İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FON’A BAĞLI
İŞ PORİFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN
%107 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ FON’UN
KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN
İZAHNAME
İş Portföy Yöııetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 52. ve 54.
maddelerine dayanılarak, 06/02/2019 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Meınurluğu’na
446792 sicil numarası altında kaydedilerek 12/02/2019 tarih ve 9765 sayılı Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi’nde ilan edilen İş Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fon
içtüzüğü ve bu izahııanıe hükümlerine göre 3’önetillflek üzere oluşturulacak İş Portföy
Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan % 107 Anapara Koruma Amaçlı
Uçüıicü Fon’un katılma paylarının ihracına ilişkin bu izahname Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından
OajAit2ü8... tarihinde onaylanmıştır.
İzahnamenin onaylanması, izahuamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca
tekeffülü anlamına gelmeveceği gibi, izahnanıeye ilişkin bir tavsiye olarak da kabul
edilemez.
İhraç edilecek katılma paylarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak
değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
Bu Fon tarafından hedefleııen %107 anapara koruması ve anaparanın üzerindeki getiri
kesin bir taahhüt niteliğinde değildir ve Fon’un yatırım döneminin sonunda
gerçekleşmeme riski bulunmaktadır.
Bu izahname, Kurucu İş Portföy Yönetimi A.Ş.’nin resmi internet sitesi
(www.isportfov.com.tr) ile Kamuyu Aydmlatma Platformu (KAP)’nda (wvw.kap.or.tr)
yayımlannıştır. Izahnamenin nerede yayımlandığı hususunun tescili ve TTSG’de ilan
tarihine ilişkin bilgiler yatırınıcı bilgi formunda yer almaktadır.
Ayrıca bu izahname katılnıa paylarının alım satımının yapıldığı ortamlarda, şemsiye fon
içtüzüğü ve yatırınıcı bilgi fornıu ile birlikte, talep edilmesi halinde ücretsiz olarak
yatırımcılara verilir.
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KISA[JTIVIALAR
Bilgilendirnıe Dokümanları
BIST
Finansal Raporlama Tebliği
Fon
Şemsiye Fon
Kanun
KAP
Kurucu
Kurul
MKK
Porıföy Saklayıcısı
PYŞ Tebliği
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Rehber
Saklama Tebliği
Takasbank
Tebliğ
TEFAS
TMSİTFRS

Yönetici

Şemsiye fon içtüzüğü. fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi
formu
Borsa İstanbul A.Ş.
11-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama
Esaslarına İlişkin Tebliğ
İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlanna Yatırım Yapan
%107 Anapara Koruma Amaçlı liçüncü Fon
İş Porıföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fon
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
Kamuyu Aydınlatma Platformu
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
111-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin
Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği
Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber
111-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette
Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
111-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu
Kamu Gözetimi. Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu
tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe
Standartlart/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile
bunlara ilişkin ek ve yorumlar
İş Portföy Yönetimi A.Ş.

1. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Fon, Kanun hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında
toplanan nakitle, tasarruf sahipleri hesabtna, inançlı mülkiyet esaslarına göre işbu izahnamenin
Il. bölümünde belirlenen varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amactyla kurulan,
katılma payları Şemsiye Fon’a bağlı olarak ihraç edilen ve tüzel kişiliği bulunmayan mal
varlığıdır.

1.1. Fona İlişkin Genel Bilgiler

iduğu

Şemsiye

Fonun

iş Portföy Ozel Sektör Borçlanma Araçlarına
Yatırım Yapan %107 Anapara Koruma Amaçlı
Uçüncü Fon
İş Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı
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Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü:
Fonun Talep Toplama Dönemi
Fon’un Yatırım Dönemi
Süresi:

Koruma Amaçlı Şemsiye Fon

25 Kasım-02 Aralık 2019
03 Aralık 2019—il Aralık 2020
375 gün

1.2. Kurucu, Yönetici ve Portföy Saklayıcısı Hakkında Genel Bilgiler
1.2.1. Unvan ve Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler

Kurucu re Yönetici’nin

İş

Unvaııı:

Portröy Yönetimi A.Ş.
Portföy Yörıeticiliği ve Yatırım Danışmanlığı
Faaliyetine ilişkin Yetki Belgesi
Tarih: 12.01.2015
No: PYŞ!PY.1 —YD.1/1072

Yetki Belgesi/leri’

PortJöy Saklayıcısı ‘nın
Unvanı:
Porıföy Saklama Faaliyeti İznine
KurLıl
ve
İlişkin
Karar Tarihi
Numarası

Türkiye iş Bankası A.Ş.
Tarih: 17/07/2014
No:22/709

1.2.2. İletişim Bilgileri

Kurucu ı’e Yönetici İş PortJöy Yönetimi A.Ş. ‘nin
Merkez adresi ve internetsitesi:

Telefon numarası:

İş Kuleleri Kule 1 Kat:7
34330 4. Leventllstanbul
www.isportfov.com.tr
0212 386 29 00

Porijöy Saklayıcısı Türkiye İş Bankası A.Ş. ‘nin
Merkez adresi ve internet sitesi:
İş Kuleleri Kule 1 Kat:2
34330 4. Levent/istanbul
www.isbank.com.tr
Telefon numarası:

0212 316 3400

1.3. Kurucu Yöneticileri
Fon’u temsil ve ilzama Kurucunun yönetim kurulu üyeleri yetkili olup, yönetim kumlu
üyelerine ve kurucunun diğer yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Adı Soyadı
Özcan

TURKAKIN

Görevi
Yönetim

Kurulu
Başkanı

5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Görev)
(2016-Devam) Emekli
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
(2013-2016)
A.Ş-Genel Müdür
Son

-

Tecrübesi

34 Yıl

.

PYŞTebliği’ne uyum çerçevesinde. Kurucu’nun 30.01.2001 ıarih ve PYŞ/PY/12-7 sayılı PortföyYöneticilii ve
l6iO.200J-nrih ve PYŞ/YD/3 sayılı Yatırım Danışmanlığı yetki belgeleri iptal edilerek, Kurucu’ya Kanunun
ıci maddeleri uyarınca düzenlenen 12.012015 tarih ve PYŞ/PY.l-YD.l/1072 sayılı Porıföy
ırım Danışmanlığı yetki belgeleri verilmiştir.
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Türkiye tş Bankası A.Ş-Genel
(2002-2013)
Müdür Yardımcısı
(2008-Devam) Türkiye İş Bankası A.Ş-İktisadi
Araştırmalar
Bölümü-Bölüm
Müdürü
“e
Başekonomist
(2012-Devam) T.İş Bankası AŞ Bireysel Krediler
Tahsis Bölüm Müdürü
-

İzlem ERDEM

Yönetim
Kurulu
Başkan Vk.
Yönetim
Kurulu
Uyesi
Yönetim
Kurulu
Üyesi

Soner BENLİ

f Ali
ARAL

Erdal

-

-

-

(2019-Devam) Emekii
(2016-2019) ş Faktoring A.Ş.- Genel Müdür
(2013-2016)
Efes Varlık Yönetimi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
(2013-2016> İş Yatınm Menkul Değerler A.Ş.
Genel Müdür
(2008-Devam) Türkiye İş Bankası A.Ş.-Stıateji
ve Kurumsal Performans Yönetimi Bölümü-Birim
Müdürü
(2013-Devam) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Finansal Raporlama Müdürlüğü Müdür
(2007-2013) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Mali ve İdari İşler Bölümü Müdür Yardımcısı
(2012-Devam) Türkiye İş Bankası A.Ş.-İştirakler
Bölümü-Müdür Yardımcısı
-

Yönetim
Kurulu
Uyesi
Yönetim
Kurulu
Uyesi

Murat
COŞKUN

25 Yıl

30 Yıl

-

-

-

-

-

Adli
Gerçek
NASUHOGLU

29 Yıl

-

-

23 Yıl

23 Yıl

—

-

-

Cansel Nuray
AKSOY

Yönetim
Kurulu
Üyesi-İç
Kontrolden
Sorumlu
Yönetim
Kurulu
Üyesi

Ulaş
MOGULTAY

Muraı Karluk
ÇETİNKAYA

Yönetim
Kurulu
Uyesi

-

21 Yıl

(201 7-Devam) İş Porıföy Yönetimi A.Ş-Yönetim 14 Yıl
Kurulu Uyesi
(2014-2017) Türkiye İş Bankası A.Ş-Yönetim
Kurulu Üyesi
(2017-Devam) Türkiye İş Bankası A.Ş.-İnşaat ve 23 Yıl
Gayrimenkul Yönetimi Bölümü-İnşaat Birinıi—
Birim Müdürü
(2011-2017) Türkiye İş Bankası A.Ş.-İnşaat ve
Gayrimenkul Yönetimi Bölümü-İnşaat BirimiMüdür Yardımcısı
(2013-Devam) İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel 24 Yıl
Müdür
(2008-2013)
İş Porıföy Yönetimi A.Ş.-Genel
Müdür Yardımcısı
(201 1-Devam) İş Portföy Yönetimi A.Ş-Genel 26 Yıl
Müdür Yardımcısı
-

-

-

-

Tevfik
ERASLAN

Genel
Müdür

-

-

Elif CENGİZ

Genel
Müdür
Yardımcısı
Ali
Emrah Genel
YUCEL
Müdür
Yardımcısı
.

;;:

Şfİ

*4c$

-

(2014-Devam)
İş Porıföy Yönetimi A.Ş.-Genel
Müdür Yardııncısı
(2014-2014) İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Alternatif
Yatırım Ürünleri! Müdür
(2010-2014)- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Portföy Yönetimi Müdürlüğü ! Müdür
-

-
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18 Yıl

Nihan ÖZENÇ

Genel
Müdür
Yardımcısı

(2017-Devam) İş Portföy Yönetimi A.Ş-Genel
Müdür Yardımcısı
(2015-2017) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Genel Müdür Yardımcısı
(2002-2015) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yatırım Danışmanlığı ve Yurt İçi Satış- Direktör
-

22 Yıl

-

-

1.4. Fon Hizmet Birimi
Fon hizmet birimi Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde oluşturulmuş olup, hizınet
hiriminde görevli fon müdürüne ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
Adı Soyadı

Görevi

Aydın
ÇELIKDELEN

Fon Müdürü

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-ŞirketGörev)
(2014-Devam)
Türkiye İş Bankası
A.Ş.-Sermaye
Piyasaları
BölümüYatırım Fonları Operasyon
Müdür
Yardımcısı
-

Tecrübesi
21 Yıl

-

(2007-2014) Türkiye İş Bankası A.Ş.Sermaye Piyasaları Bölümü-Yatırım
Fonları Operasyon —İİ. Müdür
-

1.5. Portföy Yöneticileri
Fon malvarlığının, fonun yatırım stratejisi doğrultusunda, fonun yatırım yapabileceği
varlıklar konusunda yeterli bilgi ve sermaye piyasası alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip
portföy yöneticileri tarafından, yatırımcı lehine ve yatırımcı çıkarını gözetecek şekilde PYŞ
Tebliği düzenlemeleri, portföy yönetim sözleşmesi ve ilgili fon bilgilendirme dokümanları
çerçevesinde yönetilmesi zorunludur.
Fon portföyünün yönetimi için görevlendirilen portföy yöneticilerine ilişkin bilgilerc
KAP’ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.
1.6. Kurucu Bünyesinde Oluşturulan veya Dışarıdan Temin Edilen Sistemler,
Birimler ve Fonun Bağımsız Denetimini Yapan Kuruluş
Birim

Birimin/Sistemin Oluşturulduğu Kurum

Fon hizmet birimi

Türkiye İş Bankası A.Ş.

İç kontrol sistemi

İş Portföy Yönetimi A.Ş.

Risk Yönetim sistemi

İş Portföy Yönetimi A.Ş.

Teftiş birimi

İş Portföy Yönetimi A.Ş.

Araştırma birimi

İş Portföy Yönetimi A.Ş.

Il
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Fon’un finansal raporlarının bağımsız denetimi Güney
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

Bağımsız

Denetim ve Serbest

1.7. Kurucunun Acenteleri

Aeente

İletişim Bilgileri
Türkiye İş Bankası A.Ş.

—

0212 316 3400

Il. FON PORTFÖYCNİJN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON
PORTFÖY SINIRLAMALARI

2.1. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını korııyacak şekilde temsili,
yönetinıi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun
olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon
hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları
kııllanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti
de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması. Kurucunun soruınluluğunu ortadan kaldırmaz.
2.2. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği’nde belirtilen
ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ’de yer alan
sınırlarnalar çerçevesinde yönetilir.
2.3. FON YATIRIM STRATEJİSİ

•
•

Fonun yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 11/12/2020 tarihi itibariyle,
Yatırımcının anaparasının %107’ 5mm korunmasını,
Detavlarına aşağıda ver verilen, borsa ve/veya borsa dışında alınacak bir opsiyon
sözleşmesi aracılığı ile Altının Amerikan Doları cinsinden ons fıyatındaki değer artışına
iştirak oranı/katılım oranı ölçüsünde katılım sağlamak suretiyle yarırımcılara Türk
Lirası cinsinden getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %107’ sinin, yatırım döneminin sonu
olan 11/12/2020 tarihinde oluşması amaçlanmaktadır. Fon katılma payı bedellerinin TL
tutarları bir sonraki iş günü olan 14/12/2020 tarihinde nakit olarak yatırımcıların
hesaplarına aktarılır. Yatırım dönemi öncesinde Fon’dan çıkılması halinde, korumadan
yararlanılamaz. Sadece Fon’un yatırım dönemi sonuna kadar Fon’da kalan yatırımcılar
korumadan yararlanabilir.

FON’UN YATIRIM STRATEJİSİ UYARINCA;
11/12/2020 TARİHİ ÖNCESİNDE FONDAN ÇIKILMASI HALİNDE HEDEFLENEN
%107 ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANILAMAZ.
> %107 ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANILABİLMESİ İÇİN
YATIRIMCILARIN 11112/2020 TARİHİNE KADAR PAYLARINI ELDE
TUTMALARI GEREKMEKTEDİR.

t
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> 11/12/2020 TARİHİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN GETİRİ hEDEFİ İSE BU
İZAHNAMEDE AÇIKLANAN BELİRLİ KISITLARA TABİDİR.

ANAPARANIN KORUNMASI AMACINA YÖNELİK OLARAK;

A)

Söz konusu hedefe yönelik olarak fon portföyünün yaklaşık %80 %98i ile T. İş Bankası
A.Ş.ve/veya iş Gayrimenkııl Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından ihraç edilecek özel sektör
borçlanma aracı/araçlarına yatırım yapılacaktır. Banka borçlanma aracı dışındaki özel sektör
borçlanma aracının ihraççısının Tehliğ’in 32. maddesinde belirtilen derecelendirme notuna
sahip olması şartı sağlanacaktır.
-

Anaparanın korunması amacına yönelik olarak, Fonun yatırım dönemi başlangıcıııı takip eden
azanıi 1 haftalık sure içerisinde, özel sektör borçlanma aracı/araçları, Fon porıföyüne dahil
edilecektir. Ozel sektör tahvillerinin itfa tarihi ile Fonun yatırım dönemi bitiş tarihi aynı gün
olacaktır. Fonun yatırım dönemi başlangıç tarihi ile özel sektör borçlanma aracı/araçlarının fon
portföyüne dahil edilmesi arasında geçecek en fazla 1 haftalık süre içerisinde portföyün %80
%lOO’lik kısmı ile piyasa şartlarına bağlı olarak en iyi getiriyi sağlayan borsa ve/veya borsa
dışında ters repo sözleşmesine ve/veya Takasbank Para Piyasası işlemlerine yatırım
yapılacaktır. Fon portföyünün %2 %l0’luk kısmı ile ise borsa ve/veya borsa dışında bir
opsiyon sözleşmesi alınacaktır. Söz konusu bir haftalık süre içinde; ters repo ve Takasbank Para
Piyasasından dönecek, anapara korumasını sağlayacak orandaki tutar ile özel sektör borçlanma
aracı/araçları, Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası işlemleri porıföye dahil edilecektir. Fon
portföyünün oluşturulmasından sonra ise fon toplam değerinin %20’sini aşmayacak şekilde
Takasbank Para Piyasası ve/veya Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı ‘nda ve/veya borsa
dışında Ters Repo işlemlerine yatırım yapılabilecektir.
-

-

Borçlanma aracının aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak ihraç edilmesi planlanmakiadır:
Fon portföyüne dahil edilecek özel sektör tahvilleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Borçlanma Araçları Tebliği’nde (11-31.1) belirtilen esaslara uygun şekilde
iskontolu/sabit faizli olarak ihraç edilmekte olup, değişken faiz uygulanmayacaktır.
Fon’un talep toplama döneminin son gününde ihraççı şirket tarafından ihraç edilecek
özel sektör borçlanma aracı/araçları basit faizinin %11 %16 aralığında olması ön
görülmektedir. Söz konusu borçlanma aracının bileşik getirisinin de aynı aralıkta olması
beklenmektedir.
İlgili oranlar portföyün oluşması sırasındaki piyasa koşullarından farklılaşabilmesi
nedeniyle bu aralığın dışında da gerçekleşebilecektir.

•

•

-

•

B)

GETİRİ HEDEFİNE YÖNELİK OLARAK;

Getiri hedefine yönelik olarak; fon poriföyünün yaklaşık %2 %lO’u ile borsa ve/veya borsa
dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla Altının Amerikan Doları cinsinden ons
fiyatındaki değer artışına iştirak oranı/katılım oranı ölçüsünde faydalanılması amaçlanmaktadır.
Dayanak varlığın pozitif getiri sağlamadığı durumda borsa dışı opsiyon sözleşmesinden
sağlanacak ekstra getiri olmayacaktır.
-

1)

.-
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Ü4AK VARLIĞA İLİŞKİN BİLGİLER:
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Fon portföyüne dahil edilmesi planlanan opsiyon türü TRY Quanto’dur. diğer bir irade ile
altının Amerikan Doları cinsinden ons fiyatı (ABD Doları/ons) üzerinden açıklanan değerleri
kullanılarak, aşağıda detaylandırılan yöntemlerle hesaplanan altın getirisi, opsivonun Türk
Lirası büyüklüğü üzerine uygulanacaktır.
Portföyün yaklaşık %2 % lOu ile. Altının Amerikan Doları cinsinden ons fiyatındaki getirisini.
en fazla hariver sevivesindeki aetiriye kadar, katılım oranı ölcüsünde yansıtacak olan borsa
ve/veya borsa dışı opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır.
-

Opsiyon sözleşınesinin vadesinin son günü için Londra külçe piyasasında (LBMA. London
Bullion Market) 995/100 saflık standardına sahip bir ons Altın için Londra saati ile 15:0O’da
yapılaıı fiyat belirleme seansı sonucu oluşan, Bloomberg GOLDLNPM ve Reuters
XAUFIXPM= sayfalarında yayınlanan bir ons altının Amerikan Doları cinsinden sabitlemesi
(fixing), yine aynı sabitlerne yöntemi ile hesaplanan altının başlangıç değeri ile kıyaslanacaktır
ve vade sonu itibariyle altının oransal değişimi (hesaplanan geliri) hesaplanacaktır.
Bariyer seviyesinin %20 olarak ercekIeşmesi heklenmektedir.

ii)

GETİRİ ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Yatırım dönemi sonu olan 11/12/2020 tarihi itibariyle. vade sonu 08/12/2020 olan opsiyon
sözleşmesi şartlarına göre bir getiri oluşur ise, aşağıda yer verilen hesaplaına yöntemi dahilinde
getiri sağlanması hedeflenmektedir.

• Yatırımcılar, Altının Amerikan Doları cinsinden ons fiyatındaki getirisinden, pozitif getiri
olması durumunda, bariyer seviyesine kadar, katılım oranı ölçüsünde faydalanacaklardır.
Katılım oı’anı, yatırımcının altın (ABD Doları/ons) üzerine yazılmış opsiyon getirisinden
faydalanma oranıdır. Katılım oranının %75 ila %125 aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir.
Portföyün oluşması sırasındaki piyasa koşullarının farklılaşabilmesi nedeniyle katılım oranı bu
aralığın dışında da 2ereeklesebilecektir.

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

*

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

•

Altının Amerikan Doları cinsinden ons fiyatının 0311 212019 tarihli sabitleme fiyatı.
başlangıç seviyesi olarak belirlenir.
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•

Altının Amerikan Doları cinsinden ons fiyatının 08/12/2020 tarihli sahitleme fiyatı ise
bitiş seviyesi olarak belirlenir.
ONS Altının Amerikan Doları (USD) cinsi fiyatının yukarıda belirtilmiş tarihlerdeki
fiyat sahitlemesi için Londra kü]çe piyasasında (LBMA. London Bullion Market)
995/100 saflık standardına sahip bir ons Altın için Londra saati ile 15:00’da yapılan
fiyat belirleme seansı sonucu oluşan ve Bloonıherg GOLDLNPM ve Reuters
XAUFIXPM= sayfalarında yayınlanan bir ons altının Amerikan Doları cinsinden
sahitlemesi (fıxing) kııllanılacaktır.
Yatırımcılar Altının Amerikan Doları cinsinden ons fiyatının pozitif getirisinden katılım
oranı ölçüsünde faydalanacaktır.

•

•

Opsiyon sözleşmesine gore;
Opsiyon Getirisi (Tutar Olarak) =NA x Maksimum (0; Minimum (ONS Altının Amerikan
Dolan (USD) cinsi getirisi; Bariyer Seviyesi))
Burada;
NA: Opsiyonun vade sonu itibariyle nominal tutarı
ONS altın USD bazında getirisi

=

(Altın Bitiş Seviyesi / Altın Başlangıç Seviyesi)- 1

Burada;
Altın Bitiş Seviyesi = Altının Anıeı-ikan Doları cinsinden ons fiyatının bitiş seviyesinin
belirlendiği günkü sabitlerne seviyesi
Altın Başlangıç Seviyesi = Altının Amerikan Doları cinsinden ons fiyatının başlangıç
seviyesinin belirlendiği günkü sabitleme seviyesi

Fon getirisinin hesaplarıma yöntemi ise aşağıdaki gibidir.
Fon Getirisi: (Opsiyon Getirisi x Katılım Oranı) + %7
(%7 oranı portföye alınan özel sektör borçlanma aracı/araçları, Ters Repo ve Takasbank Para
Piyasası işlemlerinin getirisinden sağlanacak olan anapara korumasıdır.)
Fon poriföyüne alınan opsiyon sözleşmesinin getirisi dayanak varlığın getirisi ile aynı
olmayabilir. Bunun temel nedeni doğrudan dayanak varlığa değil, sözleşmede detayları
yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde söz konusu varlığı dayanak alan bir opsiyon
sözleşmesine yatırım yapılmasıdır. Dolayısıyla, fon portföyüne yansıtılacak getiri tamamıyla
opsiyon sözleşmesinin şartlarına göre oluşacaktır.

İİİ)

GETİRİNİN HESAPLANMASINA
VARSAYIMLAR VE ÖNEMLİ BİLGİLER:

İLİŞKİN

ÖRNEK

SENARYOLAR,

Anap ıjioruma oranı ve opsiyon sözleşmesinden katılım oranı çerçevesinde elde
.;Mdilöcük£,tIö vergi öncesi olarak ifade edilmektedir.
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•
Katılını Oranı %90 olarak varsayılmıştır.
•
Bariyer Seviyesi %20 olarak varsayılmıştır.
•
Anapara 100 TL olarak kabul edilmiştir.
•
şenaryolara %107 anapara koruması dahil edilmiştir.
•
Ornek senaryolarda hesaplanan getiriler ve vade sonu değeri vergi öncesi
rakamları yansıtmaktadır.
•
Aşağıda gösterilen örnek senaryolar geleceğe yönelik tahmin niteliğinde değildir
ve senaryolarrn gerçekleşme olasılıkları eşit değildir.
•
Yatırım dönemi sona ermeden fondan çıkılması halinde fon getirisi, opsiyon
getirisine esas olan getiri formülü ile değil, çıkış tarihindeki piyasa koşulları dikkate
alınarak hesaplanacaktır.

1. Durum
Yüksek Düzeyde Getiri

2. Durum
Orta Düzeyde Getiri

3. Durum
Negatif Getiri

Başlangıç Fiyatı

1275.00

1.275,00

1.275,00

Sonfiyat
ONS Alim Getirisi
Bariyer Seviyesi
Opsiyon Seviyesi

1.785,00

1.466,25
1 5.00%
20.00%

1,173.00

15.00%

0.00%

90.00%
13.50%

90.00%

7.00%

7.00%

7.00%

25.00%

20.50%

7.00%

iştirak Oranı
Opsiyon Getirisi İştirak Oranı
Anapara Korumasından
Kaynaklanan Getın
FON GETİRİSİ

40.00%
20.00%
20.00%
90.00%
18.00%

-8.00%
20.00%

0.00%

Durum 1: Yüksek Düzeyde Getiri Elde Edilmesi
Altının vade sonu değeri vade başı değerinden, opsiyonun bariyer seviyesi olan %20 oranından
daha ytiksekse, hesaplanan geliri %20 olarak kabul edilecek ve bu Oran katılım oranı ile
çarpılarak korunmuş anaparaya eklenip, fonun vade sonu değeri oluşacaktır.
Başlangıç Seviyesi: 1.275,00
Vade Sonu Seviyesi: 1.785,00
Performansı:
(1.466,25-1.275,00) / 1.275,00 = %40
Hesaplanan Getiri:
%20
Fonun Vade Sonu Değeri: 107 TL + (100 TL x %20 x %90)
Fonun Vade Sonu Getirisi : %7 + (1* %20 *%90) = %25

=

125 TL (fl

Durum 2: Orta Düzeyde Getiri Elde Edilmesi
Altının vade sonu değeri vade başı değerinden opsiyonun bariyer seviyesi olan %20 oranından
dqşükşe, hesaplanan getiri aynen kabul edilecek ve bu oran katılım oranı ile çarpılarak
eklenip, fonun vade sonu değeri oluşacaktır.
/7ıcrıPY

Başlangıç Seviyesi: 1.275,00
Vade Sonu Seviyesi: 1.466,25
Performansı:
(1.366,25-1.275,00)/1.275,00 = %15
Hesaplanan GeLiri:
%15
Fonun Vade Sonu Değeri: 107 TL+ (100 TLx %15 x %90)= 120.50 TL()
Fonun Vade Sonu Getirisi : %7 +( 1*. %15 *%9Q) %20,50

Durum 3: Getiri Elde Edilememesi
Altının vade sonu değeri vade başı dcğeriy]e ayni ya da vade başı değerinden düşü kse
hesaplanan getiri 0 olarak kabul edilecek ve yatırımcıların başlangıç yatırımlarının %107’sı
korunmuş olacaktır.
Başlangıç Seviyesi: 1.275,00
\‘ade Sonu Seviyesi: 1.173,00
Performansı:
(1.173,00-1.275,00) / 1.275,00 = -%8
Hesaplanan Getiri:
%0
Fonun Vade Sonu Değeri: 107 TL + (100 TL x %0 x %90))
Fonun Vade Sonu Getirisi : %7 + (1* %0 *%90) = %7

=

107 TL

(*)Hesaplamalardaki değerler örnek amaçlıdır ve vergi öncesi rakamları yansıtmaktadır. Net
fon getirisi hesaplanırken vergi kesintileri dikkate alınmalıdır.

C)

KESİNLEŞEN PORTFÖY BİLGİLERİ:

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

2.4. Fon’un eşik değeri = [Katılım Oranı *Maksimum { 0;Minimum(Altının Amerikan
Doları Cinsinden Ons FiyatınınGetirisi; Bariyer Seviyesi)}) +%7’dir.
Burada;
ns Altın USD Getirin

=

Altın Bitiş Seviyesi
Altın Gaşlangtç Seviyesi
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Altın Bitiş Seviyesi = Altının Amerikan Doları Cinsinden Ons Fiyatının bitiş seviyesinin
belirlendiği günkü sahitleme seviyesi
Altın Başlangıç Seviyesi = = Altının Amerikan Doları Cinsinden Ons Fiyatının başlangıç
seviyesinin belirlendiği günkü sabitleme seviyesi
2.5. Fon portföyüne uygulanacak stratejilerle uyumlu olarak borsa dışından yatırım
amaçlı opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun 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 fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe
uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülehilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı turev araç
(opsiyon) sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi fınansal bir kunım (banka.
aracı kurum vb.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde “güvenilir” ve “doğrulanabilir”
bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.
2.6. Fon toplam değerinin % lO’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 Kurula hildirilir.

111. TEMEL YATIRIM RİSKLERİ VE RİSKLERİN ÖLÇÜNIt)
Yatırımcılar Fon’a yatırım yapmadan önce Fon’la ilgili temel yatırım risklerini
değerlendirmelidirler. Fon ‘un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek
değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırıınlarının
değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini yatırımcılar göz önünde bulundurmalıdır.
3.1. Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır:
1) Piyasa Riski: Piyasa riski ile horçlanmayı temsil eden finansal araçların, kıymetli
madenlerin ve yatırım amaçlı fon portföyüne dahil edilen opsiyon sözleşmelerinin değerinde,
faiz oranları, dayanak varlık 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 konusu 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 kurlannda meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon’un maruz kalacağı
zarar olasılığını ifade etmektedir.

‘>

t

r.i

c- Kıymetli Madenlere Yatırım Yapılmasından Kaynaklanan Risk: Fon
portföyünde bulunan altın ve altına dayalı diğer kıymetlerin fiyatlarında meydana
gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün değer kaybetme olasıhğını ifade
;ktedir.
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2) Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşnıeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine
getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan
aksaklıklar sonucunda ödenıenin yapılamaması riskini ifade etmektedir.
3) Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan fınansal varlıkların istenildiği anda piyasa
fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır.
4) Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon
sözleşmeleri), ileri valörlü tahvil/bono ve altın alim işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle
kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç
yatınmının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatınmından daha yüksek
zarar kaydedehilme olasılığı kaldıraç riskini ifade eder.
5) Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar
sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında
kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi
kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi
kurum dışı etkenler de olabilir.
6) Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu
fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır.
7) Yasal Risk: Fonun katılma paylarının satıldığı dönemden sonra mevzuatıa ve
düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişiklerden olumsuz
etkilenmesi riskidir.
8) İhraççı Riski: Fon portföyüne alınan varlıkların ihraççısının yükümlülüklerini
kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesi nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini
ifade eder.

9) Etik Risk: Dolandırıcılık, suistimal, zimmete para geçirme, hırsızlık gibi nedenler
ile Fon’u zarara uğratahilecek kasıtlı eylemler ya da Kurucu’nun itibarını olumsuz etkileyecek
suçların (örneğin, kara para aklanması) işlenmesi riskidir.
10) Baz Riski: Vadeli işlem kontratlarının cari değeri ile konu olan ilgili finansal
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 porıföyti içerisinde yer alan ilgili vadeli finansal enstrümanlarda işlem yapılan tarih ile vade
sonu arasında geçen zaman içerisinde vadeli fiyat ile spot fiyat teorik fiyatlarnadan farklı
olabilmektedir. Dolayısı ile burada Baz Değer’ in sözleşme vadesi boyunca göstereceği değişim
riskini ifade etmektedir.
11) Teminat Riski: Türev raçlar üzerinden alınan bir pozisyonun güvencesi olarak
alınan teminatın, teminatı zorunlu haller sebebiyle likidite etmesi halinde piyasaya göre
değerleme değerinin beklenen 11kev pozisyon değerini karşılayamaması veya doğrudan,
teminatın niteliği ile ilgili olumsuzlukların bulunması olasılığının ortaya çıkması durumudur.

12) Opsiyon Duyarlılık Riskleri: Opsiyon portföylerinde risk duyarlılıkları arasında,
u olan spot finansal ürün fiyat değişiminde çok farklı miktarda risk duyarlılık
ıbilmektedir. Delta; opsiyonun yazıldığı ilgili finansal varlığın fiyatındaki bir
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birim değişmenin opsivon priminde oluşturduğu değişimi göstermektedir. Gamına; opsiyonun
ilgili olduğıı varlığın fiyatındaki değişinıin opsiyonun deltasında meydana getirdiği değişimi
ölçmektedir. Vega; opsiyonun dayanak varlığının fiyat dalgalannıasındaki birim değişimin
opsiyon priminde oluşturduğu değişimdir. Theıa: risk ölçüınlerinde büyük önem taşıyan zaman
faktörünü ifade eden gösterge olup. opsiyon fiyatının vadeye göre değişiminin ölçüsüdür. Rho
ise faiz oranlarındakı yüzdesel değişimin opsıyonun fivatında oluşturduğu değişimin ölçüsüdür.

3.2. Fonun maruz kalabileceği risklerin ölçümünde kullanılan yöntemler
şunlardır:
Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan \arlıkların yapısına ve risk dtizeyiııe uygıın
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 isahetliliği sonradan gerçekleşen değerler ile karşılaştırılarak günlük
olarak izlenir.
Fonların portföylerine borsa dışından alınan turev araçlar nedeniyle maruz kalınan karşı
taraf riski fon toplam değerinin %20’sini aşamaz. Bu sınırlamaya uyuınun yalnızca söz konusu
varlıkların portföye dahil edilmeleri aşamasında sağlanması yeterlidir.
Fon portföytine dahil edilen özel sektör borçlanma araçlarının ihraççısının
derecelendirme notunun Tebliğ’in 32. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde yatırım
yapılabilir seviyede olduğu sürekli olarak kontrol edilir.
Piyasa Riski: Fon portföyünün maruz kaldığı piyasa riski, Rehber’in 7.5.l’inci
maddesinde yer aldığı gibi standart yöntem ölçülınektedir.

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 oluşurken nitel kriterler, firmanın kuruınsal yönetişimi ile ilgili bağımsızlık,
şeffaflık, hesap verilebilirlik ve profesyonel yönetim gibi ölçülebilir olmayan değerlerden
oluşmaktadır.
Likidite Riski: Fon portföyünde yer alan finansal varlıldarın belirli bir dönemdeki
ortalama hacimleri, piyasanın ortalama işlem hacnıine oranlanarak her bir varlık bazında
likidite katsayısı elde edilir. Fonun likidite katsayısı, fon portföyünde yer alan varlıkların
likidite katsayılan ve ağırlık]arı 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
:
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duyurulur ve yeni dıırıımlara karşı devamlı güncellenir. Ayrıca operasyonel
Şirket giderlerine yansıyan hatalı işlemlere ait veri tabanı da tutulıııaktadır.

risk kapsamında,

Fonun yasal ve ınevzuat riskine konu olmaması bakımından yatırım kısıtlarının ilgili
mevzuat, tehliğler, sözleşmeler, Yönetim Kurulu. Yatınıu Komitesi ve Risk Komitesi
kararlarına, Yatırım Karar Alma Süreci ve Yatırım İlkeleri prosedürüne, Risk Politikası ve ilgili
dhili mevzuata uygunluğunun kontrolü ve gözetirni İç Kontrol Birimi tarafından günlük olarak
yerine getirilir. Ayrıca Fon’un kaldıraç limitine uyguııluğunun kontrolü yine Iç Kontrol Birimi
tarafından günlük olarak yerine getirilerek kaldıraç seviyesine ve limitlere uyıırı haftalık bazda
raporlanır.

3.3. Kaldıraç Yaratan İşlemler
Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden borsa dışı opsiyon sözleşmesi dahil
edilecektir.
3.4. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçünıündc Rehberde belirlenen
esaslar çerçevesinde standart yöntem kullanılacaktır. Bu çerçevede fon portföyündeki kaldıraç
yaratan bütün işlemler nedeniyle fon portföyünün maruz kaldığı açık pozisyon fon toplam
değerini aşamaz.

IV. HEDEFLENEN %107 ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANMA
KOŞULLARI
Fon katılma payı satın alan yatırımcılar, sadece Fonun ilan edilen yatırım dönemi
sonuna kadar kalırlarsa dönem sonundaki %107 anapara korumasından
yararlanabileceklerdir. Daha önce paylannı iade eden yatırımcılar ise pavlannı o 2ünkü
net aktif değer üzerinden nakde dönüştüreceklerdir. Bu tutar anaparanın üzerinde
olabileceği uibi altında da olabilir.

V. FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIĞININ
AYRILIĞI
5.1. Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun porıföy
saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Poriföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.
5.2. Portföy Saklayıeısı’nın, fon porıföyünde yer alan ve Takasbank’ın saklama hizmeti
verdiği para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile diğer varlıkları Takasbank
nezdinde ilgili fon adına açılan hesaplarda izlemesi gerekmekıedir. Bunların dışında kalan
varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank’a aktarılır veya söz konusu
bilgilere Takasbank’ın erişimine imkfin sağlanır. Bu durumda dahi Portföy Saklayıeısı’nın
yükümlülük ve sorumluluğu devam eder.

5.3. Fon’un malvarlığı Kurucu’nun ve Portföy Saklayıcısı’nın malvarlığından ayrıdır.
Fon’un malvarlığı, fon hesabına olması şartıyla kredi almak türev araç işlemleri veya fon
adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve
rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Poriföy Saklayıcısının yönetiminin veya
denetıpıınm kamu kurumlarına devredılmesı halınde dahi başka bır amaçla tasarruf edilemez,
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kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir
konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.
5.4. Poııföy saklayıcısı: fona ait finansal varlıkların saklanması ve/veya kayıtların
tutulması, diğer varlıkların aidiyetinin doğrulanması ve takihi, kayıtlarının tutulması, varlık ve
nakit hareketlerine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesinin kontrolü ile mevzuatta belirtilen
diğer görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Bu kapsamda, porıföy saklayıcısı;
a) Yatırım fonları hesabına katılma paylarının ihraç ve itfa edilmesi işlemlerinin
mevzuat ve fon içtüzüğü hükümlerine uygunluğunıı,
h) Yatırım fonu birim katılma payı veya birim pay değerinin mevzuat ile fon içtüzüğü,
izahname hükümleri çerçevesinde belirlenen değerleme esaslarına göre hesaplanmasını,
c) Mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname hükümlerine aykırı olmamak şartıyla,
Kurucu/Yönetici ‘nin talimatlarının yerine getirilmesini,
d) Fon’un varlıklarıyla ilgili işlemlerinden doğan edimlerine ilişkin bedelin uygun
sürede aktarılmasını,
e) Fon’un gelirlerinin mevzuat ile fon içtüzüğü. izahname hükümlerine uygun olarak
kııllanı Iması nı,
f) Fon’un varlık alım satımlarının, portföy yapısının, işlemlerinin mevzuat, fon
içtüzüğü, izahname hükümlerine uygunluğunu
sağlamakla yükümlüdür.
5.5. Portföy saklayıcısı;
a) Fona ait varlıkların ayrı ayn, fona aidiyeti açıkça belli olacak, kayıp ve hasara
uğramayacak şekilde saklanmasını Sağlar.
b) Belge ve kayıt düzeninde, fona ait varlıkları, hakları ve bunların hareketlerini fon
bazında düzenli olarak takip eder.
c) Fona ait varlıkları uhdesinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında tutanıaz ve
kendi aktifleriyle ilişkilendiremez.
5.6. a) Portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirmemesi
nedeniyle Kurucu ve katılma payı sahiplerine verdiği zararlardan sorumludur. Kurucu, Portföy
Saklayıcısından; Portföy Saklayıcısı da Kurucu’dan, Kanun ve Saklama Tebliği hükümlerinin
ihlüli nedeniyle doğan zararların giderilmesini talep etmekle yükümlüdür. Katılma payı
sahiplerinin Kurucu veya Poriföy Saklayıcısına dava açma hakkı saklıdır.
b) Porıföy saklayıcısı, portföy saklama hizmeti verdiği portföylerin yönetiminden
veya piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan soruınlu değildir.
e) Portföy Saklayıcısı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun ve ilgili diğer
mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle katılma payı
sahiplerine karşı sorumludur.
5.7. Portfy saklayıcısı, saklama hizmetinin fonksiyonel ve hiyerarşik olarak diğer
hizmetlerden ayrıştırılması, potansiyel çıkar çatışmalarının düzgün bir şekilde belirlenmesi,
önlenmesi, önlenemiyorsa yönetilmesi, gözetimi ve bu durumun fon yatırımcılarına
açıklanması kaydıyla fona portföy değerleme, operasyon ve muhasebe hizmetleri, katılma payı
alım satınıına aracılık hizmeti ve Kurulca uygun görülecek diğer hizmetleri verebilir.
-r8 Porıföy saklayıcısı her gün itibari ile saklamaya konu varlıklann mutabakatını, bu
vğrlklşeıkezi saklama hizmeti veren kurumlar ve Kurucu veya yatırım ortaklığı ile yapar.
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5.9. Porıföy saklayıcısı portföy saklama hizmetini yürütürken karşılaşabileceği çıkar
çatışmalarının tanımlanmasını, önlennıesini. yönetimini, gözetimini ve açıklanmasını
sağlayacak gerekli politikaları oluşturmak ve bunları uygulamakla yükümlüdür.
5.10. Kurucu’nun üçüncü kişilere olan borçları ve yükümlülükleri ile Fonun aynı
üçüncü kişilerden olan alacakları birbirlerine karşı mahsup edilemez.

5.11. Portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirmemesi
nedeniyle Kurucu ve katılma payı sahiplerine verdiği zararlardan sorumludur.
5.12. Kurucu. Portföy Saklayıcısındam Portföy Saklayıcısı da Kurucu’dan, Kanun ve
Saklama Tebliği hükümlerinin ihlali nedeniyle doğan zararların giderilmesini talep etmekle
yükümlüdür. Katılma payı sahiplerinin Kurucu veya Porıföy Saklayıcısına dava açma hakkı
saklıdır,
5.13. Portföy saklayıcısı, portföy saklama hizmeti verdiği portföylerin yönetiminden
veya piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.
5.14. Portföy Saklayıcısı, 6362 saytlı Sermaye Piyasası Kanun ve ilgili diğer mevzuattan
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmenıesi nedeniyle katılma payı sahiplerine karşı
sorumludur.
5.15. Portföy saklama sözleşmesinde portföy saklayıeısının Kanun ve Saklama Tebliği
hükümleri ile belirlenmiş olan sorumluluklarının kapsamını darahıcı hükümlere yer verilemez.

Vİ. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON
PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI
6.1. “Fon Porıföy Değeri”, portföydeki varlıkların Finansal Raporlama Tebliği’nde
belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanan değerlerinin toplamıdır. “Fon Toplam Değeri” ise,
Fon Portföy Değerine varsa diğer varlıkların eklenmesi ve borçların düşülmesi suretiyle
hesaplanır.
6.2. Fon’un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi
suretiyle hesaplanır. Bu değer her ayın 2. ve 4. Salı günü ( İstanbul ya da Londra’nın tatil
günlerine denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü) olmak üzere ayda iki kere Finansal
Raporlama Tebliği’nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanacak olup ertesi iş günü ilan
edilecektir. Fonun yatırım dönemi sonunda bu günlere bağlı olmaksızın değerleme yapılacak
ve fiyat ilan edilecektir.
6.3. Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki
varlıkların ilgili olduğu pazarın, piyasanın, platformun kapanması, bilgisayar sistemlerinde
meydana gelebilecek arızalar, şirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya
çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti
hususunda Kurucu’nun yönetim kurulu karar alabilir. Ayrıca söz konusu olaylarla ilgili olarak
KAP’ta açıklama yapılır.
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6.4. 6.3. numaralı maddede belirtilen durumlarda, Kurulca uygun görülmesi halinde,
katılma paylarının birim pay değerleri hesaplanmayabilir ve katılma paylarının alım satırnı
durdurıılahi li r.
6.5. Portföydeki varlıkların değerlenmesine ilişkin olarak, Finansal Raporlama Tebliği
uyarınca TMS/TFRS dikkate alınarak Kurucu yönetim kurulu kararı ile belirlenen değerleme
esasları aşağıdaki gibidir.
Borsa Dışı Türe Araç Sözleşmelerine İlişkin Değerleme Esasları:
Portföye alınması aşamasında opsiyon sözleşmesinin değerlemesinde güncel fiyat
kull anti ır.
Opsiyon sözleşmelerinde güncel fiyat karşı taraftan alınan fiyat (alış fiyatı)
kotasyonudur.
Fonun fiyat açıklama döneınlerinde 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 BlackScholes modeli, Binomial model veya MonteCarlo simülasyonu yöntemlerinden değerlerneye 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 Birimine
doğrulanmak üzere iletilmektedir. İlgili fiyatı doğrulamak üzere teorik fiyat, Risk Yönetimi
Birimi tarafından genel kabul görmüş BlackScholes 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 kurumlkuruluşlardan
veya piyasadan temin edilebildiği durumda zımni (implied), aksi halde tarihsel (historical)
volatilite değerleri kullanılacaktır. Hesaplama için Bloomberg OVML, Bioomberg OVME
ekranlarından değerlemeye esas varlığa uygun olanı tercih edilir. Bunun yanında ilgili ekranlara
ek olarak Kurucu nezdinde yukarıdaki modeller baz alınarak geliştirilen diğer hesaplama
araçlan 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 İş
Portföy 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 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.
Borsa Dışı Repo ve Ters Repo Sözleşmeleri
Borsa dışı repo-ters repo sözleşmelerinde değerlemenin objektif koşullarda yapılması
ve adil bir fiyat içermesi dastır. Borsa dışı repo-ters repo sözleşmeleri piyasa fiyatını n doğru
yansıtacak şekilde güvenilir ve doğrulanabilir bir yöntemle değerlenir. Bu çerçevede,
değerleme için borsada işlem gören benzer vade yapısına sahip sözleşmelerin faiz oranı
kullanılır. İlgili vadede borsada geçmiş işlem faiz oranı olmaması durumunda en son değerleme
oranı ile Fon Hizmet Birimi tarafından değerleme yapılır.
6.6. Borsa dışında taraf olunacak sözleşmelere ilişkin olarak aşağıdaki esaslara uyulur:

N

Kurucu nezdinde yer alan ve fon portföy yönetimi hiriminden bağımsız olan Risk
Yönetimi Birimi 6.5 maddesinde belirtilen varlıkların “adil bir fiyat” içerip içermediğinin
değerlendirilmesinden sorumludur.
Opsiyon sözleşmelerinin portföyc alim aşamasında ve fiyat açıklama dönemlerinde
karşı taraftan fıyatın alındığı durumlarda fiyat doğrulamasına ilişkin hesaplamalarda
Ktırucunun Risk Yönetimi Prosedürü Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uyulur. Hesaplama
için döviz opsiyonlarında Bloomberg OVML, pay ve endeks opsiyonlarında Bloomherg OVME
sayfaları ya da Kurucu nezdinde geliştiillen BlackScho1es modeli. Binomial model veya
Monte-Carlo simülasyonu ile fıyatlaınaya olanak sağlayan içsel sistemlerden sözleşmeye uygun
olanı kullanılacaktır. Risk Yönetimi Birimi tarafından hesaplanan teorik fiyat ile kotasyonun
uyumlu olması halinde kotasyona ilişkin uygunluk hildiriminde 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 Yönetinıi Birimi tarafından hesaplanan teorik
fiyatın ?<20si 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. İyileştirnıeyc rağmen
karşı taraftan alınan fiyatın %20’lik limitin dışında kalması halinde Kurucunun yazılı ve
gerekçeli kararı ile alınan son fiyat üzerinden işlem gerçekleştirilir ve değerlemede bu fiyat
kullanılır.
Opsiyon işlemi yapılan dayanak varlıklendeksin açıklanamaması, açıklanmasının
ertelenmesi, içeriğinin standart değişiklikler dışında değiştirilmesi, endeks sağlayıcının
değişmesi ya da standart olmayan diğer gelişmeler akabinde “piyasa bozulma olayı” yaşanması
durumunda, işlem yapılan kurıım ile imzalanan opsiyon sözleşmesi çerçevesinde belirlenen
yöntemler uygulanacaktır.
Borsa dışında taraf olunacak repo-ters repo sözleşmelerinin adil fiyat içerdiğinin
kontrolü Risk Yönetimi Birimi tarafından yapılır.

Vİİ. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI
Talep toplama döneminde yatırımcıların verdikleri katılma payı alım talimatları,
talep toplama döneminin son gününü takip eden ilk iş gününde 1 TL nominal değer
üzerinden gerçekleştirilecektir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam
değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.
7.1. Fonun Talep Toplama Dönemi : 25.11.2019—02.12.2019 tarihleri arasındadır.
7.2. Fonun Yatırım Dönemi : 03.12.2019

—

11.12.2020 tarihleri arasındadır. (375 gündür.)

7.3. Katılma Payı Alım Esasları
Fon katılma payları talep toplama yöntemi ile ihraç edilecektir. Talep toplama dönemine
ilişkin bilgiler ve bu dönemde uygulanacak alım satım esasları aşağıdaki gibidir:
1. Fon pay alımı sırasında yatınmcılardan fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formunun
okunup anlaşıldığı ve risklerin algılandığı bilgisini içeren pay alım talimatları
alınacaktır.
2. Yatırımcıların pay alımında asgari pay alım limiti 500 Pay olup, bir payın satış fiyatı 1
ir. Dağıtıcı Türkiye İş Bankası A.Ş tarafından talepler pay adedi olarak alınırken
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Kurucu tarafından tutar olarak alınacaktır. Pay alım talimatının karşılığı olan tutar İş
Portföy Para Piyasası fonıında nemalandırılır.
3. Dağıtıcı tarafında ihraca katılahilmek için yatırımcının talep sırasında İş Portföy Para
Piyasası Fonu’na (801) sahip olması ön koşııldur. Nakit ile talepte bulunulamamaktadır.
Talep toplama sonunda dağıtım sırasında İş Porıföy Para Piyasası Fonu satışı sonucu
vergi kesintileri oluşması ihtimaline karşı, ilgili dönem sırasında hesaplanan tutara 9H
marj uygulanarak İş Porıföy Para Piyasası Fonu biokelenehilir.
4. Kurucu ıarafından bu izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve hiliş tarihleri
arasında her gün Kurucu ve izahnamenin 7.7 nolu bölümünde yer alan kuruluşlar
tarafından, son talep toplama gününde ise saat I6:00a kadar pay alım talepleri kabul
edilecektir,
7.4. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin ilgili kuruluşlar
tarafından tahsil edilmesi esastır.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar talep dönemi suresince yaıırımcı hesabında
yatırımcı adına nemalandırılır.
Talep toplama dönemi boyunca iletilen talepler, yatırımcı tarafından ıalep toplama süresinin
son günü Kurucu onayı ile iptal edilehilecektir.
Yatırım dönemi başlangıç tarihinden yatırım dönemi sonuna kadar yeni pay alımına izin
verilmeyecektir.
Talep toplama döneminde pay satımı talebi kabul edilemez.
7.5. Katılma Payı Satım Esasları
Fon birim pay fiyatı, her ayın 2. ve 4. Salı günü ( İstanbul ya da Londranın tatil günlerine denk
gelmesi halinde takip eden ilk iş günü) olmak üzere ayda iki kere hesaplanacak olup ertesi iş
günü ilan edilecektir. Katılma payı satım talimatları, Fon’un yatırım dönemi başlangıcından
itibaren her işgünü içerisinde verilebilir. Ancak bu emirler, emrin girilmesini takip eden ilk
hesaplamada bulunacak fon birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Fon birim fiyatının
hesaplanacağı günden bir iş günü önce saat 17:00’a kadar girilen emirler, açıklanacak ilk fiyat
üzerinden yerine getirilir. Fiyat hesaplama gününden bir iş günü önce saat l7:00’dan sonra
girilen satım emirleri ise ilk fiyat hesapLama tarihinden sonra verilmiş kabul edilip bir sonraki
fiyat açıklama tarihine kadar bekletilir.
Yatırımcı tarafından verilecek satım talimatlarının gerçekleştirilmesi için, söz konusu
talimatların asgari 500 pay ve üzeri şeklinde verilmesi gerekir. Aksi takdirde satım talimatları
yerine getirilmez. Ancak yatırımcının hesabındaki toplam pay adedinin en az satım adedinin
altına düşmesi durumunda tüm paylar için satım talimatı verilebilecektir.

7.6. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları
Yatırım Dönemi İçinde Satım Bedellerinin Ödenme Esasları
Fon’un birim pay fiyatının hesaplanacağı günden bir iş günü önce saat 17:00’a kadar verilen
iade talimatları, birim pay fiyatının hesaplandığı günü takip eden üçüncü işgününde yatırımcı
hesaplarına aktarılır Fiyat hesaplama gununden bır ış gunu once saat 1700 dan sonra gırılen
iade tralınjatları ıse ılk fiyat hesaplama tarıhınden sonra verılmış kabul edılıp bır sonrakı fiyat
*
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açıklama tarihine kadar bekletilir. Bu- sonraki birim pay fiyatının hesaplandığı günü takip eden
üçüncü işgününde yatırımcı hesaplarına aktarılır. Satım bedellerinin ödenmesinde İstaııbul ya
da Londra’nın tatil günleri dikkate alınır.

Katılma paylannın tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken
çıkış komisyonu uygulanmaz.
Yatırımcılar. Fon’un vadesinden önce katılma paylannı satmaları halinde piyasa riskine rnarıız
kalabilir, Fon katılma payı satım bedelleri anaparanın altında ya da üzerinde olabilir. Anapara
koruma hedefi, yalnızca ilan edilen vade sonuna kadar katılım paylarını elde tutan yatırımcılar
için geçerlidir.
Yatırım Dönemi Sonunda Satım Bedellerinin Ödenme Esasları
Fon’un yatırım dönemi sonunda Fon portföyünü oluşturan varlıklar nakde dönüştürülür ve
Fon’un yatırım döneminin son günü bu katılma payı bedellerinden kaynaklanan ödemelerin
yapılması amacıyla tüm katılma payı sahipleri satış talebi vermiş kabül edilerek, satış işlemleri
T+l valörlü o]arak ilgili sisteme girilir. Fon katılma payı bedellerinin TL tutarlan T+l iş günü
nakiı olarak yatırımcıların hesaplarına aktanlır.
Fon katılma payı sahiplerine Fon’un vadesi sonundaki ödemelerin bu izahnamede duyurulan
tarihlerde yapılabilmesi için opsiyon sözleşmesinde belirtilen vade sonu Fon’un vade sonundan
önceki bir tarih olarak belirlenmiştir. Opsiyonun getiri sağlaması durumunda vade sonu tarihi
ile Fon’un vade sonu tarihleri arasındaki süre içerisinde, opsiyondan gelecek tutarlar Borsada
ters repo sözleşmesinde ve/veya fon toplam değerinin %20’sini aşmayacak şekilde Takasbank
Para Piyasası işlemlerinde değerlendirilecektir.
7.7. Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri:
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra Kurucu ile katılma payı alım
satımına aracıltk sözleşmesi imzalarnış olan Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından yapılacaktır.
İlgili kurumun iletişim bilgisi aşağıdaki gibidir:
Unvan
Türkiye İş Bankası A.Ş

İletişim Bilgileri
www.isbank.com.tr

1

Fon TEFAS’ta işlem görmemektedir.

VIlI. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE
KURUCU’NIJN KARŞILADIĞI GİDERLER:
8.1. Fonun Malvarlıından Karşılanan Harcamalar
Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır.
1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
3) Alınan kredilerin faizi,
4) Pşt{,Qye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracıltk komisyonları, (yabancı para
* i4te’İ%ıapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL’ye çevrilerek kaydolunur.),
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5) Portföy yönetim ücreti.
6) Fonun nıükellefi olduğu vergi,
7) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti.
8) Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri!
9) Takvim yıiı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri
üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
10) Eşik değer ölçütü giderleri,
Il) KAP giderleri,
12) E-vergi heyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti,
13) E-defter (mali mühür, arşivleıne ve kullanım) ve E—fatura (arşivleme) uygulamaları
nedeni ile ödenen hizmet bedeli,
14) Mevzuat uyarınca tutulması zorunlu defıerlere ilişkin noter onayı giderleri.
1 5)Tüzel Kişi Kimlik Kodu Giderleri,
16) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.

8.1.1. Fon Toplam Gider Oranı:
Fondan karşılanan yönetim ücreti dahil bu maddede belirtilen tüm giderlerin toplamının
üst sınırı yıllık %2.19’dur.
3,6,9 ve 12 aylık dönenılerin son iş günü itibanyla, 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
kontrolde belirlenen oranların aşıldığının tespiti halinde aşan tutarın ilgili dönemi takip eden
beş iş günü içinde fona iade edilmesinden Kurucu ve Porıföy Saklayıcısı sorumludur. İade
edilen tutar, ilgili yıl içinde takip eden dönemlerin toplam gider oranı hesaplamasında toplam
giderlerden düşülür. Fon toplam gider oranı limiti içinde kalınsa dahi fondan yapılabilecek
harcamalar dışında Fon’a gider tahakkuk ettirilemez ve fon malvarlığından ödenemez.
8.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı:
Fon’un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, aşağıda belirlenen yöntemle hesaplanan
bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret fonun itfasını izleyen bir hafta içinde, kurucu ile
dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre
kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.
Yatırım döneminin başlangıcını takip eden 2 iş günü içinde kesinleşecek olan fon
yönetim ücreti; yıllık azami %2,05 (yüzdeikivirgülsıfırbeş), günlük %0,00562
(yiizbindebeşvirgülaltmışiki) ile asgari yıllık %1 (yüzdebir), günlük %0,00274
(yüzbindeikivirgülyetmişdört) arasında bir oran olacakflr. Bu yönetim ücreti oranı, Fon’un ilk
fiyat hesaplama günü geçerli olan fiyatı ile toplam satılan pay adedinin çarpılmasıyla
(kavramsal değer: ilk gün fiyatı*pay adedi) bulunan toplam fon büyüklüğü (kavramsal değer)
üzerine uygülanarak sabit yönetim ücreti tutarı belirlenecektir. Sabitlenen bu yönetim ücreti,
aşağıda açıklanan yöntem ile fon fiyat açıklama günlerinde Fon’a tahakkuk ettirilecektir. Şu
kadar ki, Fon’un vadesi içerisinde iade edilen katılma payları karşılığına tekabül eden yönetim
ücretinin tahakkuku, iade tarihi itibarıyla durdurulacaktır. Kurucu hiçbir koşulda belirlenen bu
azami ve asgari oranların dışına çıkmayacak olup, kesinleşen yönetim ücreti oranı, belirlendiği
gün Fon’tın KAP sayfasında ilan edilecektir. Yıllık sabitlenen yönetim ücreti oranı, yıl
riMğkİgüp sayısına bölünerek fonun günlük yönetim ücreti oranı hesaplanır. Her pay fiyatı
%ö.s,*
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açıklanan gün için yönetim ücreti olarak (ilk gün fiyatı x pay fiyatı açıklama günü oluşan pay
adedi x bir önceki pay açıklama tarihinden itibaren geçen gün sayısı x günlük yönetim ücreti)
formülü sonucu bulunan tutar pay fiyatı açıklama günlerinde tahakkuk ettirilir.
8.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve
Aracılık İşlemleri Için Odenen Komisyonlar
Fon porıföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. ‘-e İş Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygıılanan
konıisyon oranları aşağıda yer almaktadır:
VİOP

Endeks Onbinde 3+BSMV
\‘İOP Dolar Kontratı : Onbinde 3+BSMV
BIST Kesin Alım-Satım Pazarıt Yüzhinde 1.2 ÷ BSMV
BIST Repo Ters Repo Aracılık* Milyonda 5.5 x işlem gün gün sayısı + BSMV
Takashank Para Piyasası
1-7 gün arası vadeler: Yüzhinde 2.1 + BSMV
7 günden uzun vadeler: Milyonda 2,8 x işlem gün sayısı + BSMV
BIST Altın Odünç İşlemleri : On binde 3 + BSMV
BIST KMTP Alım-Satım İşlemleri: On binde 3 + BSMV ve Satış İşleminde 50 TL EFT
—

—

—

Ucreti
tSeans dışı aracılık hizmetleri konıisyonun 2 katı olarak uygulanır.
8.1.3. Kurul Ücreti: Takvim yılı esas alınarak, üçer aylık dönemlerin son iş gününde
Fon’un net varlık değeri üzerinden %0,005 (yüzbindebeş) oranında hesaplanacak ve ödenecek
Kurul Ücreti Fon portföyünden karşılanır.
8.1.4. Fon’un Bağlı Olduğu Şemsiye Fona Ait Giderler: Şemsiye Fon’un kuruluş
giderleri ile fonların katılma payı ihraç giderleri hariç olmak üzere, Şemsiye Fon için yapılması
gereken tüm giderler Şemsiye Fona bağlı fonların toplam değerleri dikkate alınarak oransal
olarak ilgili fonların portföylerinden karşılanır.
8.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları
Fon malvarlığından karşılanan saklama ücreti ve diğer giderlere ilişkin güncel bilgilere
yatırınıcı bilgi formundan ulaşılabilir.
8.2. Kurucu Tarafından Karşılanan Giderler
Aşağıda tahmini tutarları gösterilen katılma paylarının satışına ilişkin giderler kurucu
tarafından karşılanacaktır.

Gider Türü
Tescil ve İlan Giderleri
Diğer Giderler
TOPLAM

Tutarı (TL)
3.000 TL
3000 TL
6.000 TL

IX. FONUN VERGİLENDIRİLMESİ:
7
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9.1. Fon Portföy İşletmeciliği Kazançlarının Vergilendirilnıesi
a) Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Açısından’. S52O sayılı Kurıırnlar Vergisi
Kanunu’nun 5inci maddesinin 1 numaralı bendinin (d) alt hendi uyarınca, menkul kıymet
yatırım fonlarının porıföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergkinden istisnadır.
b) Gelir Vergisi Düzenlemesi Açısından: Fonların portföy işletmeciliği kazançları,
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin (8) nıırnaralı bendi uyarınca, %02 oranında
gelir vergisi tevkifanna tabidir.
9.2. Katılma Payı Satın Alanların Vergilendirilmesi
Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa
göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının kaıılma paylarının ilgili olduğu fona iadesi
%10 oranında gelir vergisi tevkifatına tabidir. KVK’nın ikinci maddesinin birinci fıkrası
kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı
getirilen ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla
faaliyette bulunan mükelleflerden Sen aye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonlan ve
yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığınca helirlenenler için
bu oran %0 olarak uygulanır»
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyannca fon
katılma paylarının fona iadesinden elde edilen gelirler için yıllık heyanname verilmez. Diğer
gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilınez.
Ticari işletmeye dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu fıkra kapsamı dışındadır.
Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici Madde 1 uyarınca dar mükellef kurumların
Türkiye’deki iş yerlerine atfedilmeyen veya daimi temsilcilerinin aracılığı olmaksızın elde
edilen ve Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında kesinti yapılmış
kazançları ile bu kurumların tam mükellef kurumlara ait olup BIST’ta işlem gören ve bir yıldan
fazla süreyle elde tutulan pay senetlerinin elden çıkanimasından sağlanan ve geçici 67 nci
ınaddenin (1) numaralı fıkrasının altıncı paragrafı kapsamında vergi kesintisine tftbi tutulmayan
kazançları ve bu kurumlann daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri tamamı geçici 67 nci
madde kapsamında vergi kesintisine tübi tutulmuş kazançları için yıllık veya özel beyannarne
verilmez.

X. FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARI İLE FONLA İLGİLİ BİLGİLERE
VE FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
10.1. Fonun hesap dönemi yatınm dönemidir.
10.2. Finansal tabloların bağımsız denetiminde Kurulun bağımsız denetimle ilgili
düzenlemelerifle uyulur. Finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu ilgili hesap
döneminin son günü itibarıyla hazırlanan portföy raporları da finansal tablolarla birlikte
bağımsız denetimden geçirilir.
10.3. Fonlar tasfıye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir. Kurucu, Fon’un
yıllık finansal tahlolarını, ilgili yatırım döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde KAP’ta
2

Bkz. 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.
ıhtılı bilgi için bkz. www.gih.20v.ır
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ilan eder. Finansal tabloların son bildirim gününün resmi tatil gününe deıık gelmesi halinde
resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir.
10.4. Şenısiye fon içtüzüğüne, bu izaknameye, vatırımcı bilgi formuna, bağımsız
denetim raporuyla birlikte İinansal raporlara (Finansal tablolar, sorumluluk beyanları,
portföy dağılım raporları) fon giderlerine ilişkin bilgilere, fonun risk değerine, uygulanan
komisvonlara, varsa performans ücretlendirmesine ilişkin bilgilere ve fon tarafından
açıklanması gereken diğer bilgilere fonun KAP’ta yer alan sürekli bilgileııdirme
formundan (www.kay.or.tr) ulaşılması mümkündür.
10.5. Poııföy dağılım raporları aylık olarak hazırlanır ve ilgili ayı takip eden altı iş günü
içinde KAP’ta ilan edilir.
10.6. Finansal raporlar, bağımsız denetim raporLiyla birlikte, bağımsız denetim
kurııluşunu temsil ve ilzarna yetkili kişinin imzasını taşıyan bir yazı ekinde kurucuya
ulaşmasından sonra, kurucu tarafından fınansal raporların kamuya açıklanmasına ilişkin
yönetim kurulu kararına hağlandığı tarihi izleyen altıncı iş günü mesai saati bitimine kadar
KAP’ta açıklanır.
10.7. Porıföy raporları dışındaki fınansal raporlar kamuya açıklandıktan sonra,
Kurucu’nun resmi internet sitesinde yayımlanır. Bu bilgiler, ilgili internet sitesinde en az beş
yıl süreyle kamuya açık tutulur. Söz konusu fınansal raporlar aynı zamanda kurucunun
merkezinde ve katılma payı satışı yapılan yerlerde, yatırımcıların incelemesi için hazır
bulundurulur.
10.8. Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi
olunmasını gerektirecek nitelikte olan izahnamenin 1.1.1., 1.1.2.1., Il, 111,1V, V, V1.6.5., Vl.6.6,
Vİİ (7,7. maddesi hariç), V1Iİ.8.1. (aracılık komisyonlarına ilişkin alt madde hariç) nolu
bölümlerindeki değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve izin yazısının ve izin
yazısının Kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen 10 iş günü içinde KAP’ta ve
Kurucu’nun resmi internet sitesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan
edilmez. İzahnamenin diğer bölümlerinde yapılacak değişikler ise, Kurulun onayı aranmaksızın
kurucu tarafından yapılarak KAP’ta ve Kuı-ucu’nun resmi intemet sitesinde ilan edilir ve
yapılan değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula
hildirilir.
10.9. Borsa dışında taraf olunan sözleşmelerin Tebliğ’de belirlenen niteliklere
uygunluğunun tevsik edici tüm bilgi ve belgeler. sözleşmelerin portföye dahil edilmelerini takip
eden 10 iş günü içinde Kunıl’a gönderilir. Gerekli nitelikleri taşımadığı Kurulca tespit edilen
sözleşmeler Fon portföyünden çıkarılarak Kurul düzenlemelerine uygun olan sözleşmeler
portföye dahil edilir, bu nedenle doğan zarar ve masraflar fon malvarlığına yansıtılamaz.

10.10. Fonun reklam ve ilanları ile ilgili olarak Kurul’un bu konudaki düzenlemelerine
uyulur.

10.11. Fon’un kesinleşen portföy hilgilerinin açıklanma şekline ilişkin bilgilere ise bu
izahnamenin (2.3.) bölümünde yer verilmektedir.
X1.FON’UN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞININ TASFİYESİ
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11.1. Fon yatırım dönemin sonu olan 11.12.2020 tarihi itibariyle sona erecektir.
Fon;
Kurucunun faaliyet şartlarını kaybetmesi,
Kurucunun mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflas
etmesi veya tasfiye edilmesi,
Fonun kendi mali yükümlülüklerini karşılayamaz durumda olması ve benzer
nedenlerle fonun devammın yatırımcıların yararına olmayacağının Kurulca tespit edilmiş
olması
hallerinde sona erer.
-

-

-

Fonun sona ermesi halinde fon porıföyünde yer alan varlıklardan borsada işlem görenler
borsada, borsada işlem görmeyenler ise borsa dışında nakde dönüştürülür.
11.2. Fon mal varlığı, içtüzük ve izahnamede yer alan ilkelere göre tasfiye edilir ve
tasfıye hakiyesi katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır. Tasfiye durumunda
yalnızca katılma payı sahiplerine ödeme yapılabilir.

11.3. Tasfıye işlenılerine ilişkin olarak, Kurucu’nun Kurul’un uygun görüşünü aldıktan
sonra 6 ay sonrası için fesih ihbar etmesi durumunda söz konusu süre sonunda hala Fon’a iade
edilmemiş katılma paylarının bulunması halinde, katılma payı sahiplerinin satış talimatı
heklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen tutarlar Kurucu ve katılma payı alım satımı
yapan kuruluş nezdinde açılacak hesaplarda yatırımcılar adına ters repoda veya Kurul
tarafından uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarında nemalandırılır. Fesih ihharından
sonra yeni katılma payı ihraç edilemez. Tasfiye anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç
edilemez ve geri alınamaz.
11.4. Kurucunun iflası veya tasfıyesi halinde Kurul, fonu uygun göreceği başka bir
portföy yönetim şirketine tasfiye amacıyla devreder. Portföy Saklayıcısının mali durumunun
taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflası veya tasfıyesi halinde ise, kurucu fon
varlığını Kurul tarafından uygun görülecek başka bir portföy saklayıcısına devreder.
11.5. Tasfıyenin sona ermesi üzeı-ine, Fon adının Ticaret Sicilinden silinmesi için
keyfiyet, kurucu tarafından Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilir, bu durum Kurul’a bildirilir.
XII. KATILMA PAYI SAHİPLERİNİN HAKLARI
12.1. Kurucu ile katılma payı sahipleri arasındaki ilişkilerde Kanun, ilgili mevzuat ve
içtüzük; bunlarda hüküm bulunmayan hallerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanununun 502 ila 514 üncü maddeleri hükümleri kıyasen uygulanır.
12.2. Fon’da oluşan kar, Fon’un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre
tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylannı Fon’a
geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar.
Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
12.3. Katılma payları müşteri bazında MKK nezdinde izlenmekte olup, tasarruf sahipleri
Kurucu’dan veya alım satıma aracılık eden yatırım kuruluşlardan hesap durumları hakkında her
zaman bılgı talep edebılırler
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XIII. FON PORTFÖYCNÜN OLUŞTURULMASI VE KATILMA PAYLARININ
SATIŞI
13.1. Katılma paylan izahnamenin ‘e yatırımcı bilgi formunun KAPta yayımını takiben
formda belirtilen satış başlangıç tarihinden itibaren, izahname ve yarırımcı bilgi formunda
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde vatırımcılara sunulur.
13.2. Fon katılma payları karşılığı yatırımcılardan toplanan para, talep toplamanın sona
erdiği günü takip eden 2 iş günü içerisinde izahnamede belirtilen varlıklara ve işlemlere yatırılır.
İzahnarnede yer alan bilgilerin doğruluğunu kanuni yetki ve sorıımluluklarımız çerçevesinde
onaylarız.

İŞ PORTFÖY
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