
Fon Hakkmda
Bu fon, Borçlanma Araçlan Şemsiye Fonu’na bağlı Kısa
Vadeli Borçlanma Araçları Fonu’dur ve bu formda belirlenen
risk proffihindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portfliyü
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. taraffindan yönetilmektedir.
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul
Değerler A.Ş’ye ait bir şirkettir.

Yatırım Amacı ve Politikası
- Fon’un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80’i
devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarma
yatırılır ve fon portfZ~yünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-
90 gün aralığındandır. Bununla birlikte fon toplam değerinin
asgari %51’i özel sektör borçlanma araçlarına yatınlacak
olup, özel sektör borçlanma araçlarının fon toplam değerine
oranı %80 ve üzeri olamaz. Fon portfi~yüne vadesi
hesaplanamayan yatırım araçları dahil edilemez. Yabancı
yatırım araçları fon portifi~yüne dahil edilebilir. Ancak, fon
portfl~yüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında
yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir

- Fon portföyüne ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör
borçlanma araçları dahil edilir ve fonun karşılaştırma ölçütü
“%10 BIST-KYD DIBS 91 Günlük Kamu Iç Borçlanma
Araçları Endeksi ± %75 BİST-KYD ÖSBA Özel Sektör
Borçlanma Araçları Endeksi (Değişken) ± %15 BIST-KYD
0/N Repo Brüt Endeksi”dir.

- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla
türev araçlar (Vadeli sözleşmeler, forward, opsiyon
sözleşmeleri) alınabilir.

-Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Osmanlı
Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

- Fon katılma payı alim satımının yapılacağı para birimi
TL’dir.

- Yatırımcılar tarafından katılma payı alım-satımı 00:00-
14:00 ile 18:00 (değerleme günü fon ffiyatı sisteme
aktarıldıktan sonra)-24:00 saatleri arasında gerçekleştirilir.
Buna göre bir önceki iş günü saat 18:00’ den (yeni gün fon
ffiyatı sisteme aktarıldıktan sonra) ertesi iş günü saat 14:00
a kadar katılma payı alim satım talimatları bu izahnamenin
5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve
o gün için geçerli olan flyat üzerinden gerçekleştirilir. Saat
14:00 dan sonra verilen katılma payı alım-satım emirleri
ertesi iş günü için 18:00 dan sonra açıklanan katılma payı
ffiyatı üzerinden gerçekleştirilir.T~FAS üzerinden
gerçekleştirilecek işlemlerde, fon için alım talimatları pay
sayısı ya da tutar olarak, satım talimatları ise pay sayısı
olarak verilebilir. Alım ve satım talimatları bir önceki
işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar
çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan flyat
üzerinden 08:45 ile 13:30 saatleri içinde gerçekleştirilir.
Alım talimatının tutar olarak verilmesi halinde, talimat
verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS’ta
eşleştirilir. Tahsil edilen tutara denk gelen pay adedinin
üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.

- Yatırımcılara mesai saatleri dışında sadece Osmanlı
Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitesinden işlem
yapılabilecektir.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10;
tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0
oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer
detaylar için ise formun “Önemli Bilgiler” bölümü
incelenmelidir.

- Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar
Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. ve TEFAS’a üye dağıtıcı
kuruluşlardır.

- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım
kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım
Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili
Düşük Risk
Potansiyel Düşük Geliri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Geliri
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- Belirtilen risk değeri Fon’un performansına ilişkin geçmiş
veriler kullanılarak belirlenmiştir ve Fon’un gelecekteki

~Şk proffiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.

Portfdy Dağılımı
30.10.2019 tarihli portifi~y dağılımı aşağıdaki gibidir.

Alim Satım ve Vergileme Esasları



1,06%- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- F~n düşük risk değeri dahi, bu Fon’a yapılan yatırımın hiçbir

risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakia birlikte; kredi riski,

likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç
kullanımından kaynaklanan riskier ile piyasaiardaki
olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez.
Bu fon ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarına
yatırım yaptığı için, fön katılma payı satış talimatı
verildiğinde özel sektör borçlanma araçlannm likiditesinin
düşük olması halinde fon ffiyatı bu durumdan olumsuz
etkilenebilir.

Fon’un Maruz Kalacağı Temel Riskier
Piyasa risk0 karşı taraf riski, likidite riski0 kaldıraç yaratan
işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon
riski , yasal risk, etik risk olup, bu risklere ilişkin detaylı
açıklamalar KAP’ ta yayımlanan fon izahnamesinin 3.
Maddesinde yer almaktadır.
Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri
Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar
Fon’un getirisini doğrudan etkiler. Tablonun (A)
bölümünde yer alan tutarlar Fon’un toplam gider sınırı
kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon’dan tahsil
edilm~ktedir.

A-) Fon’dan tahsil edilecek
ücretler
Yıllık azami Fon toplam gider
oranı 2,56%
Yönetim ücreti (yıllık) 0,64%
Kurucu: ( Asgari %35, azami %
65)
Fon Dağıtım Kuruluşu: (Asgari
% 35, Azami %65) (Dağıtıcı
kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı
kuruluş aracılığıyla satılan Fon
Tutarı dikkate alınarak hesaplanır)

Portföy Saklama Ücreti 0,10%

~iğer giderler(Aracılık
komisyonu, Fon Hizmet Birimi
ücreti, denetim ücreti, KAP
ücreti, noter ücreti, tescil ilan
ücreti, Kurul Kayıt ücreti, vergi)
(Tahmini)
B-)Yatırımcılardan belirli Yoktur.
şartlar altında tahsil edilecek
ücret ve komisyonlar

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için,
www. kap.gov.tr adresinden ulaşılabilecek Fon
izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara
bakınız.

02/31/2014 31/12/2014 9.93% 16,36% -643%

0213312316- 23/10/2010 0.40% 2.37% 3.61%

26/12/2015 - 31/12/2013 2.77% 2.10% 0.67%

06131/2016 - 05/01/2016 0.05% 0.12% -0.07%

06f31/2010-20/1/32016 9.91% 11,10% -1.20%

02/31/2017. 29/12/2017 10.06% 14.45% -3,63%

02/01/2310- 31/12/2011 17.10% 19.25% -2.21%

01/31/2019- 30/06/2019 13.97/5 -2.40%

Fon izahnamesi 06,10.2015’da yayımlanmıştır, Bu husus 09.10.2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı ffiyatı www.osmanliportfoy.com.tr’da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tübidir,

Osmanlı PYŞ’nin, bu formia ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile
sınırlıdır.

Şemsiye Fon”

Fon ve Osmanlı PYŞ, Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Seri

Fon’un Geçmiş Performansı

- Fon’un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı
için bir gösterge olamaz.

- Fon performansının hesaplanmasında birim pay değeri
esas alınmıştır.

- Fon paylarının satışına 02.10.2006 tarihinde başlanmıştır.

Porttiiy saklayıcısı Türkiye İş Bankası A.Ş.’dir.

Fon, Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Osmanlı Portf~y Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye
Fonu’na bağlıdır.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile ffinansal tablolara
~ve www.osmanliportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

mine ve denetimine tübidir.

lrr~a4Bu form, 25.12~2019 tarihi itibarıyla günceldir.


