Tanıtım Formu
Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon’a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca
hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri
anlayabilmek için Fon’a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
ISIN KODU:
Kayda Alma Tarihi:

Fon Hakkında
Bu fon, katkı fonudur ve bu formda belirlenen risk
profilindeki katılımcılara yöneliktir. Fon portföyü
Mükafat
Portföy Yönetimi
A.Ş.
tarafından
yönetilmektedir. Mükafat Portföy, Aktif Yatırım
Bankası ve İslam Kalkınma Bankası iştiraki Özel
Sektörün
Geliştirilmesi
İslami
Kurumu(ICD)
ortaklığında kurulmuştur.
Yatırım Amacı ve Politikası
Fon’un
yatırım
stratejisi
Devlet
Katkısı
Yönetmeliği’ne
göre
oluşturulmuştur.
Fon
portföyünün asgari %70’i ilgisine göre Bakanlıkça
veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama
Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira
sertifikalarından oluşmaktadır. Portföyün azami
%20’u değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı
Yönetmeliğinin
11.
maddesinde
belirtilen
sınırlamalar dahilinde danışma kurulu tarafından
icazeti alınmış, Borsa İstanbul A.Ş tarafından
hesaplanan katılım endekslerindeki paylar, Türk
Lirası cinsinden katılma hesapları ve borsada işlem
görmek kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan
varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira
sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından
yetkilendirilmiş
derecelendirme
kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye
denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı
menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı
menkul kıymetlerde asgari %10’u BIST tarafından
hesaplanan katılım endekslerindeki paylardan
oluşabilir. Fon portföyüne, Bist Taahhütlü İşlem
Pazarında gerçekleştirilen vaad sözleşmeleri dâhil
edilebilir
ve vaad sözleşmeleri fon portföyünün
%5’ini aşamaz. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde
etmeyi amaçlamamaktadır. Fon kira sertifikası geliri,
temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi
amaçlamaktadır. Fonun yönetiminde, bu maddede
belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin
oranlara ek olarak, Yönetmelik’te ve Devlet Katkısı
Yönetmeliğinde yer alan ve bu maddede
belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları da
dikkate alınır.

Danışma kuruluna ilişkin bilgiye ve ortaklık payı
seçim kriterlerine izahname ekinde yer verilmektedir.
- Fonun karşılaştırma ölçütü %85 BİST-KYD Kamu
Kira Sertifikaları Endeksi + %5 BİST-KYD 1 Aylık
Kar Payı TL Endeksi + %10 Katılım 50 Getiri
Endeksi olarak belirlenmiştir.
Portföy Dağılımı
Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.
Kamu Kira
Sertifikası
Özel Kira
Sertifikası
Pay (Hisse
Senedi)
Katılım Hesabı

7,00

2,21
10,33

80,46

Alım Satım ve Vergileme Esasları
- Fon payları günlük olarak alınıp satılır.
- BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu
günlerde verilen pay alım / satım
talimatları,
talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada
bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini
takip eden ilk iş günü yerine katılımcılar adına
getirilir.
- BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu
günlerde verilen talimatlar ilk hesaplamada
bulunacak pay fiyatı üzerinden müteakip iş günü
gerçekleştirilir.
- Pay bedelleri iade talimatının BIST Borçlanma
Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde verilmesi
halinde talimatın verilmesini takip eden ikinci
işgününde, iade talimatının tatil gününde verilmesi
halinde ise talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş
gününde katılımcılara ödenir.
- Teşvik ve vergilendirmeye ilişkin detaylı bilgi fon
izahnamesinde yer almaktadır.
Risk ve Getiri Profili
D ü ş ü k R is k
P o t a n s i ye l D ü ş ü k G e t ir i

1

2

3

Y ü k s e k r is k
P o t a n s i y e l Y ü k s e k G e t ir i

4

5

6

7

- Belirtilen risk değeri Fon’un karşılaştırma ölçütünün
geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon’un
gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir
gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon’a yapılan
yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon’un belirtilen risk değerine sahip olma
gerekçeleri: Fonun yatırım yaptığı enstrümanların
fiyat dalgalanmaları düşük seviyede olduğundan
düşük risk değerine sahiptir.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte;
kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, ihraççı
riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından
kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü
durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez.
Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin
açıklamalar aşağıda yer almaktadır.
Fon’un Maruz Kalacağı Temel Riskler
Katılımcılar Fon’a katılmadan önce, Fon’la ilgili
temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Fon’un
maruz
kalabileceği
temel
risklerden
kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim
pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak
yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına
düşebileceğini göz önünde bulundurulmalıdır. Fon’un
maruz kalacağı temel riskler şu şekildedir:
Piyasa Riski: Fonun performansının temel
belirleyicileri kira sertifikası ve ortaklık payı (hisse
senetleri) fiyatlarının değişimidir.
Likidite Riski: Yatırım yapılmış olan kira sertifikası
ve katılım hesaplarının vadeden önce likide edilmesi
esnasında oluşabilecek kayıpları ifade etmektedir
Kredi Riski: Kira sertifikası ihraç ederek fonlama
yaratan uluslararası özel sektör kuruluşunun ve
sermaye piyasası aracı ihracına iştirak edilmiş veya
nezdinde katılım hesabı açılmış olan özel sektör
katılım bankasının doğrudan kredi riskidir.
Yoğunlaşma Riski: Mevzuat kapsamındaki varlık
yatırım sınırlamaları ile bu risk olabildiğince

azaltılmıştır.
Kur riski: Dövizin değer kaybetmesi fonun
beklenen performansını düşürürken, dövizin değer
kazanması ise fonun beklenen performansını artırır.
Kar Payı Oranı Riski: Fon portföyüne kara
katılmaya dayalı varlıkların (kira sertifikası, katılım
hesabı vb.) dahil edilmesi halinde, söz konusu
varlıkların değerinde piyasalarda yaşanabilecek getiri
oranları değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder.
Fonun maruz kalabileceği diğer risklere ilişkin detaylı
açıklamalar Kamuyu Aydınlatma
Platformunda
(KAP)
(www.kap.gov.tr)
yayımlanan
fon
izahnamesinin 3. maddesinde yer almaktadır.
Ücret ve Gider Bilgileri
Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve
komisyonlar Fon’un getirisini doğrudan etkiler.
Aşağıdaki tabloda yer alan tutarlar Fon’un toplam
gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca
Fon’dan tahsil edilmektedir.
Fon’dan karşılanan giderler

%

Yıllık azami fon toplam gider kesintisi
oranı
Fon işletim gideri kesintisi (yıllık)
- Kurucu asgari %...... , azami %......
- Yönetici asgari %....., azami % ……
Saklama ücreti

0,365

Diğer giderler (Tahmini)

0,004

0,361

0,0025

Fon’un Geçmiş Performansı
- Fon’un geçmiş performansı, gelecek dönem
performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon’un kuruluş tarihi ............................ ’dir.
- -Fon paylarının satışına ............................ tarihinde
başlanmıştır.

Önemli Bilgiler
Fonun saklayıcısı Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’dir.
Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile
finansal tablolara http://www.kap.gov.tr/ ve www.fibaemeklilik.com.tr adresinden ulaşılabilir.
Fon izahnamesi ……/…../…….’de yayımlanmış ve ……/……../…… tarihinde ticaret siciline tescil
ettirilmiştir.
Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin bu formla ilgili sorumluluğu; formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile
tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.
Fon ve fon yöneticisi Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası
Kurulu’nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Fon kurucusu Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş., T.C. Başbakanlık
Hazine Müsteşarlığı’nın gözetimine ve denetimine tabidir.
Bu form, …/…/… tarihi itibarıyla günceldir.

