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Foıı Hakkında
Bu fon., serbest (döviz) fonudur ve bu formda
belirlenen risk prol~iindeki yatırımcılara yöneliktir.
Eon portföyi’t Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.
taraindan yönetilmektedir, Osmanlı Poriföy Yönetimi
A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş,ye ait bir
şirkettir. Fon katılma paylarını sadece sermaye
piyasası mevzuatmda tanrmlanaı. nitelikli yatırımcılar
al abi I rncktedir.
Yatırım Amacı ve Politikası
Fon’un yatırım stratejisi, Fon toplam değerinin en az %
80’i devamlı olarak T.C. i{azine ve Maliye Bakanlığı
taral~ndan döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma
araçları ve kira sertifikalaıı ile yerli ihraççıların döviz
cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası
araçlarını yatırılır. Fon toplam değerinin kalan kısmı
ise ‘l’L veya yabancı para cinsinden diğer para ve
sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.
Fon’un ana yatırım stratejisi ABD Doları (USD)
bazında mutlak getiri sağlamaktır. Ana yönetim
stratej isme uygun olarak, piyasa ve varlıklarda
meydana gel en dal gal anm al ard an yararlanmak için
farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eş anlı uzun
veya kısa pozisyonlar alabilir. Fon. herhangi bir menkul
kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı
yatırım yapabilir.
Fonun eşik değeri BIST-KYD I Aylık Mevduat USD
Endeksi olarak belirlenmiştir, TL cinsinden ihraç
edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, 131STKYİ) I Aylık Mevduat USI) Erıdeksi’nin dönem başı
ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMI3
tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak
TL’ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında
getirisidir. USD cinsinden ihraç edilen B grubu paylar
için ise BIST-KYD I Aylık Mevduat USE) Hndcksi’nin
hesaplama dönemindeki getirisidir.
Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi
artırmak veya riskten korunma sağI aınak amacıyla.
Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden: ortaklık
pay ları. özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın
ve diğer kıymetli madenler ve emtia ile faiz, döviz/kur,
ortaklık payları ve ünansal endckslere dayalı türev
araçlar ( vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap
sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış
yatırım araçları, varantlar, sertifikalar ile ileri valörlü
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tahvil/bono ve altın işlemıcrı
ccıııebileccktir.
fürev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla
hem de organize piyasalar aracılığıyla yapı lab i lecektir,
Yatırı nı yapılacak varlıkların belirlenmesinde Osmanlı
Portfoy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.
Portföy Dağıhını
Portföy dağlI ımı aşağıdaki gibidir.
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Alim Satım ve “ergilenıc Esasları
Fon katı irna ~ıayları güıılük olarak alınıp satıiır.
Fon katılma payı alım satımımn yapılacağı para
birimi A grubu paylar için TL ve B grubu paylar için
USD’dir. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler ve
alim satım esasları fon izahnamesinin (VI.) nolu
maddesinde yer almaktadır.
Fon katılma paylarının vergilcndirilmesine ilişkin
bilgilere Fon izahnamesinde yer verilmektedir.
Gerçek kişilerin Ihn katılma payı alim satım kazancı
%10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım
kazancı %0 oranında stopaja tabidir, USD üzerinden
alım satımı gerçekleştirilen B Grubu katılma
paylarının döviz cinsinden unapara kur fark.ı
gelirlerinin vcrgileııdirilmesinde T.C. Hazine ve
Maliye Bakanlığı’nın ilgili düzenlemeleri dikkate
alınr. Bu konudaki istisnalar ve diğer detay laı için ise
forniun “Önemli Bilgiler” bölümü inceieıırnelidir.
Eon katılma payı alını satımına aracılık edecek aktif
dağıtım ve pazarlama sözleşmesi imzalarnış olan
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ‘dir. Bu
kuı’uluşun internet sitesi, call center, merkez ve
şubeleri
aracılığıyla
pay
alım
satımı
gerçekleştirilebi I ir.
Eon katılma payları. portföy yönetim şirketleri ve
yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik
Fon Dağıtım Platformu üzerinden alını.p satılır.
Risk ve Cetiri Profili
(A Grubu TL Cinsinden
~i~ş~kRisk
Pot, n, ve

t D tt Ş~ kG ot ffl

ci ;n ıı’nlnrı’’n iou ı/vnıiaıı’v»~ımn
er almaktadır
Fc5’et, Gidnı’ ve t oınisyOtı Bilgileri
Aşağıdaki tabloda yer alan ücı’ct, gider ve
konıisyonlar Fon’un getirisini doğrudan etki ler.
Tablonun (A) höl Umünde yer alan tutarlar Von’ un
toplam gideı’ sınırı kapsamında bir hesap dönemi
boyunca Fon’dan tahsil edilmektedir.
iS.,\t5
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l3elirtilen risk değeri Van’a ilişkin yapılan
projeksiyonlara ~öre belirlenmiştir ve Fon’un
gelceekieki risk profiline ilişkin güvenilir bir
gösterge ol mavahil ir,
Risk değeri zaman içinde değişebilir.
Iiıı düşük risk değeri dahi, bu Fon’a yapılan yatınmın
hiçbir risk. taşımadığı anlamına gelmez.
Fon’un belirtilen risk değerine sahip olma
gerekçeleri: l~on ~oğun olarak TX’. .[lazine ve Mauve
Bakanlığı tarn findan döviz cinsi nden ihraç cdi len
borçlanma araçları ve kira seni Ii kalanı ile eni
ihraçeıhınmn döviz cinsinden ihraç edilen para ve
sermaye piyasası araçlarına vali rmı vapıTınsı
sebebiyle yaşanacak dalgaianıırılar risk degerını
yük~eltici etki yapar.l)övizde yaşanan olası
ılalgalanınalar da A grubu l~[. cinsinden paylanın risk
değerini ~ iikscitiei etki yııpıır.
Risk deüeri önemli riskleri kapsamunkla hinli ktc~ kredi
riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyoıiel risk,
üVey araç kulianımından kaynaklanan riskier ile
piyasalardaki
olağanüstü
rlurumlardan
kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz
kalacağı wind risklere ilişkin açıklamalar aşağıda
yer almaktadır.
Von un Marnız ~alacağı Tenni Riskier
Pi~ asa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç
yaratan işlem riski, openasyonel risk. oğuniaşnia riski,
korelasyon riski, yasal risk. ihraççı riski, açığa satış
riski, vapılandırılniış yatırım, araçları riski, etik risk,
tcnıiııat riski. opsis on. du~ anlıiık riski, baz riski ve
emtia riski olup, bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar
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A) Fon’tlan karşılanan giderler

%

Yönetim ücreti (yıllık)
Kurucu ( Asgari %355azami %65)
Fon Dağıtım Kurulu,ş (Asgari %35,azami
%65) (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutam’, dağıtıdı
kuruluş aracılığıyla sati Ian Fon tutarı dikkate
alınarak hesaplanır.)
Saklama ücreti

0,90

-

-

,

Diğer giderler (Tahmini)

0,10
0,70

B) Yatırımcılardaıı tahsfi edilecek performans
ücreti ve ~iris çıkış konıisvoııları
Yoktur
.
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don’m.ın Geçmiş Pertbm’mansı
Fon ‘un geçmiş penlhı’mansı. gelecek dönem
perü~rınansı içirı l.,i r gösterge olamaz.
Von performansının hesaplamasında birini pay
değeri esas al inn ıştır.
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tarihinde başlanmışı ir.
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Fon, ( ismanlı Portt~ Yönetimi AŞ’nin kurLicusu olducu Osmanlı Portfl5~ Yönetimi Serbest Şemsiye Fonu’na bağlıdır. PortIBv
saklayıcısı Denizbank A.Ş,’dır.
Fon lıakkuıda daha tyi,la bilgiye. i2ahnaıııeye. içtüztigc. pert~rınaııs Sunuın raporuna, yıllık rapor ile finansal mablolara
~e ~~srn~nli ortfo.com,tr ;ıdresinden ulankıbilir.
Fon iıahnaınesi lıttpdL~~’~v vj gp,,gny.ırz ve )‘.nsınaııli~rti,y.cnrnJr ‘de yas’ııntannı ıştır. Bu husus
siciline tescil ettirilmiştir.
Fon katılma payı fiyatı l’EFAS’uı ilan
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tarihinde ticaret

edilir.

len, T’.C. verci düzeıılemeleriııe ı~t~idir, Fonun mahi oklugu
adres ii ıden ulaş ıl ah ili

semi dtizcnlcmnelcri ile il~Hi [3akanl;ır Kurulu Kararı’na sv’sw.ıuib,eov.ır

(‘)smanlı Portt’öy Yönetiın AŞ.’nin bu tbrmla ilgili sorumluluğu, Ibondeki ~ anıltıcı, > aıılış ve izahname ile iıııarlı olmayan bilgiler
ile sınıı’lıdır.
Şemsiye f’on’a ba~lı hcr bir fiınun “im varlık ~ e vtikiimltıliikleri birbirinden avr~lır.

A

ve Osmanlı Poı’t[’öy Yönetimi A.Ş,, i’ürlLi~’~’ ~‘c ffleık~~ç~~ ~‘~lup, Sermaye Piyasası Kuı’ulu’nun
nözetimine ve denetimine tühjdir,
‘1 ~
j9,o~’c~-~,
j~ .\j\~4J’ ,s,:: “(“~‘~ ınG~...»
Bu lorn’ı
tarihi ıtıbarıvla euı’ıccldıı’.
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