

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

. Yabancı Hisse Senedi, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu
Katılma Payları

24 ft.Ş.



Yabancı hisse senedi, yabancı piyasalarda işlem gören; yatırım fonu katılma payları, borsa
yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklıklarının paylarının değerlemesinde, değerleme
tarihindeki Bloomberg veri dağıtım ekranlarından TSI 16.30-17.00 arasındaki fiyatların ortalaması
kullanılır. Değerleme günü borsada işlem geçmemesi halinde son işlem tarihindeki değerleme fiyatı
kullanılacaktır. Tam iş günü olmayan günlerde bir önceki değerleme fiyatı kullanılmaktadır.

• Yabancı Borçlanma Aracı, Eurobond ve Yabancı Kira Sertifikaları (Sukuk);

Yabancı borçlanma aracı, eurobond ve yabancı kira sertifikalarının değerlemesinde,
Bloomberg veri dağıtım ekranlarından TSI 16:30 - 17:00 arasında alınan alış ve satış fiyat
kotasyonlarının orıalamasıfıa (temiz fiyat), fon fiyatı hesaplanacak gün itibarı ile birikmiş kupon
faizinin eklenmesi ile elde edilen kirli fiyat kullanılır. Bu hesaplama, tam iş günü olmayan günlerde
söz konusu kıymetın işlem gördüğü son işlem gününe ait kapanış fiyatı (temiz fiyat) kullanılarak
yapılır. Kotasyon bulunmaması durumunda ise değerlemede kullanılacak kirli fiyat, bir önceki
günün kirli fiyatının ertesi iş gününe iç verimle ilerletilmesiyle elde edilir.

YENİ METİN:

5.5. Borsa dışında taraf olunan türev araç ve swap sözleşmeleri, yapılandırılmış
yatırım/borçlanma araçlarına ilişkin olarak, Finansal Raporlama Tebliği uyarınca TMS/TFRS
dikkate alınarak Kurucu yönetim kurulu kararı ile belirlenen değerleme esasları aşağıdaki gibidir:

Borsa Dışı Türev Araç ve Swap Sözleşmelerine İlişkin Değerleme Esasları:

Portföye alınması aşamasında borsa dışı türev araç ve swap sözleşmesinin değerlemesinde
güncel fiyat kullanılır. Opsiyon sözleşmelerinde güncel fiyat karşı taraftan alınan fiyat
kotasyonudur.

Fonun fiyat açıklama dönemlerinde opsiyon sözleşmeleri için; değerlemede kullanılmak
üzere güncel piyasa fiyatının bulunmadığı durumlarda ve karşı taraftan fiyat kotasyonu alınamadığı
durumlarda teorik fiyat hesaplanarak değerleme yapılır.

Fon Hizmet Birimi tarafından Black8Lscholes modeli, Binomial model veya Montecarlo
simülasyonu yöntemlerinden değerlemeye esas varlığa uygun olanı tercih edilerek teorik fiyat
bulunmaktadır.

Fonların değerleme ve muhasebe işlemlerini yürüten Fon Hizmet Birimi tarafından
hesaplanan değerleme fiyatı, portföy yönetiminden bağımsız Risk Yönetimi Birimi’ne doğrulanmak
üzere iletilmektedir. İlgili fiyatı doğrulamak üzere teorik fiyat, Risk Yönetimi Birimi tarafından
genel kabul görmüş Black8rscholes modeli, Binomial model veya MonteCarlo simülasyonu
yöntemlerinden değerlemeye esas varlığa uygun olanı tercih edilerek hesaplanır. Opsiyon
değerlemede dayanak varlığın spot fiyatı olarak yukarıda bahsedilen yöntemler kullanılacaktır. Spot
fiyatın yanında ilgili değerlemede diğer kurum/kuruluşlardan veya piyasadan temin edilebildiği
durumda zımni (implied), aksi halde tarihsel (historical) volatilite değerleri kullanılacaktır.
Hesaplama için Bloomberg OVML, Bloomberg OVME ekranlarından değerlemeye esas varlığa
uygun olanı tercih edilir. Bunun yanında ilgili ekranlara ek olarak Kurucu nezdinde yukarıdaki

[ler baz alınarak geliştirilen diğer hesaplama araçları da kullanılabilir. Bu yöntemlerle id
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edilen ve 100 baz puanlık yüzdeset prim alış/satış kotasyonu ile hesaplanan alış (bid) veya satış (ask)
fiyatı kullanılacaktır. Hesaplamalar İş Portröy Yönetimi A.Ş. Risk Yönetimi Politikası Yönetmeliği
çerçevesinde gerçekleştirilir. Risk Yönetimi Birimi tarafından hesaplanan teorik fiyat ile Fon Hizmet
Birimi tarafından bildirilen fiyatın uyumlu olması halinde Fon Hizmet Birimi’ne fiyata ilişkin
uygunluk bildiriminde bulunularak değerlemede bu fiyat kullanılır. Risk Yönetim birimi tarafından
hesaplanan teorik fiyat ile Fon Hizmet Birimi tarafından hesaplanan değerleme fiyatının uyumlu
olmaması halinde değerlemede Risk Yönetim Birimi tarafından bildirilen fiyat kullanılır. Ayrıca İç
Kontrol Birimi tarafından da gerekli kontroller yapılır.

Forward ve swap sözleşmelerinde portföye alım aşamasında güncel fiyat karşı taraftan alınan
fiyat kotasyonudur.

Fon’un fiyat açıklama dönemlerinde forward ve swap sözleşmeler için;
- Değerlemede kullanılmak üzere güncel piyasa fiyatının bulunmadığı durumlarda ve,
- Karşı taraftan fiyat kotasyonu alınamadığı durumlarda
teorik fiyat hesaplanarak değerleme yapılır.

Forward sözleşmelerinde, dayanak varlığın spot fiyatı baz alınarak teorik fiyat
hesaplanmaktadır. Dayanak varlığın spot fiyatı olarak Finansal Raporlama Tebliği’nin 9.
maddesinde yer alan esaslara göre bulunan dayanak varlık spot değerlerine değerleme günü ile
forward işlemin vade tarihi arasındaki gün sayısına tekabül eden uygun TL ve döviz piyasası faizleri
ile (dayanak varlığın döviz olması durumunda ise Bloomberg FRD sayfasından alınacak “swap
point” kadar) ilerletilecek ve teorik fiyata ulaşılacaktır. Farklı dayanak varlığın kullanılması
durumunda ise piyasa fiyatını en iyi yansıtacak yöntemler kullanılır.

Swap sözleşmelerinde ise, swap sözleşmelerinin nitelik açısındnn pek çok farklı form altında
yapılabilecek olmaları nedeniyle, swap sözleşmelerinin değerlemesine esas teşkil eden yerel faiz,
yabancı para cinsinden döviz, döviz kurları ya da diğer değerleme faktörleri hakkındaki bilgiler
belgelendirilecek olup, teorik fiyat hesaplamasında; sözleşmenin konusuna göre borçlanma aracı
fiyatlaması yöntemi (IRR) yada FRA (Forward Rate Agreement) yöntemi gibi bugünkü değer
hesaplama yöntemleri ile sözleşmenin niteliğine uygun diğer genel kabul görmüş teorik fiyatlama
yöntemleri kullanılacaktır.

Bu doğrultuda,

- Konusu para (döviz) olan swap işlemlerinde, alışı yapılan döviz cinsi değerleme günü ilan
edilen TCMB alLş kuru ile, swap sözleşmesi kapsamında vade sonunda satılacak döviz
ise, değerleme günündeki TCMB döviz kuru (işlemin yönüne göre alış veya satış) esas
alınarak Bloomberg FRD sayfasından alınacak ilgili vadeye tekabül eden satış (ask)
fiyatının değerleme günündeki TCMB tarafından ilan edilen kura (işlemin yönüne göre
alış veya satış kuru) “swap point” eklenmesi ile hesaplanan değerleme kuru,

- Konusu faiz olan swap işlemlerinde, Bloomberg, Reuters gibi bağımsız ve güvenilir veri
sağlayıcılardan elde edilen ilgili para birimlerinin LIBOR ve zımni faiz oranları

baz alınarak yürütülen değerleme fiyatı ile hesaplanır.
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Poriföye dahil edilecek yabancı varlıklar için ilk alımda TCMB satış kuru, daha sonra
ise TCMB alış kuru kullanılır.

Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçlarının Değerleme Esasları

Fon’un stratejisinc uymak kaydıyla alınan yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçlarının
seçiminde genel olarak borsada işlem görme şartı aranır. Ancak Türkiye’de ihraç edilmiş
yapılarıdırılmış yatırım/borçlanma araçları için fiyatının veri dağıtım kanalları vasıtasıyla ilan
edilmesi halinde bu şart aranmayabilir.

Yapılandırılmış yatırımlborçlanma araçlarının değerlemesinde borsada ilan edilen fiyat
kullanılır. İlgili kıymeııe işlem geçmemesi halinde son fiyat (borsada hiç işlem geçmemesi halinde
nitelikli yatırımcılara arz/kalka arz fiyatı) kullanılır. Borsada işlem görmeyen ancak veri dağıtım
kanalları aracılığıyla fiyatı ilan edilen yapılandırılmış yatırım araçları için değerlemede güncel fiyat
kullanılır.

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

• Yabancı Ortaklık Paylarının, Yabancı Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu Katılma
Paylarının Değerleme Esasları

Yabancı ortaklık payları, yabancı piyasalarda işlem gören; yatırım fonu ve borsa yatırım
fonu katılma payları ve yatırım orıaklıklarının paylarının değerlemesinde, değerleme tarihindeki
TSI 16:30-17:45 arasında Bloomberg veri dağıtım ekranlarından fiyat alındığı an itibarıyla
gerçekleşmiş işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatları kullanılır. Değerleme günü borsada işlem
geçmemesi halinde son işlem utrihindeki değerleme fiyatı kullanılacaktır. Tam iş günü olmayan
günlerde bir önceki değerleme fiyatı kullanılmaktadır.

• Yabancı Tahvil, Eurobond ve Yabancı Kira Sertifikalarının (Sukuk) Değerleme
Esasları

Yabancı tahvil, eurobond ve yabancı kira sertifıkalarının değerlemesinde, Bloomberg veri
dağıtım ekranlarından değerleme tarihindeki TSI 16:30-17:45 arasında Bloonıberg veri dağıtım
ekranlarından alış ve satış fiyat kotasyonlarının alındığı an itibarıyla ortalamasına (temiz fiyat), fon
fiyatı hesaplanacak gün itibarı ile birikmiş kupon faizinin eklenmesi ile elde edilen kirli fiyat
kullanılır. Bu hesaplama, tam iş günü olmayan günlerde söz konusu kıymetın işlem gördüğü son
işlem gününe ait kapanış fiyatı (temiz fiyat) kullanılarak yapılır. Kotasyon bulunmaması durumunda
ise değerlemede kullanılacak kirli fiyat, bir önceki günün kirli fiyatının ertesi iş gününe iç verimle
ilerletilmesiyle elde edilir.

• İleri Valörlii Tahvil-Bono işlemleri Değerleme Esasları

a) İleri valörlü alınan Devlet İç Borçlanma Senetleri (DiBS) valör tarihine kadar diğer
DİBS’lerin arasına dahil edilmez. İleri valörlü satılan DİBS’ler ise valör tarihine kadar

iy değeri tablosunda kalmaya ve değerlenmeye devam eder. İleri valörlü DİBS alım v
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satım işlemleri ayrı bir vad,çli işlem sözleşmesi olarak değerlenir. işlem tutarları ise valör
tarihine kadar takastan alaıMk veya takasa borç olarak takip edilir.

b) İleri valörlü sözleşmenin değeri alış ve satış işlemlerinde aynı yöntemle
lıesaplanırken işlem alış ise pozitif (÷), satış ise negatif () bir değer olarak portföy değeri
tablosuna yansır. Aynı valörde ve aynı nominal değerde hem alış hem de satış yapılmış ise
poriföy değeri tablosunda her iki işlem aynı değerde fakat alış işlemi pozitif (+) satış işlemi işe
negatif (.) olarak gözükecektir. Bu şekilde açtığı pozisyonu ters işlemle kapatmış olan fonlarda
bu işlemler portföy değeri üzerinde bir etki yaratmayacaktır.

c) İleri valörlü işlemlerin değerlemesi ise aşağıdaki formüle göre yapılacaktır:

İşlemin Değeri = Vade sonu Değeri /(1+Bileşik Faiü1OO)(kW36S)
Vade Sonu Değer: Alım satım yapılan DİBS’in nominal değeri

Bileşik Faiz: Varsa değerleme gününde BİAŞ’ta valör tarihi işlemin valör tarihi ile aynı
olan işlemlerin ağırlıklı ortalama faiz oranı, yoksa değerleme gününde BİAŞ’ta aynı gün
valörlü gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı ortalama faiz oranı, yoksa en son aynı gün valörlü
olarak işlem gördüğü gündeki aynı gün valörlü işlemlerin ağırlıklı ortalama faiz oranı, bu da
yoksa ihraç tarihindeki bileşik faiz oranıdır.

İleri Valörlü Kıymetli Maden İşlemleri Değerleme Esasları

İleri valörlü kıymetli maden işlemlerinde BIST Kıymetli Madenler Piyasası günlük
bültenindeki fiyat baz alınır. Fiyat bulunmadığı takdirde, ü! gününde işlem yapılan günkü
işlem fiyatı ile değerleme yapılır. Bu şekilde fon portföyüne birden fazla fiyattan işlem
yapılması durumunda, değerleme, yapılan işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı ile yapılır. T+2
ve daha ileri valörlü işlem yapılması halinde valör tarihinde bülten verisi bulunmaması
halinde işlemin valör tarihinden daha yakın valördeki bülten verilerine bakılarak, işlemin
valör tarihine en yakın fiyat baz alınarak değerleme yapılır.

İleri Valörlü Kira Sertifikası İşlemleri Değerleme Esasları

a) İleri valörlü alınan kira sertifikası işlemin valör tarihine kadar diğer kira
sertitikalarının arasında dahil edilmez. ileri valörlü satılan kira sertifıkaları işlemin valör
tarihine kadar portföy değeri tablosunda kalmaya ve değerlenmeye devam eder. ileri valörlü
kira sertifikaları alım ve satım işlemleri ayrı bir vadeli işlem olarak değerlenir. İşlem tutarları
ise valör tarihine kadar takastan alacak veya takasa borç olarak takip edilir.

b) İleri valörlü sözleşmenin değeri alış ve satış işlemlerinde aynı yöntemle
hesaplanırken işlem alış ise pozitif (+), satış ise negatif (-) bir değer olarak portföy değeri
tablosuna yansır. Aynı valörde ve aynı nominal değerde hem alış hem de satış yapılmış ise
portföy değeri tablosunda her iki işlem aynı değerde fakat alış işlemi pozitif (+) satış işlemi ise
negatif(.) olarak gözükecektir. Bu şekilde açtığı pozisyonu ters işlemle kapatmış olan fonlarda
bu işlemler portföy değeri üzerinde bir etki yaratmayacaktır.

) İleri valörlü işlemlerin değerlemesi ise aşağıdaki formüle göre yapılacaktır:
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İşlemin Değeri = Vade sonu Değeri /(1+Getiri Oranı/100)(vkg/365)
Vade Sonu Değer: Alım satım yapılan kira sertirıkasının nominal değeri

Bileşik Getiri: Varsa değerleme gününde BİAŞ’ta valör tarihi işlemin valör tarihi ile
aynı olan işlemlerin ağırlıklı ortalama geliri oranı, yoksa değerleme gününde BİAŞ’ta aynı
gün valörlü gerçekleşen işlemlerin ağirlıklı ortalama getiri oranı, yoksa en son aynı gün valörlü -

olarak işlem gördüğü gündeki aynı gün valörlü işlemlerin ağırlıklı ortalama getiri oranı, bu
da yoksa ihraç tarihindeki bileşik geliri oranıdır.

• Borsa Dışı Repo ve Ters Repo Sözleşmeleri Değerleme Esasları

Borsa dışı repo - ters repo sözleşmeleri vade sonuna kadar işleme ait iç verim oranı ile
değerlenir.

ESKİ METİN:

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

Kurucu nezdinde yer alan ve fon portföy yönetimi biriminden bağımsız olan Risk Yönetimi
Birimi 5.5 maddesinde belirtilen varlıkların “adil bir fiyat” içerip içermediğinin
değerlendirilmesinden sorumlııdur.

Opsiyon sözleşmelerinin portföye alım aşamasında ve fiyat açıklama dönemlerinde karşı
taraftan fiyatın alındığı durumlarda fiyat doğrulamasına ilişkin hesaplamalarda Kurucu’nun Risk
Yönetimi Prosedürü Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uyulur. Hesaplama için döviz
opsiyonlarında Bloomberg OVML, hisse ve endeks opsiyonlarında Bloomberg OVME sayfaları ya
da Kurucu nezdinde geliştirilen BlackStScholes modeli, Binomial model veya Monte-Carlo
simülasyonu ile fiyatlamaya olanak sağlayan içsel sistemlerden sözleşmeye uygun olanı
kullanılacaktır. Risk Yönetimi Birimi tarafından hesaplanan teorik fiyat ile kotasyonun uyumlu
olması halinde kotasyona ilişkin uygunluk bildirirninde bulunularak işlem gerçekleştirilir ve
değerlemede kotasyon fiyatı kullanılır.

Risk Yönetimi Birimi tarafından hesaplanan teorik fiyat ile karşı taraftan alınan fiyat
arasındaki farkın kabul edilebilir seviyesi, Risk Yönetimi Birimi tarafından hesaplanan teorik fiyatın
%20’si olarak belirlenmiştir. Muhtemel farkın kabul edilebilir seviyesi olan %20 seviyesinin fon
aleyhine aşılması halinde, sözleşmenin karşı tarafının kotasyonunu “adil fiyat” yönünde %20’lik
farkın altına çekecek şekilde güncelleştirmesi istenir. Iyileştirmeye rağmen karşı taraftan alınan
fiyatın %20’lik limitin dışında kalması halinde, Yönetim Kurulu’nun yazılı ve gerekçeli kararı ile
alınan son fiyat üzerinden işlem gerçekleştirilir ve değerlemede bu fiyat kullanılır.

Risk Yönetim Birimi tarafından forward sözleşmeler için dayanak varlığın spot fiyatı baz
alınıp değerleme günü ile forward işlemin vade tarihi arasındaki gün sayısına tekabül eden uygun
TL ve döviz piyasa faizleri ile (dayanak varlığın döviz olması durumunda ise Bloomberg FRD
sayfasından alınacak “swap .point” kadar) ilerletilerek ve swap sözleşmeleri için ise sözleşmenin
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konusuna göre borçlanma aracı fiyatlaması yöntemi (IRR) yada PRA (Forward Rate Agreement)
yöntemi kullanılarak teorik fiyat hesap1ani.

Borsa dışında taraf olunacak repo-ters repo sözleşmelerine ilişkin olarak, ilgili sözleşmelerin
faiz oranlarının borsada işlem gören benzer vade yapısına sahip sözleşmelerin faiz oranlarına uygun
olması esastır. Borsa dışında taraf olunan repo-ters repo sözleşmelerinin herhangi bir ilişkiden
etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılmasının ve adil bir fiyat içermesinin güvence altına
alınması için BİST Borçlanma Araçları Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı’nda aynı gün ilgili vadede
gerçekleşen ortalama faiz oranı ile %20’lik bir bant içerisinde kalmasına dikkat edilir. İlgili vadede
B1ST Borçlanma Araçları Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı’nda işlem geçmemesi halinde, Türkiye
Bankalar Birliği tarafından ilan edilen Türk Lirası referans faiz oranı uygulamasında ilan edilen
fiksing oranları dikkate alınarak ilgili vade için doğrusal yakınsama yöntemi ile teorik faiz oranı elde
edilir. Hesaplanan teorik faiz ile işlem yapılan faiz arasında %20’den fazla fark olmaması şart

aranır. Arızi durumlar nedeniyle gerçekleştirilmesi gereken işlemlerde Risk Yönetimi Birimi’nin
görüşü alınarak işlem gerçekleştirilebilir.

Yabancı para cinsinden repolar için Bloomberg LR sayfasında yer alan faiz oranlarının
üzerine dönüştürülecek kurun ilgili vadede swap maliyeti eklenir. Yabancı para cinsinden borsa dışı
repolarda hesaplanan teorik faiz ile işlem yapılan faiz arasında %30’dan fazla fark olmaması şartı
aranır.

Bu tür sözleşmelere taraf olunması durumunda, en geç sözleşme tarihini ıakip eden iş günü
içinde sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı ve karşL tarafın derecelendirme notu KAP’ta
açıklanarak; ilgili bilgi ve belgeler sözleşme tarihini müteakip beş yıl süreyle saklanır.

Borsa dışında taraf olunacak repo-ters repo sözleşmelerinin adil fiyat içerdiğinin kontrolü iç
Kontrol Birimi tarafından yapılır.

YENİ METİN:

5.6. Borsa dışında taraf olunacak sözleşınelere ilişkin olarak aşağıdaki esaslara uyulur;

Kurucu nezdinde yer alan ve fon portföy yönetimi biriminden bağımsız olan Risk Yönetimi
Birimi 5.5. maddesinde belirtilen varlıkların “adil bir fiyat” içerip içermediğinin
değerlendirilmesinden sorumludur.

Opsiyon sözleşmelerinin portföye alım aşamasında ve fiyat açıklama dönemlerinde karşı
taraftan fiyatın alındığı durumlarda fiyat doğrulamasına ilişkin hesaplamalarda Kurucu’nun Risk
Yönetimi Prosedürü Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uyulur. Hesaplama için döviz
opsiyonlarında Bloomberg OVML, pay ve endeks opsiyonlarında Bloomberg OVME sayfaları ya
da Kurucu nezdinde geliştirilen Black8cScholes modeli, Binomial model veya Monte-Carlo
simülasyonu ile fiyatlamaya olanak sağlayan içsel sistemlerden sözleşmeye uygun olanı
kullanılacaktır. Risk Yönetimi Birimi tarafından hesaplanan teorik fiyat ile kotasyonun uyumlu
olması halinde kotasyona ilişkin uygunluk bildiriminde bulunularak işlem gerçekleştirilir ve

lemede kotasyon fiyatı kullanılır.



Risk Yönetimi Birimi tarafından hesaplanan teorik fiyat ile karşı taraftan alınan fiyat
arasındaki farkın kabul edilebilir seviyesi, Risk Yönetimi Birimi tarafından hesaplanan teorik fiyatın
%20’si olarak belirlenmiştir. Muhtemel farkın kabul edilebilir seviyesi olan %20 seviyesinin Fon
aleyhine aşılması halinde, sözleşmenin karşı tarafinın kotasyonunu “adil fiyat” yönünde %20’lik
farkın altına çekecek şekilde güncelleştirmesi istenir. İyileştirmeye rağmen karşı taraftan alınan
fiyatın %20’lik limitin dışında kalması halinde Kurııcu’nun yazılı ve gerekçeli kararı ile alınan son
fiyat üzerinden işlem gcrçckleştirilir ve değerlemede bu fiyat kullanılır.

Risk Yöneıim Birimi tarafından forward sözleşmeler için dayanak varlığın spot fiyatı baz
alınıp değerleme günü ile forward işlemin vade tarihi arasındaki gün sayısına tekabül eden uygun
TL ve döviz piyasa faizleri ile (dayanak varlığın döviz olması durumunda ise Bloomberg FRD
sayfasından alınacak ‘swap point” kadar) ilerletilerek ve swap sözleşmeleri için ise sözleşmenin
konusuna göre borçlanma aracı fıyatlaması yöntemi (IRR) yada FRA (Forward Rate Agreement)
yöntemi kullanılarak teorik fiyat hesaplanır. Risk Yönetimi Birimi tarafından teorik fiyat ile
değerlemede kullanılacak fiyat arasında karşılaştırma yapılarak kontrol edilir,

Borsa dışında taraf olunacak repo-ters repo sözleşınelerinin adil fiyat içerdiğinin kontrolu
Risk Yönetimi Birimi tarafından yapılır.

ESKİ METİN:

Vİ. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL’dir. Takip
eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına
bölünmesiyle elde edilir. Fonun satış başlangıç tarihi Ol/03/20l6’dır.

YENİ METİN:

Vi. KATİLMA PAYLARININ ALİM SATIM ESASLARI

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL’dir. Takip
eden günlerde Fon’un birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına
bölünmesiyle elde edilir.

İleri fiyatlı fon alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, fon alım talimatının
gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30’dan sonra para piyasası fonunda
nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı
alımında kullanılır. Bahse konu nemalandırma sadece Kurucu tarafından gerçekleştirilecek
alımlar için geçerlidir. TEFAS’ta gerçekleşen işlenılerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan
yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım
sözleşmesi imzalamış bankalar tarafından yürütüleh mevduat kampanyası kapsamında
yatırımcıya mevduatın yanı sıra fonun da satıldığı hallerde bu maddede belirtilen alım satım

larında bir değişiklik yapılamaz.
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ESKİ METİN:

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat l3.30’a
kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada
bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat l3.30’dan sonra
iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen
hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk
iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

YENİ METİN:

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların; Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock
Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30’a kadar verdikleri katılma payı
alım calimatlart talimatın verilmesini ıakip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden
yerine getirilir.

Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange
piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30’darı sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay
hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay
üzerinden yerine getirilir.

işlem yapılan piyasaların ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen
talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden
gerçekleştirilir. Türkiye’de resmi tatil olan günlerde iletilen talimatlar da izleyen ilk iş günü
yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

ESKİ METİN:

6.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen kattlma payı bedelinin Kurucu tarafından
tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın
pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi
nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %5 ilave marj uygulayarak tahsil
edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj
uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar
olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatL

[klandıktan sonra hesaplanır.
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Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak
suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

İleri fıyatlı fon alım talimatına konu tutarlar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden
önceki iş gününde saat l3.30’dan sonra OİN repo yapılarak veya para piyasası fonu satışı
gerçekleştirilerek nemalandırılır.

YENt METİN:

6.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından
tahsil edilmesi esastır. Kurucu tarafından yönetilen (katılma belgeleri önceden belirlenmiş kişi
veya kuruluşlara tahsis edilmiş “Özel Fon”lar hariç) kolektif yatırım kuruluşları ve emeklilik
fonlarının katılma payı alım talimatları için, katılma payı bedelinin fon alımı takas tarihinde
tahsil edilmesi yeterlidir. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu,
talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak
bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına en fazla %20 marj
uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son
ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul
edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk
gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen
tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar
çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

TEFAS’ta işlem görecek fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak
verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak
fıyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış
fiyatına TEFAS’ta belirlenen marjı uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı
bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle
bulunan tu(ara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi
halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından TEFAS’ta belirlenen 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.

Fon alım talimatına konu TL tutarlar, Kurucu tarafından fon alım talimatının
gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 1 3.30’dan sonra para piyasası fonu katılma payı satışı
gerçekleştirilerek nemalandırılır. Kurucu dışında, TEFAS’ta diğer dağıtıcı kuruluşlar üzerinden
verilen alım talimatlarının nemalandırılması ise ilgili dağıtıcı kuruluş tarafından fon alım
talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30’dan sonra nemalandırılmak
suretiyle gerçekleştirilir. Fon’un birim pay değeri, günlük olarak tespit ve ilan edilir. Fon’un
birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.
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Katılma pay alım talimatının verildiği gün ile alış emrinin gerçekleştirileceği gün
arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, Borsa İstanbul, New York Stock Exchange
(NYSE) ve/veya London Stock Exchange’in (LSE) tatil olması ya da para transferinln kapalı
alması durumunda gerçekleşme valörii tatil gün sayısı kadar artar.

Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne
denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

ESKİ METİN:

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat l3.30’a
kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada
bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat l3.30’dan sonra iletilen
talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada
bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk
iş günü yapılacak ilk hesaplarnada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

YENİ METİN:

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların; Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock
Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30’a kadar verdikleri katılma payı
satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden
yerine getirilir.

Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE)
piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat
hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı
üzerinden yerine getirilir.

İşlem yapılan piyasaların ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen
talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden
gerçekleştirilir. Türkiye’de resmi tatil olan günlerde iletilen talimatlar da izleyen Ilk iş günü
yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

ESKİ METİN:

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları
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Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu
günlerde saat l3.30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem
gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat
13.30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde
yatırımcılara ödenir.

YENİ METİN:

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, Borsa İstanbul, New York Stock Exchange
(NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 1 3.30’a kadar
verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının işlem
yapılan piyasaların açık olduğu günlerde TSİ l3.30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatm
verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırınıcılara ödenir.

Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün
arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, Borsa İstanbul, New York Stock Exchange
(NYSE) ve/veya London Stock Exchange’in (LSE) tatil olması durumunda katılma payı
bedellerinin ödeneceği valör tatil gün sayısı kadar artar.

Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne
denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

Ödeme günü para transfer sistemi kapalıysa, katılma payı bedelleri döviz para
transferinin açık olduğu ilk gün ödenir.

ESKİ METİN:

6.5. Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri:

Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına
ilişkin aracılık sözleşmesi imzalamış olan Kurumlar tarafından yapılacaktır. Bu kurumların unvanı
ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

[Unvan 1 İletişim Bilgileri

1 Türkiye İş_şsı A.Ş. Özel Bankacılık Şubeleri 1 www.isbank.com.tr

YENİ METİN:

6.5. Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri

Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu’nun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım
luşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.



http://www.takasbank.com.tıitr/Sayfalarfl’EFAS-Uyeleraşpx

Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım
iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve

Unvanı jçim Bilgileri
T. İş Bankası A.Ş. http://www.isbank.com.tr/
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. http:tlwww.isyatirim.com.tr/
Odea Bank A.Ş. http:llwww.odeabank.com.tr/
Turkish Baıık A.Ş. http://www.turklshbank.com.tr/
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. http://www.turkishyatirim.com.tr/
TEB Portföy Yönetimi A.Ş. http://www.tebportfoy.com.tr/
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş http://www.alternatifyatirim.com.tr/
Alternatifbank A.Ş. http://www.alternatitbank.com.tr/
Burgan Bank A.Ş. http://www.burganbank.com.tr!
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. http://www.yf.com.tr/
Perform Portföy Yönetimi A.Ş. https://performportfoy.com!
Ata Portföy Yönetimi A.Ş. https://www.ataportfuy.com.tr/
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. http://www.flbaportfoy.com.tr/
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. https://www.gnbfp.com/
Yapı Kredi Poriföy Yönetimi A.Ş. https://www.yapilcrediportfoy.com.tr/
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. https://www.tacirler.com.tr/
Anadolubank A.Ş. https:/!www.anadolubank.com.tr/
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. https:İ/www.osmanlimenkul.eom.tr/
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. https://www.neoportfoy.com.tr/

ESKİ METİN:

7.1.1. Fon Yönetim Ocreti Oranı: Fon toplam değerinin günlük %O,00055’inden (milyonda
beş virgül beş) [yıllık yaklaşık %0,20 (binde iki)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu
ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme
çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

YENİ METİN:

7.1.1. Fon Toplam Gider Oranı: Fon’dan karşılanan, yönetim ücreti dahil bu maddede
belirtilen tüm giderlerin toplamının üst sınırı yıllık %4,38’dir.

Poriföye alınacak katılma payları için ödenen yönetim, giriş ve çıkış ücretleri de Fon’un
toplam gider oranının hesaptanmasında bir gider kalemi olarak dikkate alınır.

3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerin son iş günü itibarıyla, belirlenen yıllık fon toplam gideri
oranının ilgili döneme denk gelen kısmının aşılıp aşılmadığı, ilgili dönem için hesaplanan
günlük ortalama fon toplam değeri esas alınarak, Kurucu tarafından kontrol edilir. Yapılan

rolde belirlenen oranların aşıldığının tespiti halinde aşan tutarın ilgili dönemi takip e e
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beş iş günü içinde Fon’a iade edilmesinden Kurucu ve Portröy Saklayıcısı sorumludur. İade
edilen tutar, ilgili yı1 içinde takip eden dönemlerin toplam gider oranı hesaplamasında toplam
giderlerden düşülür. Fon toplam gider oranı limiti içinde kalınsa dahi Fon’dan yapılabilecek
harcamalar dışında Fon’a gider tahakkuk ettirilemez ve fon malvarlığından ödenemez.

ESKİ METİN:

7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve
Aracılık işlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföytinde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. ve iş Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon
oranları aşağıda yer almaktadır:

Pay Senedi Alım Satım Komisyonu: Onbinde 4ı-BSMV
O/N Repo: Milyonda 5,5+BSMV
O/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Milyonda 1 l+BSMV
Vadeli Repo: Milyonda 5,5*Gün sayısı+BSMV
Vadeli Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,1*Gün sayısı÷BSMV
Tahvil-Bono Piyasası: Yüzbinde 1 ,4+BSMV
Tahvil-Bono Piyasası (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 2,8+BSMV
Hazine İhalesi: -

Borsa Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 2,8*Gün sayısı+BSMV
Borsa Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli): Yüzbinde 2,l+BSMV
VİOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 3÷BSMV
VİOP Döviz Vadeli Kontratları: Onbinde 3+BSMV
VİOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 3+BSMV
VİOP Altın Vadeli Kontratı: Onbinde 3+BSMV
Altın: On binde 3 + BSMV(Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFE ücreti ödenir.)
Altın Ödünç İşlemi: On binde 3+BSMV
Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Alım-Satım Komisyonu: On binde 3+BSMV

<Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)

YENİ METİN:

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon’un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon
toplam değerinin günlük %O,00342’sinden (yüz binde üç virgül kırk iki) [yıllık yaklaşık %1,25
(yüzde bir virgül yirmi beş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay
sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcılar arasında imzalanan sözleşme
çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcılara fondan ödenecektir.
Dağıtıcılar ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından
belirlenen “genel komisyon oranı” uygulanır.
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7.1.6. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Fon malvarlığından karşılanan diğer giderler:

Fon’dan karşılanan giderler %

Yıllık azami fon toplam gider oranı

Yönetim ücreti (yıllık)
- Kurucu 0,20

Diğer giderler (tahmini) 0,50

YENİ METİN:

7.1.6. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Fon malvarlığından karşılanan diğer giderlere ilişkin güncel
formundan ulaşılabilir.

ESKİ METİN:

7.2. Kurucu Tarafından Karşılanan Giderler

bilgilere yatırımcı bilgi

Aşağıda tahmini tutarları gösterilen halka ana
karşı lanacaktır.

ilişkin giderler kurucu tarafından

Gider Türü Tutarı (TL)

Tescil ve ilan Giderleri — 6.000

Diğer Giderler 3.000

TOPLAM 9.000

il
1’ı/

YENİ METİN:

7.2. Kurucu Tarafından Karşılanan Giderler

Aşağıda tahmini tutarları gösterilen
tarafından karşılanacaktır.

katılma paylarının satışına ilişkin giderler kurucu

Gider Türü Tutarı (TL)

Tescil ve İlan Giderleri 6.000

[ Diğer Giderler 3.000

_TOPLAM 9.000
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ESKİ METİN:

9.4. Şemsiye fon içtüzüğüne, bu izahnameye, bağımsız denetim raporuyla birlikte finansal
raporlara (Finansal tablolar, sorumluluk beyanları) fon giderlerine ilişkin bilgilere, fonun risk
değerine, uygulanan komisyonlara, varsa performans ücretlendirmesine ilişkin bilgilere ve fon
tarafından açıklanması gereken diğer bilgilere fonun KAPta yer alan sürekli bilgilendirme
formundan (www.kap.gov.tr) ulaşılması mümkündür.

YENİ METİN:

9.4. Şemsiye fon içtüzüğüne, bu izahnameye, yatırımcı bilgi formuna, bağımsız denetim
raporuyla birlikte finarısal raporlara (Finansal tablolar, sorumluluk beyanları, portföy dağılım
raporları) fon giderlerine ilişkin bilgilere, fonun risk değerine, uygulanan komisyonlara, varsa
performans ücretlendirmesine ilişkin bilgilere ve fon tarafından açıklanması gereken diğer bilgilere
fonun KAP’ta yer alan sürekli bilgilendirıne forrnundan (www.kay.org.tr) ulaşılması mümkündür.

Ayrıca, Fon’un geçmiş performansına, Fon’un puriföy dağılımına, Fon’un risk
değerine ve Fon’dan tahsil edilen ve yatırımcılardan belirli şartlar altında tahsil edilecek ücret
ve komisyon bilgilerine yatırımcı bilgi formundan da ulaşılması mümkündür.

ESKİ METİN:

9.8. Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını
gerektirecek nitelikte olan izahnarnenin 1.1.1., 1.1,2.1., Il, I1l,,V.5.5., V.56., yI. (65. maddesi hariç),
VI1.7. Il, nolu bölümlerindeki değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve yapılacak
izahname değişiklikleri yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce katılma payı sahiplerine en
uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilir. İzahaamenin diğer bölümlerinde yapılacak değişikler ise,
Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak KAP’ta ve Kurucu’nun resmi internet
sitesinde ilan edilir ve yapılan değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu
olarak Kurula bildirilir.

YENİ METİN:

9.8. Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını
gerektireeek nitelikte olan izahnamenin 11,1., 1.1.2.1., 11., 111., V.5.5,, V.5.6., vi. (6.5. maddesi
hariç), V1I.7.l. (aracılık komisyonlarına ilişkin alt madde hariç) nolu bölümlerindeki
değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve Kurucu tarafından KAP’ta ve
Kurucu’nun resmi Internet sitesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan
edilmez. İzahnamenin diğer bölümlerinde yapılacak değişikler ise, Kurul’un onayı aranmaksızın
Kurucu tarafından yapılarak KAP’ta ve Kurucu’nun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yapılan
değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurul’a bildirilir.

ESKİ METİN:

Fona ilişkin olarak reklam ve ilan verilemez
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YENİ METİN;

uyulur.
9.9. Fon’un reklam ve ilaııları. ile ilgili olarak Kurul’un bu konudaki düzenlemelerine

ESKİ METİN:

XII. FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE KATILMA PAYLARININ SATIŞI

YENİ METİN:

Xll. FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE HALKA ARZ

ESKİ METİN:

12.1. Katılma payları fon iıahnamesinin KAP’ta yayımını takiben izahnamede belirtilen usul
ve esaslar çerçevesinde nitelikli yatırımoLlara sıınulur.

YENİ METİN:

12.1, Katılma payları, izahnamenin ve yatırımcı bilgi f’ormunun KAP’ta yayımını takiben
formda belirtilen satış başlangıç tarihinden itibaren, izahuame ve yatırımcı bilgi formunda
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırımcılara sunulur.

EKLENEN MADDELER:

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve
Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyLinde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye iş Bankası A.Ş. (borçlanma
araçları, kıymetli rııadenler ve kıymetli taşlar piyasası, para piyasası, repo? ters repo işlemleri), iş
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (yurt içi/yurt dışı ortaklık payları ve borsa yatırım fonları, yurt içi/yurt
dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri), OTC işlemler için ise ipMorgan Chase Bank, Goldman
Sachs IntI, Deutsche Bank, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank, Continental Capital
Markets SA ve Adamarıt Capital Partners AD aracılık etmekıedir, Yurt dışı ortaklık payları ve diğer
yabancı sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC üzerinden Goldman Sachs Co.
LLC aracılığıyla işlem yapılır.

Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1. Pay Piyasası İşlemleri:

Ortaklık Payı Alım Satım Komisyonu
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2. Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları ve Kira Sertifikaları:

Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu
Tahvil- Bono Piyasası İşlem Komisyonu
(Aynı gün seans dışı işlemler)

3. Ters Repo İşlemleri;

Ters Repo (OlN) İşlem Komisyonu
Ters Repo (OlN) İşlem Komisyonu
(14:00-17:00 arası işlemler)
Ters Repo (Vadeli) İşlem Komisyonu
Ters Repo (Vadeli) İşlem Komisyonu
(14:00-17:00 arası işlemler)

Yüzbinde l,4÷BSMV

Yüzbinde 2,8+BSMV

Miiyonda 5,5-ı-BSMV

Milyonda 1 l+BSMV
Milyonda 5,5*Oün sayısı+BSMV

Yüzbinde l,l*Gün sayısı+BSMV

4. Takasbank Para Piyasası ve Yurt İçi Organize Para Piyasası İşlemleri:

Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu
(1-7 gün arası vadeli)
Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu
(7 günden uzun vadeli)

5. VİOP İşlemleri:

VİOP Erıdeks Vadeli Kontratları İşlem Komisyonu:
VİOP Pay Vadeli Konıratları İşlem Komisyonu
VİOP Döviz Vadeli Kontratları İşlem Komisyonu
VİOP Alan Vadeli Kontrarları İşlem Komisyonu

6. Kıymetli Maden İşlemleri:

Yüzbinde 2,l÷BSMV

Milyonda 2,8*Gün sayısı-ı-BSMV

Onbinde 3+BSMV
Onbinde 3+BSMV
Onbinde 3+BSMV
Onbinde 3÷BSMV

Altın İşlem Komisyonu Onbinde 3+BSMW
(Satış işlemlerinde gün
EFE ücreti ödenir.)

bazında 50 TL

Yurt dışı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası
kuruma göre belirlenen rarifeler uygulanır.

araçları için işlem yapılan ülke ve aracı

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

9.11. Borsa dışı repo-ters repo işlemierinin fon porıföyüne dahil edilmesi halinde en geç
sözleşme tarihini takip eden iş günü içinde sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı ve karşı tarafı

lendirme notu KAPta açıklanır.
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