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OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayı l ı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. ve 54. maddelerine 
dayanılarak, 12/05/2015 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu 'na 872744 sicil numarası altında 
kaydedilerek 18/05/2015 tarih ve 8822 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen OYAK Portfôy 
Yönetimi A.Ş. Değişken Şeınsiye Fon 1 içtüzüğü ve bu izahname hükümlerine göre yönetitmek üzere 
oluşturulacak OYAK Portföy İkinci Değişken Fon ' urı 1 katılına paylarının ihracına i l işkin bu izahname 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09/10/2015 tarihinde onaylanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 
onayı ile kurucusu OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

B Tipi Değişken Fon OYAK Portfôy Yönetimi A.Ş.'ye devrolmuştur. 

izahnamenin onaylanması , izahnarnede yer a lan bilgilerio doğru olduğunun Kurulca tekefftilü 
anlamına gelmeyeceği gibi, izahnameye ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. 

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

Bu izahname, Kurucu OYAK Portfoy Yönetimi A.Ş.' oin adresli resmi internet sitesi 
(\\ ww.ovakpoıifov.com.tr ) ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.gov.tr) 
yayımlanmıştır. izahnamenin nerede yayımlandığı hususunun tescili ve TTSG' de ilan tarihine ilişkin 
bilgiler yatırımcı bilgi formunda yer almaktadır. 

Ayrıca bu iza hname katılma paylarının alım satımının yapıldığı ortamla rda, şemsiye fon içtüzüğü ve 
yatırımcı bilgi formu ilc birlikte, talep edilmesi halinde ücretsiz olarak yatırımcılara verilir. 
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I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

Fon, Kanun hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan nakitle, 
tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre işbu izahnamenin ll. bölümünde belirlenen varlık 

ve haklardan oluşan portföyü iş letmek amacıyla kurulan, katılına payları Şeınsiye Fon 'abağl ı olarak ihraç 
edilen ve tüzel kişiliği bulunmayan ınal varlığıdır. 

1.1. Fona İlişkin Genel Bilgiler 

Fon'un 

Unvanı: OY AK Portföy İkinci Değişken Fon 
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Unvan ı : OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon 
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü: Değişken Fon 
Süresi: Süresiz 

1.2. Kurucu, Yönetici ve Portföy Saklayıcısı Hakkında Genel Bilgiler 

1.2.1. Unvan ve Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler 

Kurucu ve Yönetici'nin 

Unvanı : OY AK Portföy Yönetimi A.Ş. 
Yetki Belgesi/leri Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi 

Tarih: 24.03.20 ı5 
No: PYŞ/PY. ı3/3 ı 

(PYŞ Tebl iği ' ne uyum çerçevesinde, Kurucu' nun 
08.0 1.2014 tarih ve PYŞ/PY.57/1291 say ı lı Portföy 
Yönetic il i ği Faaliyeti Yetki Belgesi iptal edilerek, 
Kurucu'ya Kanun ' un 40 ınc ı ve 55 inci maddeleri uyarınca 
düzenlenen 24.03.2015 tarih ve PYŞ/PY. ı3/3 ı sayılı 

Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin yetki belgesi 
veri lmiştir. ) 

Por~föy SaklaytciSI'mn 
Unvan ı: İstanbul Takas ve Saklama Bankası. A.Ş. 
Portföy Saklama Faaliyeti iznine İ lişkin Tarib:24/07/2014 
Kurul Karar Tarihi ve Numarası No:231762 

1.2.2. İletişim Bilgileri 

Kurucu ve Yönetici OYAK Por({öy Yönetimi A.Ş. 'nin 

Merkez adresi ve internet sitesi: Akatlar Mahallesi Park Maya Sitesi Cariton 17 Kat:6 
Daire: 14 34335 Levent-Besiktas 1 ISTANBUL 
htto://www.ovakoortfov.com.tr 

Telefon numarası: (212) 319 14 00 
Portföy SaklaylClSI İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 'nin 
Merkez adresi ve internet sitesi: Reşitpaşa Malı . Borsa 

İ STANBUL 
www.takasbaıık .com. tr 

Telefon n umarası: +90 212 315 25 25 (pbx) 
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1.3. Kurucu Yöneticileri 

Fon'u temsil ve ilzama Kurucunun yönetim kurulu üyeleri yetkil i olup, yönetim kurulu üyelerine ve 
kurucunun diğer yöneticilerine i lişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

Adı Soyadı Görevi Son 5 Yılda Yaptığı işler (Yıl-Şirket-Görev) Tecrübesi 
Ertuğrul Yönetim 23.12.2015 - Devam Ordu Yardımlaşma Kurumu, 24 Yıl 
AYDIN Kurulu Mali i şler Genel Müdür Yardımcısı 

Başkanı 02.07.2008 - 22.12.2015 Ordu Yardımlaşma Kurumu, 
Mali i şler Müdürlüğü, Mali i şler Müdürü 

Çiğdem Yönetim Mart 2009 - Devam Ordu Yardırnlaşma Kurumu, 17 Yıl 
Köker Kurulu Başkan i şti rakler İz leme Müdürlüğü, Değerlendirme Uzmanı 
ALPAYDIN Yardımcıs ı 

Hasan Yönetim 01.01.2015 - Devam OYAK Yatırım Menkul 18 Yıl 
Rıfat TOPKAR Kurulu Üyesi Değerler A.Ş. Risk Yönetimi-Müdür 

02.01.2006 - 31.12.2014 OY AK Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş . 1 İ ç Kontrol-Müdür 

Erkan ÜNAL Genel Müdür 23.03.2017- Devam OY AK Portföy Yönetimi A.Ş. 1 19Yıl 

Genel Müdür 
01.09.2014- 03.03.2017 İ ş Portföy Yönetimi A.Ş. 1 
Araştıma-Müdür 

01.01.2010- 30.08.2014 İş Portföy Yönetimi A.Ş. 1 
Emeklilik Fon ları Departmanı-Müdür 

1.4. Fon Hizmet Birimi 
Fon hizmet birimi OY AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde oluşturulmuş olup, hizmet 

biriminde görevli fon mi.idüri.ine il işkin bilgiler aşağıdaki gibidir. 

Adı Soyadı Görevi Son 5 Yılda Yaphj!ı İşler (Yıl-Şirket-Görev) Tecrübesi 
Ade m Fon Müdürü 2002 - Devam Muhasebe Operasyon Müdürü 20 Yı l 

DEMiRAL 

1.5. Portföy Yöneticileri 
Fon malvarlığının , fonun yatırım stratej isi doğrultusunda, fonun yatırım yapabileceği varl ıklar 

konusunda yeterli bilgi ve sermaye piyasası alanında en az beş yıll ı k tecrübeye sahip portföy yöneticileri 
tarafından, yatırımcı lehine ve yatırımc ı çıkarını gözetecek şeki lde PYŞ Tebliğ i düzenlemeleri, portföy 
yönetim söz leşmesi ve ilgi li fon bilgilendirme dökümanları çerçevesinde yönetilmesi zorun ludur. 

Fon portföyünün yönetimi için görevlendiri len portföy yöneticilerine ilişk in bilgilere KAP' ta yer alan 
sürekl i bilgi lendirme formundan (www.kap.gov.tr) ulaşı lması mümkündür. 

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

Birim 

Fon hizmet birimi 

İç kontrol sistemi 

Risk Yönetim sistemi 

Teftiş birimi 

Araştırma birimi 

Birimin/Sistemin Oluşturulduğu Kurum 

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş . 

OY AK Portföy Yönetimi A.Ş 

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

OY AK Portföy Yönetimi A.Ş 

OYAK Yatırım Menkul Değerler A .Ş . 
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Fon ' un finansal raporlarının bağımsız denetimi Ak is Bağımsız Deneti m ve Serbest Muhasebeci Mal i 
Müşavirlik A.Ş. tarafından yapı lmaktad ı r. 

II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, Y ATlRlM STRA TEJİSİ İLE FON PORTFÖY 
SINIRLAMALARI 

2.1. Kurucu, fonun kat ı lma payı sah iplerinin haklarını koruyacak şeki lde temsili, yönetimi , 
yönetiminin denetlenmesi ile faa liyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesi nden 
sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak 
tasarnıfta bulunmaya ve bundan doğan hak ları ku llanmaya yetki lidir. Fonun faaliyet lerinin yürütülmesi 
esnasında portföy yönet i ci l iğ i hizmeti de dahi l olmak üzere dışarıdan hizmet a l ınmas ı , Kurucunun 
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

2.2. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticil iğine i l i şkin PYŞ Tebliğ i 'ndebel irtilen ilkeler ve fon 
portföyüne dahi l edilebilecek var l ık ve haklara i l işkin Tebliğ'de yer alan sın ı rlamalar çerçevesinde yönetilir. 

2.3. Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-52.1 say ı lı Yat ı rım 
Fon larına İlişk in Esaslar Tebliği' nde Madde 6'da bel irtilen diğer fon türlerinden herhangi birine girmeyen 
·' Değişken Fon " n itel iğ indendir. 

Fon orta vadede istikrarl ı ve yüksek getiri sağlamayı amaçlamaktad ır. Yatırım yapılacak sermaye 
piyasası araçların ın seçiminde, risk/getiri değerlendirmeler i sonucunda bel irlenen ler ve nakde dönüşümü 

kolay olanlar tercih edi lir. Fon, o ıtaklık payiarına azami %30 oranında yatırım yapacaktır. 
Yabancı yatırım araç ları fon portföyüne dahil edi lebilir. 
Fon portföyünün yönetiminde poıtföy çeş i tl i l i ği esastı r ve orta vadel i getiri hedeflerine iki 

aşamalı 'varlık dağ ı l ımı' (asset allocation) yoluyla u laş ı lmas ı amaçlanır. Birinci aşama olan stratejik varlık 
dağı lıın ı (strategic asset allocation) fon yöneticisinin varlık sınıtlarına i l i şkin orta vadeli beklenti lerini en iyi 
yansıtan portföy dağılım ının , fonun orta vadeli getiri hedefleri ve yatırırnc ı risk profı li de göz önünde 
bulundurularak oluşturduğu aşaınadır. Taktiksel varl ı k dağı lıını (tactical asset allocation) aşaması ise 
piyasalarda ol uşan kısa vadel i fırsatların değerlend irilerek fona ek katk ı sağ laman ın hedeflendiği aşamadır. 

Fon yöneticisi, fon portföyünü ol uştururken varl ık sınıfları nı risk-getiri perspektifinden ele al ı r. 
Orta vadede getiri beklentisi daha yüksek olan varl ı k sınıfıarına bel irli risk limitleri dahili nde daha çok yer 
veri lmesi esastır. Portföyün getirisini azami düzeye ç ıkarnıaya çal ışırken aynı zamanda portföyün alabi leceği 
maksimum ve minimum risk seviyelerinin önceden be l idend iğ i bu yönteme 'oynak lık hedetlemesi' (volatility 
targeting) denir. Dengeli bir poıtföy yönetimi stratej isine sahi p fonun. ovnakl ı k hedefine göre alabileceğ i risk 
değer i 3 ile 4 arasında değişebi l ir. 

2.4. Yönetici tarafından , Fon portföyünde yer alabilecek varl ık ve iş lem ler için be l irlenmiş asgari ve 
azami sın ırlanıalar aşağ ıdaki tabloda gösterilm işt i r. 

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ Asgari 0/ıı 
Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları o 
Ortaklık Payları (Yurtiçi) o 
Ters Repo İ ş lem leri o 
Takasbank Para Piyasas ı İşlem leri o 
Kira Sertitika ları o 
Mevduat o 
Yabancı Paylar o 
Yabancı Borçlanma Araçları o 
Altın ve Kıymetli Madenler o 
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2.5. Fonun yatırım stratej isi itibariyle bir karşılaştırma ölçütü belirlemesi mümkün deği ldir. Ancak, 
fonun kamuya açık platformlarda ve performans su numlarında nispi getirisinin hesaplanabi lmesi ve maku l 
bir k ıyaslama yapabilmesi aç ısından fona orta vadeli getiri hedefi ile tutarlı bir Eşik Değer belirlenm i ştir. 
Fon'un Eşik Değeri BIST-KYD DIBS Orta Vade Endeksi'n in perfonnans dönemindeki getirisidir. 

2.6. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratej isine uygun yal n ızca 
borsada iş lem gören döviz, fa iz, pay, pay endeksieri ve sennaye piyasas ı araçlarına dayalı vadeli işlem ve 
epsiyon sözleşmeleri , sakl ı türev araç, swap söz leşmesi, varant, sertifıka, ileri valörlü tahviiibono i şlemleri 
dahil edilir. 

2.7. Fon toplam değerinin % I O'unu geçmemek üzere, fon hesabına kredi alınab i l ir. Bu takdirde 
kred inin tutarı , faizi, alındığ ı tarih ve kredi alınan kuruluş ile geri ödeneceği tarih KAP'ta açıklanır ve Kurula 
bildirilir. 

2.8. Portföye dahil edilen yabancı yatırım araç larını tanıtıcı genel bilgiler: Fon' a yabancı devlet, kamu 
ve özel sennaye piyasası araçlarından A.B.D., ingiltere (Birleşik Krallık), Fransa, Almanya, Japonya, 
Belçika, Avusturya, Kanada, Avustralya, İ sviçre, Malta, Lüksemburg, Norveç, ispanya, Hol landa, italya, 
Singapur, Finlandiya, Dan imarka, Hong Kong, Avustralya, Poı1ekiz, Yunan istan, Aıjantin , Brezilya, 
Kolombiya, Ekvator, M ısır, Ş i li , Endonezya, İsrail , Güney Kore, İsveç, Singapur, Yeni Ze landa, Macaristan, 
Çek Cumhuriyeti, Çin, Meksika, Nijerya, Peru, Filipinler, Polonya, Romanya, Rusya, Güney Afrika, 
Ukrayna, Uruguay, Venezuela, Vietnam ülkelerine ait olanlar alınabi l i r. Fon portföy yöneticisi uygun 
gördüğü durumlarda Fon 'un genel stratejisine bağl ı kalmak koşuluyla yukarıda belirtilmeyen ülkelere de 
yatırım yapabilir. 

Fon portföyüne borçlul uk ifade eden yabancı sennaye piyasas ı araç larından yalnızca ikincil 
piyasada işlem görenler ve derecelendinneye tabi tutulmuş olanlar alın ı r. İlgili k ıymeti n derecesini belirleyen 
belgeler fon nezd inde bulundurulur. Derecelendirme mekanizması bulunmayan ülkelerde ihraç edi lmi ş 
sermaye piyasası araçları fon portföyüne alınamaz. 

III. TEMEL YA TIRJM RiSKLERİ VE RİSKLERİN ÖLÇÜMÜ 

Yatırımcılar Fon 'ayatırım yapmadan önce Fon ' la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidirle r. 
Fon ' un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay 
fiyatındaki olas ı düşüşlere bağlı olarak yatırım larının değerinin başlangıç değerinin altma düşebileceğ ini 

yatırımcılar göz önünde bulundurınal ıdır. 

3.1. Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: 

1) Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanınay ı temsil eden finansal araçların, ortakl ık paylarınm, d iğer 

menkul kıymetlerin , döviz ve dövize endeksli finansal araçlara dayalı türev sözleşmelere ilişkin taşman 
pozisyon ların değerinde, faiz oran la rı , ortaklık payı fıyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle 
meydana gelebilecek zarar riski ifade edi lmektedir. Söz konusu riskierin detay larına aşağıda yer 
verilmektedir: 

a- Faiz Oranı Riski: Fon portföyüne faize dayalı varlıkların (borçlanma arac ı , ters repo vb) dahil 
edilmesi halinde, söz konuş varlıkların değerinde piyasalarda yaşanabilecek fa iz oranları değ işimleri 
nedeniyle o luşan riski ifade eder. 

b- Kur Riski: Fon poı1föyüne yabancı para cinsinden varlık ların dahil edilmesi halinde, döviz 
kurlarında meydana gelebilecek değişikl i kler nedeniyle Fon ' un maruz kalacağı zarar olasılığmı ifade 
etmektedir. 
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c- Ortakhk Payı Fiyat Riski: Fon portföyüne ortaklık payı dahil edi lmesi hal inde, Fon portfôyünde 
bulunan ortaklık paylarının fıyatlarında meydana gelebi lecek değişiklikler nedeniyle portföyün 
maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir. 

2) Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın söz leşmeden kaynaklanan yükümlü lüklerini yerine getirmek 
istememesi ve/veya yerine getireıneınesi veya takas işlem lerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda 
ödemenin yapılamamas ı riskini ifade etmektedir. 

3) Likidite Riski: Fon portfôyünde bul unan finansal varlıkların isten i ldiği anda piyasa fiyatından 
nakde dönüştürüleıneınesi halinde ortaya çıkan zarar olası lığ ıd ı r. 

4) Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve epsiyon sözleşmeleri), 
sakl ı türev araç, swap sözleşmes i , varant, sertifıka dahil edi lmesi, ileri valöriii tahv il/bono ve altın alım 
işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri i ş l emlerde bulunulması hal inde, 
baş langıç yatırım ı ile başlangıç yatırımın ın üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç 

yatırım ından daha yüksek zarar kaydedebilıne olasılığı kaldıraç ri skini ifade eder. 

5) Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda 
zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin 
yetersiz l iği , başarıs ız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlem leri gibi kurum içi etken ierin yanı sıra doğal 
afetler, rekabet koşulları , politik rejim değişikl iğ i gibi kurum dışı etkenler de olabilir. 

6) Yoğuntaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapı lınası sonucu fonun bu 
varl ığın ve vaden in içerdiği riskiere maruz kalmasıdır. 

7) Korelasyon Riski: Farklı finansal varlık l arın piyasa koşulları altında belirli bir zaman dilimi 
içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı finansa l varlığın 
birbirleri ile olan pozitifveya negatifyönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder. 

8) Yasal Risk: Fonun halka arz ed i ldiğ i dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici oteritelerin 
düzenlemelerinde meydana gelebilecek değiş i klerden olumsuz etkilenmesi riskidir. 

9) Etik Risk: Dolandırıcı lık, su iistimal, zirnınete para geçirme, hırsızlık gibi nedenler ile Fon 'u zarara 
uğratabilecek kasıtlı eylemler ya da Kurucunun itibarını olumsuz etkileyecek suçların (örneğin , kara para 
aklanması) işlenınes i riskidir. 

10) Baz Riski: Vadeli işlem kontratlarının cari değeri ile konu olan ilgil i finansal enstri.iman spot 
fıyatının aldığı değer arasındaki fıyat farklı lığı değişimini ifade etmektedir. Sözleşınede belirlenen vade 
sonunda vadeli fıyat ile spot fıyat birbirine eş i t olmaktad ı r. Ancak fon portfôyü içerisinde yer alan ilgili vadeli 
finansal enstrüman iarda işlem yapı lan tarih ile vade sonu arasında geçen zaman içerisinde vadel i fıyat ile spot 
fıyat teorik fıyatlamadan farklı olabi lmekted ir. Dolayısı ile burada Baz Değer'in sözleşme vadesi boyunca 
göstereceği değiş im riskini ifade etmektedir. 

ll) Teminat Riski: Türev araçlar üzerinden alınan bir pozisyontın güvencesi olarak alınan teminatın, 
tem inatı zorun lu haller sebebiyle likidite etmesi hal inde piyasaya göre değerleme değerinin beklenen türev 
pozisyon değerini karşı layamaması veya doğrudan, teminatın niteliği ile ilgili olumsuzlukların bulunmas ı 
olas ı l ı ğın ın oıtaya ç ıkması durumudur. 

12) Opsiyon Duyarlılık Riskleri: Opsiyon portföylerinde risk duyarlıl ıkları arasında, işleme konu 
olan spot finansal ürün fıyat değişiminde çok farklı miktarda risk duyarlılık değişimleri yaşanabilmektedir. 
Delta; opsiyonun yazıldığ ı ilgil i finansal varlığın fiyatındaki bir birim değişmenin opsiyon priminde 
oluşturduğu değişimi göstermekted ir. Gaınına; opsiyonun ilgili olduğu varl ığın fiyatındaki değişimin 
opsiyonun deltasında meydana getird iği değişim i ölçmektedir. Vega; opsiyonun dayanak varlığının fıyat 
dalgalanınasındaki birim deöişiınin opsiyon priminde oluşturduğu değişimdir. Theta; risk öl,çümlerinde 
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büyük önem taşıyan zaman faktörünü ifade eden gösterge olup, opsiyon fıyatının vadeye göre değişimin in 
ölçüsüdür. Rho ise faiz oranlarındaki yüzdesel değiş im in opsiyonun fıyatında o l uşturduğu değişimin 
ölçüsüdür. 

3.2. Fonun maruz kalabileceği risklerio ölçümünde kullanılan yöntemler şunlardır: 
Fonun yatırım stratej isi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk 

yönetim sistemi oluşturulmuştur. Riskierin ölçülmesinde uluslararası kabul görmüş, düzenlemelerde yer 
verilen standart ve gel işmiş istatistik yöntemler kullanılır. Hesaplar izleyen günlere ait risk tahmin ini 
içerd iğinden, tahminierin isabetl i liği sonradan gerçek leşen değerler ile karşılaştırılarak günlük olarak izlenir. 

PiYASA RiSKi: Fon portföyünün maruz kaldığ ı piyasa riski, günlük olarak riske maruz değer (RMD) 
yöntemiyle ölçülmektedir. 
Riske maruz değer, fon portföy değerinin normal piyasa koşulları altında ve bel irl i bir dönem dahilinde maruz 
ka labileceğ i en yüksek zararı belirli bir güven aralığında ifade eden değerdir. RMD yöntem inde parametrik 
yöntem tercih edilerek, %99 güven aralığında, 1 günlük elde tutma süresi varsayıını altında hesaplama yapılır. 
Hesaplamada en az 250 iş gününü kapsayacak şekilde gözlem süresi belirlenir. Ancak olağandış ı piyasa 
koşu llarının varlığı hal inde gözlem süresi kısaltı labi lir. RMD hesaplamalarına fon portföyünde yer alan tüm 
varlık ve işlemler dahil ed ilir. Türev araçlardan kaynaklanan risklerde bu kapsamda dikkate alınır. 

KARŞIT ARAF RiSKi: Fonda fıımaların ihraç ettikleri borçlanma araçlarına yatırım yapı labildiğinden kredi 
riski doğmaktadır. Kredi riskinin ölçümünde ihrac ı gerçekleştirilen fırınalar hakkında yeterli derecede ma li 
analiz ve araştırma yapıldıktan sonra firmalar, uygulamada nice! ve nitel kriterlerden oluşan etkin bir 
derecelendirme sisteminden geçirilmektedir. Borçlanma araçlarını ihraç edecek fırınalar için nice! kriterler, 
firmanın karlılığı , borçluluk oranı , öz sermaye büyüklüğü, sektöründeki Pazar payı gibi ölçülebilir 
değerlerden o luşurken nitel kriterler, fırınanın kurumsal yönet işimi ile ilgil i bağımsızlık, şeffaflık, hesap 
verilebi lirl ik ve profesyonel yönetim gibi ölçü lebilir olmayan değerlerden oluşmaktadır. İlgi l i firmalara 
Yatırım stratej ileri bant aralıkları dahilinde araştırma rapor ları, belge ve analizleri çerçevesinde bel irlenen 
limitler dahilinde yatırım yapı labi li r. 

LiKiDiTE RiSKi: Likidite riski hesaplamasında; (Hazır Değerler +Takas Alacakları +Borsada İşlem Gören 
Menkul Değerler) 1 (Borçlar+ Açık Pozisyon Toplamı+ Diğer YükümlüiUkler) formülü sonucu kabul 
edi lebilir en düşük oran 1 (bir)'dir. Fonun hazır değer ve a lacaklarının borçlar, açık pozisyon ve diğer 
yükümlülüklerini karşılamas ı açısından risk takibi yapılır. 

OPERASYONEL RiSK: Faaliyetler içerisinde fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda zarar 
oluşması olası lığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizl iği , 
başarıs ız yönetim, personelin hatalı ya da hileli i şlemleri gibi kurum içi etkenierin yan ı sıra doğal afetler, 
rekabet koşu lları , politik rejim değişikliği gibi kurum dış ı etkenler de olabi lir. Operasyonel risk kapsamında, 

Fon giderlerine yansıyan hatalı işlemlere ait veri tabanı tutulmaktadır. 

Fonun yasal ve mevzuat riskine konu olmarnası bakırnından yatırım kısıtlarının ilgili mevzuat, 
tebliğler, sözleşmeler, Yönetim Kurulu, Yatırım Komitesi ve Risk Komitesi kararlarına, Yatırım Karar Alma 
Süreci ve Yatırım ilkelerine, Risk Politikası ve ilgi li mevzuata uygun luğunun kontrolü ve gözetimi İç Kontrol 
Birimi tarafından günlük olarak yerine getiri lir. 

Ayrıca Fon 'un kaldıraç liın i t ine uygunluğunun kontrolü yine İç Kontrol Birimi tarafından günlük 
olarak yerine getirilerek kaldıraç seviyesine ve l iıni t lere uyum haftal ık bazda raporlanır. 
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3.3. Kaldıraç Yaratan İşlemler 

Fon portföyüne ka ldıraç yaratan iş lemlerden; döviz, faiz, pay, pay endeksieri ve sermaye piyasası 
araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), sakl ı türev araç, swap sözleşmesi , varant, 
sertifıka , ileri valörlü tahvi l/bono iş lem leri dahil edilecektir. 

3.4.Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber' de belirlenen esaslar 
çerçevesinde Mutlak RMD yöntemi kullanılacaktır. Fon'un mutlak RMD'si, fon toplam değerinin %20'sini 
aşamaz. 

3.5. Kaldıraç yaratan işlem lere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozi syonların mutlak 
değerlerinin top lanması (su m of notionals) suretiyle ulaş ı lan toplam pozisyonu n fon toplam değerine oranına 
"ka ld ıraç" denir. Fonun kaldıraç l i nı iti% 1 OO'dür. 

IV. FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIGININ AYRlLlGI 

4. 1. Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama 
hizmetine ilişki n düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır. 

4.2. Fon ' un ınalvarlığı Kurucu' nun ve Portföy Saklayıc ı sı' nın malvarlığından ayrıd ı r. Fon' un 
mal varl ığ ı , fon hesabına olması şartıyla kredi almak türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer 
nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterileınez ve rehnedi lemez. Fon ınalvarlığı Kurucunun 
ve Portföy Sak layıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka 
bir amaçla tasarruf ed ilemez, kamu alacaklarının tahsi l i amacı da dah il olmak üzere haczedileınez, üzerine 
ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edi lemez. 

4.3. Portföy saklayıcısı; fona ait finansal varlık ların sak lanması ve/veya kayı t l arın tutulması, diğer 
varl ı kların aidiyetinin doğru lanması ve takibi, kayı t l arının tutulması, varlık ve nakit hareketlerine i l i şkin 
işlemlerin yerine getirilmesinin kontrolü ile mevzuatta belirtilen d iğer görevlerin yerine getirilmesinden 
sorumludur. Bu kapsamda, portföy saklayıc ı sı; 

a) Yatırım fon ları hesabına katılma paylarının ihraç ve itfa edilmesi işlemler inin mevzuat ve fon 
i çtüzüğü hükü mlerine uygun l uğunu, 

b) Yatırım fonu birim katılına payı veya birim pay değerinin mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname 
hükümleri çerçevesinde belirlenen değerleme esas larına göre hesap lanmasını , 

ç) Mevzuat ile fon i çtüzüğü, izahname hükümlerine aykırı olmamak şartıyla, Kurucu/Yönetici' nin 
ta l imatlarının yerine getirilmesini, 

d) Fon'un varlıklarıyla ilgili işlem lerinden doğan ed imlerine i li şkin bedel in uygun sürede 
aktarılmasın ı , 

e) Fon'un gel irlerinin mevzuat ile fon i çtüzüğü, izahname hükümlerine uygun olarak kullanı lmasını , 

t) Fon ' un varlık alım satımların ın , portföy yapısının , i ş lemlerinin mevzuat, fon içtüzüğü, izahname 
hükümlerine uygunluğunu 

sağlamakla yükümlüdür. 

4.4. Portföy sak layıcıs ı ; 
a) Fona ait varlıkları n ayrı ayrı , fona aidiyeti açıkça belli olacak, kayıp ve hasara uğramayacak şeki lde 

sak lanmasını sağ lar. 
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 hesap larında tutaınaz ve kendi 

aktifleriyle i l işki lendiremez. 
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4.5.a) Portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle 
Kurucu ve katılma payı sah iplerine verd iği zararlardan sorumludur. Kurucu, Portföy Saklayıcısından ; Portföy 
Saklayıc ı sı da Kurucu'dan, Kanun ve Saklama Tebliği hükümlerinin ihlal i neden iyle doğan zararların 
giderilmesin i talep etmekle yükümlüdür. Katı lma payı sahiplerinin Kurucu veya Poı1föy Saklayıcısına dava 
açma hakkı sak lıd ı r. 

b) Portföy saklayıc ı sı , portfôy saklama hizmeti verdiğ i portfôylerin yönetiminden veya piyasadaki 
fıyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu deği ld i r. 

c) Portfôy Saklay ıcıs ı , 6362 sayı lı Sermaye Piyasas ı Kanun ve ilgi li diğer mevzuattan kaynaklanan 
yükümlü lüklerini yerine getirmemesi nedeniyle kat ı l ına payı sahi plerine karşı sorumludur. 

4.6. Poıiföy saklay ıcıs ı , saklama hizmetinin fonksiyonel ve hiyerarşik olarak diğer hizmetlerden 
ayrıştırı lmas ı , potansiyel çıkar çatışma larının düzgün bir şeki lde belirlenmes i, önlenmesi, önlenemiyorsa 
yöneti lmes i, gözetimi ve bu durumun fon yatırımcı ianna açıklanınası kaydıyla fona portföy değerleme, 
operasyon ve muhasebe hizmetleri, katılma pay ı a lım satımına aracı lık hizmeti ve Kurulca uygun görülecek 
diğer hi zmetleri verebi lir. 

4.7. Portfôy saklayıcısı her gün itibari ile saklamaya konu var l ıkların mutabakatın ı , bu varlı k lara 
merkezi saklama hizmeti veren kurumlar ve Kurucu veya yat ı rım ortaklığ ı ile yapar. 

4.8. Poı1föy saklayıcısı portfôy saklama hizmetini yürütürken karşılaşabileceği ç ıkar çatışmalarının 

tanımlanmasın ı , önlenmesini, yönetimini, gözetimini ve açık lanmasın ı sağlayacak gerekl i pol i ti ka l arı 
oluşturmak ve bunları uygu lamakla yükümlüdür. 

4.9. Kurucu' nun üçüncü kişi lere olan borçları ve yükümlülükleri ile Fon ' un aynı üçüncü kişi lerden 

olan a lacak ları birbirlerine karşı mahsup edi lemez. 

4.10. Portföy saklama hizmetini yürüten kurul uş, yükümlülüklerini yerine geti rmemesi nedeniyle 
Kurucu ve katılına payı sahiplerine verdiğ i zararlardan sorumludur. 

4.11. Kurucu, Portföy Saklayıcısından; Portföy Saklayıcısı da Kurucu 'dan, Kanun ve SaklamaTebl i ği 

hükümlerinin ihlali nedeniyle doğan zararların giderilmesini talep etmekle yükümlüdür. Katı lına payı 
sahiplerinin Kurucu veya Portföy Saklayıc ısına dava açma hakk ı sakl ıd ı r. 

4.12. Portföy saklayıc ıs ı , portföy saklama hizmeti verdiğ i portföylerin yöneti minden veya piyasadaki 
fıyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan soru mlu değildir. 

4.13. Portföy Saklayıcısı , 6362 say ı l ı Sermaye Piyasası Kanun ve ilgi li d iğer mevzuattan kaynak lanan 
yükümlülükleri ni yerine getirmemesi nedeniyle katılına payı sahiplerine karşı sorumludur. 

4.14. Poıiföy sak lama sözleşmes inde portföy sak lay ıcısının Kanun ve Saklama Tebl iğ i hükümleri ile 
belirlenm iş olan sorumlu lukları nın kapsamın ı daraltıcı hükümlere yer veri leınez. 

V. FON BİRİM PAY DEGERİNİN, FON TOPLAM DEGERiNİN VE FON PORTFÖY 
DEGERiNİN BELİRLENME ESASLARI 

5.1. "Fon Portfôy Değeri ", portföydeki varl ıkların Finansal Raporlama Tebl iğ i 'nde belirlenen ilkeler 
çerçevesinde hesaplanan değerlerinin top lamıdır. " Fon Toplam Değeri" ise, Fon Portföy Değerine varsa d iğer 
varlı k la rın eklenmesi ve borçların düşü lmesi suretiyle hesap lanır. 

5.2. Fon'un birim pay değeri , fon toplam değerin in fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle 
hesaplanır. Bu değer her i ş günü sonu itibariyle Finansal Raporlama Teb liği ' nde belirlenen ilkeler 
çerçevesinde hesaplanır ve katılına paylarının alım-sat ım yerlerinde ilan edi lir. 
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5.3. Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varl ıkların ilgili 
olduğu pazarın, piyasanın, platfo rmun kapanınası , bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, 
şirketin mali durumunu etkileyebi lecek önemli bir bilginin ortaya ç ı kması gi bi olağanüstü durum ların 
meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti hususunda Kurucu ' nun yönetim kurulu karar alabi lir. 
Ayrıca söz konusu olaylarla ilgi li olarak KAP'ta açık lama yapılır. 

5.4. 5.3. numaralı maddede belirtilen durumlarda, Kurulca uygun görülmesi ha linde, katılına 
paylarının birim pay değerleri hesaplanmayabi lir ve katılına paylarının al ım satım ı durdurulabi lir. 

VI. KA Tl LMA PAYLARININ ALIM SA TIM ESASLARI 

6.1. Katılma Paya Ahm Esasları 
Yatırımcı ları n B lST Borçlanma Araçları Piyasası 'nın açık olduğu günlerde saat 13 :OO 'e kadar 

verdikleri katılına payı alım talimatları ralimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı 
üzerinden yerine getiri lir. 

BIST Borçlanma Araçları Piyasas ı 'nın açık olduğu günlerde saat 13:00' ten sonra iletilen talimatlar 
ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilm iş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay 
fiyatı üzerinden yerine getiri lir. 

BIST Borçlanma Araçları Piyasası ' nın kapalı olduğu günlerde iletilen tal imatlar, izleyen ilk işgünü 
yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. 

6.2. Ahm Bedellerinin Tahsil Esasları 

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsi l 
edi lmesi esastır. Al ım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebi lir. Kurucu, ta! imatın pay sayısı olarak 
verilmesi halinde, al ı ş işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, kat ı lına pay ı 

bedellerini en son ilan edi len sat ı ş fiyatına %20 ilave ınarj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı 

bedellerini iş lem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara 
eş değer kıymeti temi nat olarak kabul edebilir. 

TEF AS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar 
olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, taliınatın pay sayıs ı olarak verilmesi halinde, al ış işlemine uygulanacak 
fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katı l ına payı bedellerini en son ilan edi len satış fiyatına %20 ilave 
ınarj uygulayarak tahsil edebi lir. Ayrıca katılına payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan 
edi len fiyata ınarj uygu lanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıyınet teminat olarak kabul edebilir. 

Taliınatın tutar olarak veri lmesi hal inde ise, en son ilan edi len katılına payı satış fiyatından %20 ınarj 
düşiiierek belirlenecek fıyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılına payı sayıs ı TEF AS 'ta 
eşleştiri l ir. Nihai katı lına payı aded i fon fiyatı açıktand ı ktan sonra hesaplanır. Tahsi l edilen tutara eş değer 
aded in üstünde verilen katı lına payı alım talimatları iptal edi lir. 

Taliınatın tutar olarak verilmesi hali nde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay 
sayısı fon fiyat ı açıklandıktan sonra hesaplanır. 

Al ım talimatının karş ılığında tahsil edi len tutar o gün için yatırımc ı adına nemalandırılmak suretiyle 
bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı al ı ınında kullan ı lır. 

6.3. Katalma Paya Satarn Esasları 

Yatırımc ı ların BIST Borçlanma Araçları Piyasası ' nın açık o lduğu günlerde saat 13:00' e kadar 
verdikleri katılına payı satım ta l imatları taliınatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı 
üzerinden yerine getirilir. 

BIST Borçlanma Araçları Piyasası 'nın aç ı k olduğu günlerde saat 13:00' ten sonra iletilen tal imatlar 
ise, ilk fıyat hesaplanmasından sonra veri lmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı 
üzerinden yerine getirilir. 

BIST Borçlanma Araçları Piyasası ' nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü 
yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. 
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6.4.Satım Bedellerinin Ödeome Esasları 

Katılma payı bedelleri; iade tal imatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası ' nın açık olduğu günlerde 
saat 13:00'e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının 
BIST Borçlanma Araçları Piyasası ' nın aç ı k olduğu günlerde saat 13:00' ten sonra verilmesi halinde ise, 
tatimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımc ı lara ödenir. 

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

Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEF AS 'a üye olan fon dağıtım kuruluş ları 
aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. 
lı ttps :/ /www. takasbaıı k.com. tr/tr/Sav fa lar/TEFAS-U veler.aspx 

Fon katılma payların alım satımı , OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Atlas Portföy Yönetimi 
A.Ş .' nin Genel Müdürlükleri ve şubeler i aracılığıyla gerçekleştirilebilir. 

www.oyakyatirim.coın.tr 

w\.vw .atlasportfoy .com 

VD. FON MALVARLIGINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN 
KARŞILADIGI GiDERLER: 

7.1. Fonun Malvarlığından Karsılanan Harcamalar 
Fon varlığından yapı labilecek harcamalar aşağıda yer almaktad ır. 

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) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (yabancı para cinsinden 
yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur.), 
5) Portföy yönetim ücreti, 
6) Fonun mükellefı olduğu vergi, 
7) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti, 
8) Mevzuat gereğ i yapılınası zorun lu ilan giderleri, 
9) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden 
hesaplanacak Kurul ücreti , 
1 O) Karşı laştınna ölçütü giderleri, 
1 1) KAP giderleri, 
12) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar. 

7.1.1. Fon Toplam Gider Oranı: 
Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil bu maddede belirtilen tüm giderlerin toplamının üst sın ırı 

yıll ık %3,65 ' tir. 
3, 6, 9 ve 12 ayl ık dönemlerin son iş günü itibarıyla, belirlenen yıllık fon toplam gideri oranının ilgili 

döneme denk gelen kısmının aşılıp aşılmadığı , ilgili dönem için hesaplanan günlük aıtatama 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 
Portföy Saklayıcısı sorumludur. İade edilen tutar, ilgili yıl içinde takip eden dönemlerin toplam gider oranı 
hesaplamasında toplam giderlerden düşülür. Fon toplam gider oran ı limiti içinde kahnsa dahi fondan 
yapılab i lecek harcamalar dışında Fon 'a gider tahakkuk ettirilemez ve fon ınalvarlığından ödenemez. 

7.1.2. Foo Yönetim Ücreti Oranı: 
Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,0069'sı ndan 

(yüzbinde altı virgül dokuz) [yıllık yaklaşık %2,518 (yüzde ikivirgülbeşyi.izonsekiz)]oluşan bir yönetim ücreti 
tahakkuk ettiri lir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan 
söz leşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esas larına göre kurucuya ve dağıtıcıya fond n ödenecektir. 
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Dağıt ıcı ile kurucu arasında bir söz leşme olmamas ı durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel 
komisyon oranı" uygulan ır. 

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

Fon portföyünde yer alan varlıklarm alım satımına Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arac ılık 
etmektedir. Söz konusu aracılık işlem leri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır: 

ı. Pay Senedi Kurtaj ı: 

Yuıtiçi pay senedi iş lemler inden %0,05 (OnBinde beş) 
2. Türev Araçlar Kurtajı: 

Yu ıt içi türev araç işlem lerinden %0,05 (onbinde beş) 
3. Sabit Menkul Kıyınet Kurtajı: 

Takasbank Para Piyasası işlem leri %0,003(yüz binde 3) 
BİST Tahvil Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı %0,007 (yüzbinde yedi) 
Hazine ihalesi %0, O ı O( onbinde 1) 
BİST Repo ve Ters Repo Pazarı Overnight %0,003 (yüzbinde 3) 
Overnight dışında vadelerde BİST Repo ve Ters Repo Pazarı %0,006 (yüzbindealtı) 

4. Diğer yatırım enstrümanlarında ve Yurtdışı piyasalarda gerçek leştirilen iş lemin komisyon tutarı fona 
birebir oranında yansıtılır. 

Aracılık iş lem leri için uygulanan komisyon oran ları BSMV hariç olarak gösteri lmiştir. 

7.1.4. Kurul Ücreti: Takvim yı l ı esas alınarak, üçer ayl ık dönemlerin son iş gününde Fon ' un net 
varlık değeri üzerinden %0,005 (yüzbindebeş) oranında hesaplanacak ve ödenecek Kurul Ücreti Fon 
portföyünden karşılanır. 

7.1.5. Fon'un Bağlı Olduğu Şemsiye Fona Ait Giderler: Şeıns iye Fon'un kuruluş giderleri ile 
fonların katılına payı ihraç giderleri hariç olmak üzere, Şeınsiye Fon için yapılınası gereken tüm giderler 
Şeınsiye Fona bağl ı fonların toplam değerleri dikkate alınarak oransal olarak ilgili fonların portföylerinden 
karş ılanır. 

7.1.6. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları 

Fon ınalvarlığından karş ılanarı saklama ücreti ve diğer giderlere i lişkin güncel bi lgilere yatırımc ı bilgi 
formundan ulaşılabilir. 

7.2. Kurucu Tarafından Karsılanan Giderler 
Aşağıda tahmini tutarları gösteri len halka arzalkatı lma payları nın satışına i lişkin giderler kurucu 

tarafından karşılanacaktır. 

GiderTürü Tutarı (TL) 
Tescil ve İ lan Giderleri 1,900 
Diğer Giderler 5,000 
TOPLAM 6,900 
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Vlll. FONUN VERGiLENDiRiLMESi: 

8.1. Fon Portfoy işletmeciliği Kazançlartom Vergilendirilmesi 

a) Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Açısından: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ' nun 5'inci 
maddesinin 1 n umara lı bendinin (d) alt bendi uyarınca , menkul kıyınet yatırım fonlarının portfoy 
i ş letmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden i stisnadır. 

b) Gelir Vergisi Düzenlemesi Açısmdan: Fonların portfoy i şletmeci liği kazançları , Gel ir Vergisi 
Kanunu 'nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca, %0 oran ında gelir vergisi tevkifatma tabidi r. 

8.2. Katılma Payı SatmAlanlarm Vergilendirilmesi 

Gel ir Vergisi Kanunu ' nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasas ı Kanununa göre kurulan 
menkul kıymetler yatırım fonlarının katı l ına paylarının ilgili olduğu fona iadesi% 1 O oran ında gelir vergisi 
tevfikatma tabidir. 

KVK'nın ikinci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıyınet 
ve diğer sennaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazanç ları elde etmek ve bunlara bağlı hakları 
kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım 
fonları ve yatırım ortakl ıklarıyla benzer nitel ikte olduğu Maliye Bakanl ığınca belirlenenler için bu oran %0 
olarak uygulan ır. 

Sürekli olarak portfoyünün en az %5 1 ' i BIST'te i şlem gören paylardan oluşan yatırım fonlarının bir 
yıldan fazla süreyle elde tutu lan katı lma paylarının elden çıkarılmasında Gel ir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. 
maddesi kapsaınında tevkifat yapılmaz. 

Gelir Vergisi Kanunu ' nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarı nca fon katılına paylarının 
fona iadesinden elde ed ilen gel irler için yıllık beyanname veri lmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname 
verilmesi halinde de bu gel irler beyannameye dahil edilmez. Ticari i ş letıneye dahil olan bu nitelikteki gelirler, 
bu fıkra kapsam ı dışındadır. 

Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici Madde 1 uyarınca dar mükellefkurumların Türkiye'deki i ş yerlerine 
atfed ilmeyen veya daimi temsilci lerinin aracılığı o lmaksızın elde edi len ve Gelir Vergisi Kanununun geçici 
67 nci maddesi kapsaınında kesinti yapı lm ış kazanç ları ile bu kurumların tam mükellef kurumlara ait olup 
BIST'ta işlem gören ve bir yı ldan fazla süreyle elde tutulan pay senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan 
ve geçici 67 nci maddenin ( 1) numaral ı fıkrasın ın a ltıncı paragrafı kapsaınında vergi kesintisine tabi 
tutulmayan kazançları ve bu kurumların daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri tamamı geçici 67 nci 
madde kapsamında vergi kesintisine tabi tutu lmuş kazançları için yı l lık veya özel beyanname verilmez. 

IX. FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARI İLE FONLA İLGİLİ BiLGiLERE VE FON 
PORTFÖYÜNDE YER ALAN V ARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

9.1. Fon'un hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak ilk hesap dönemi Fon'un kuru luş tarihinden 
başlayarak o yıl ın Aralık ayının sonuna kadar olan süredir. 

9.2. Finansal tabloların bağımsız denetiminde Kurulun bağımsız denetimle ilgili düzenlemelerine 
uyu lur. Finansal tablo hazırlama yüküınlülüğünün bulunduğu ilgili hesap döneminin son günü i tibarıyla 

hazırlanan portfoy raporları da finansal tablolarla birlikte bağımsız denetimden geçiri lir. 

9.3. Fonlar tasfiye tarihi i tibarıy la özel bağımsız denetime tabidir. Kurucu, Fon ' un yıll ık finansal 
tablolarını , ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde KAP'ta ilan eder. Finansal tabloların son 
bildirim gününün resmi tati l gününe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü son 
bildirim tarihidir. 
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9.4. Şemsiye fon içtüzüğüne, bu izahnameye, yatırımcı bilgi formuna, bağımsız denetim 
raporuyla birlikte finansal raporlara (Finansal tablolar, sorumluluk beyanları, portföy dağılım 
raporları) fon giderlerine ilişkin bilgilere, fonun risk değerine, uygulanan komisyonlara, varsa 
performans ücretlendirmesine ilişkin bilgilere ve fon tarafmdan açıklanması gereken diğer bilgilere 
fonun KAP' ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.gov.tr) ulaşılması mümkündür. 

Ayrıca, fonun geçmiş performansına, fonun portföy dağılımına, fonun risk değerine ve fondan 
tahsil edilen ve yatırımcılardan belirli şartlar altında tahsil edilecek ücret ve komisyon bilgilerine 
yatırımcı bilgi formundan da ulaşılması mümkündür. 

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

9.6. Finansal raporlar, bağımsız denetim raporuyla birlikte, bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve 
ilzama yetkili kişinin imzasını taşıyan bir yazı ekinde kurucuya ulaşınasından sonra, kurucu tarafından 
finansal raporların kamuya açıklanmasına ilişkin yönetim kurulu kararına bağlandığı tarihi izleyen altıncı iş 
günü mesa i saati bitimine kadar KAP' ta açıklanır. 

9.7. Portföy raporları dışındaki finansal raporlar kamuya açıklandıktan sonra, Kurucu ' nun resmi 
internet sitesinde yayım lanır. Bu bilgiler, ilgili internet sitesinde en az beş yıl süreyle kamuya açık tutulur. 
Söz konusu finansal raporlar aynı zamanda kurucunun merkezinde ve katılına payı satışı yapılan yerlerde, 
yatırımcıların incelemesi için hazır bulundurulur. 

9.8. Yatırırncıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sah ibi olunmasını 

gerektirecek nitelikte olan izahnamenin 1.1.1., 1.1.2. 1., ll, III. ,V.5.5., V.5.6., VI., Vll.7.1.1., Vll.7.1.2 nolu 
bölümlerindeki değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve izin yazısının Kurucu tarafından 
tebellüğ ed i ldiği tarihi izleyen 1 O iş günü içinde KAP 'ta ve Kurucu 'nun resmi internet sitesinde yayımlanır, 
ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan ed ilmez. izahnamenin diğer böl ümlerinde yapılacak değişikler 
ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde 
ilan edi lir ve yapılan değişik l ikler her takvim yı l ı sonunu izleyen alt ı i ş günü içinde toplu olarak Kurula 
bildiri lir. 

9.9. Fon 'un reklam ve ilanları ile ilgili olarak Kurulun bu konudaki düzenlemelerine uyulur. 

X. FON'UN SONA ERMESi VE FON VARLIGININ TASFiYESi 

10.1. Fon; 
-Bilgilendirme dokümanlarında bir süre öngörülmüş ise bu sürenin sona ermesi, 
- Fon süresiz ise kurucunun Kurulun uygun görüşünü aldıktan sonra altı ay sonras ı için feshi ihbar 

etmesi, 
- Kurucunun faaliyet şartlarını kaybetmesi, 
- Kurucunun mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflas etmesi veya 

tasfiye edilmesi, 
- Fonun kend i mali yükümlülüklerini karşılayamaz durumda olması ve benzer nedenlerle fonun 

devamının yatırımcıları n yararına olmayacağının Kurulca tespit edilmiş olması 

hallerinde sona erer. 
Fonun sona ermesi halinde fon portföyünde yer alan varlıklardan borsada işlem görenler borsada, 

borsada işlem görmeyenler ise borsa dışındanakde dönüşti.i ri.il i.ir. 

10.2. Fon ınal varlığı , içtüzi.ik ve izahnamede yer alan ilkelere göre tasfiye edilir ve tasfiye bakiyesi 
katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır. Tasfiye durumunda yalnızca katılma payı sahiplerine 
ödeme yapı labilir. 
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10.3. Tasfiye i şlemlerine ilişkin olarak. Kurucu'nun Kurul'un uygun görüşünü aldıktan sonra 6 ay 
sonrası için fes i h ih bar etmesi durumunda söz konusu süre sonunda hala Fon 'a iade edilmem iş katılma 

paylarının bulunmas ı halinde, katılına payı sahiplerinin satış talimatı beklenıneden pay satış ları yap ılarak 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 piyasas ı araç larında nemalandırılır. 
Fesih ihbarından sonra yeni katılma payı ihraç edi lemez. Tasfiye anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç 
edilemez ve geri alınamaz. 

10.4. Kurucunun iflas ı veya tasfiyesi halinde Kurul , fonu uygun göreceği başka bir portföy yönetim 
şirketine tasfiye amacıyla devreder. Portföy Saklayıc ı sının mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak 
kadar zayı flaması. iflas ı veya tasfiyesi halinde ise, kurucu fon varlığını Kurul tarafından uygun görü lecek 
başka bir portföy saklayıcısına devreder. 

10.5. Tasfiyen in sona ermesi üzerine, Fon adın ın Ticaret Sici li 'nden silinmesi için keyfiyet, kurucu 
tarafından Ticaret Sicili'ne tesc il ve ilan ettirilir, bu durum Kurul 'a bildirilir. 

Xl. KA Tl LMA PA YI SAHİPLERİNİN HAKLARI 

11. Kurucu ile katılma payı sahipleri arasındaki ilişkilerde Kanun, ilgi li mevzuat ve içtiiziik; bunlarda 
hüküm bu lunmayan hallerde II /OI /20 ı ı tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 502 ila 5ı4 üncü 
maddeleri hükümleri kıyasen uygulanır. 

11.2. Fon 'da oluşan kar, Fon' un bilgilendirme doküman larında belirtilen esaslara göre tespit ed ilen 
katılına payın ın birim pay değerine yansır. Katılına payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde 
tuttukları süre için fonda oluşan kardan payların ı alınış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca ternettti dağıtımı 
söz konusu değildir. 

l 1.3. Katılına payları müşteri bazında MKK nezdinde izlenmekte olup, tasarruf sahipleri Kurucu 'dan 
veya alım satıma aracı lık eden yatırım kuruluşlardan hesap durum ları hakkında her zaman bilgi talep 
edebi 1 irler. 

XII. FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE HALKA ARZ 

12.1. Katılma payları , izahnamenin ve yatırımcı bilgi fonnuntın KAP'ta yayımını takiben forında 
belirtilen satış başlangıç tarihinden itibaren, izahname ve yatırımcı bilgi formunda belirtilen usul ve esaslar 
çerçevesinde yatırımcı ı ara sunulur. 

12.2. Katılma payları karşı lığı yatırımcılardan toplanan para, takip eden i ş günü i zahnaınede 

belirlenen varl ıklara ve işlemlere yatırılır. 

izahnarnede yer alan bi lgilerin doğruluğunu kanuni yetki ve sorumluluklarıınız çerçevesinde 
onaylarız. 02.05.20 ı 7 

Erkan ÜNAL 
Genel Müdür 

OY AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 
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