
Fon Hakkında 
Bu fon, koruma amaçlı fondur ve bu formda belirlenen 
risk profilindeki yatınmcılara yöneliktir. Fon portföyü 
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. 

Fon'un kurucusu ve yöneticisi Ak Portföy Yönetimi 
A.Ş.' dir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. bir Akbank 
iştirakidir. 

Yatırım Amacı ve Politikası 
Fonun yatırım amacı, yatırım dönemi sonu olan 
25/1112016 tarihi itibariyle, 

i) Yatırımcının anaparasımn %ı 03 'ünün korunmasını, 

ii) AK Portföy Güvenli Parite Endeksine dayalı ve 
detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon 
sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması 

halinde bu getiriyi iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara 
sağlamayı hedeflemektedir. 

Asgari olarak, başlangıç yatınmınızın %103 'ünün, 
yatırım döneminin sonunda 25/11/2016 geri ödenmesi 
amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan 
çıkılınası halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece 
fonun yatırım dönemi sonuna kadar fonda kalan 
yatırımcılar korumadan yararlanabilir. 

- Fon'un yatırım dönemi başlangıç tarihi ile özel sektör 
tahvillerinin fon portföyüne dahil edilmesi arasında 
geçecek yaklaşık ı haftalık süre içerisinde portföyün 
yaklaşık %94' lük kısmı ile Borsada ters repo 
sözleşmesine ve Takasbank Para Piyasası işlemlerine 
yatırım yapılacaktır. Söz konusu yaklaşık bir haftalık 
sürenin bitimini takiben anapara korumasını 

sağlayacak oranda ters repo bozumu yapılarak ve fon 
toplam değerinin %20' sini aşmayacak şekilde 

Takasbank Para Piyasasından dönecek tutar ile özel 
sektör tahvilleri portföye alınacaktır. 

- Fonun karşılaştırma ölçütü (iştirak Oranı* AK Portföy 
Güvenli Pari te Endeksi Getirisi) + %3 'dür. 

- Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler 
nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon 
toplam değerini aşamaz. 

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

Alım Satım ve V ergileme Esasları 
- Yatırımcıların fon payı alınun da asgari pay alım 

limiti 500 pay(500TL) olup, bir payın satış fiyatı 
ı TL'dir. 

- Fon katılma payları talep toplama başlangıç ve bitiş 
tarihleri arasında iş günlerinde kurucu ve alım satıma 
aracılık eden kuruluşlar tarafından saat 09:00 ile 
20:00 saatleri arasında, son talep toplama gününde 
ise saat 12:30'a kadar pay alım talepleri kabul 
edilecektir. 

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para 
birimi TL' dir. 

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı 
%1 O; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım 

kazancı %0 oranında stopaj a tabidir. Bu konudaki 
istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli 
Bilgiler" bölümü incelenmelidir. 

- Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek 
kuruluşlar Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve Akbank 
T.A.Ş.'dir. Bu kuruluşlar aracılığıyla pay alım satımı 
gerçekleştirile bilir. 

- Fon katılma payları, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım 
Platformunda işlem görmemektedir. 

Risk ve Getiri Profili 
Düşük Risk Yüksek risk 
Potansiyel Düşük Getiri Potansiyel Yüksek Getiri 

lılıi3Bsl6171 
Fonun risk değeri fonun yatırım yaptığı türev 
araçların dayanak varlığına ilişkin geçmiş veriler 
kullanılarak yapılan simülasyona 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 haftalık getirileri kullanılarak risk 
değeri hesaplanacaktır. 

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler 
- Fonun karşılaşabileceği muhtemel riskler; piyasa 

riski, faiz oranı riski, kur riski, karşı taraf riski, 
likidite riski, korelasyon riski, yoğunlaşma riski, 
kaldıraç riski, yasal risk, operasyonel risk ve teminat 
riski dir. 

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri 
Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, 



komısyoruar .ton-un gennsını aogruaan etKııer. 

Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon'un 
toplam gider sının kapsamında bir hesap dönemi 
boyunca Fon' dan tahsil edilmektedir. 

A) Fon'dan karşılan an % 
W. derler 

Yıllık azami fon toplam gider 0/o2,19 
oranı 

Yönetim ücreti (yıllık): Kurucu Asgari %1 
%50, Fon Dağıtım Kuruluşu %50 azami %2,05 
(Akbank T.A.Ş.) arasında 

belirlenecektir. 
Portföy Saklama ücreti %0,05 

Fon'a ilişkin Diğer giderler %0,09 
(Tahmini) 
B) Yatınmcılardan tahsil edilecek ücret ve 

komisyonlar Yoktur. 
Fon'un Geçmiş Performansı 

~ Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem 
performansı için bir gösterge olamaz. 

~ Fon'un kuruluş tarihi ... ./ ... ./ ..... 'dir. 
~Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri 

esas alınmıştır. 
- Fon paylarının satışına . ./ . ./ ... tarihinde başlanmıştır. 

Önenıli Bilgiler 

Yatınm dönemi sonu olan 25/11/2016 tarihi itibariyle, 
opsiyon sözleşmesi şartlarına göre bir getiri oluşur ise, 
aşağıda yer verilen kısıtlar dahilinde getiri 
sağlanması hedeflenmektedir. Getiriye ilişkin kısıtlar 
aşağıda açıklanmaktadır: 

1) Örnek senaryolarda hesaplanan getiriler ve vade 
sonu değeri vergi öncesi rakamlan yansıtmaktadır. 
2) Varsayım olarak iştirak oranı %200 olarak 
kullanılmıştır. iştirak oranımn daha düşük 
gerçekleşmesi durumunda fon getirisi de örnek 
senaryolara göre daha düşük olabilecektir. 
3) Aşağıda gösterilen örnek senaryolar geleceğe 

yönelik tahmin niteliğinde değildir ve senaryoların 
gerçekleşme olasılıkları eşit değildir. 

4) Ayrıca, yatırım dönemi sona ermeden fondan 
çıkılınası halinde fon getirisi, opsiyon getirisine esas 
olan getiri formülü ile değil, çıkış tarihindeki piyasa 
koşulları dikkate alınarak hesaplanacaktır. 

Fon, Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 'nin kurucusu olduğu Ak Portföy Yönetimi Koruma Amaçlı Şemsi ye 
Fonu'a bağlıdır. I~~ı~~ 
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Fon izahnamesi .. ./ .. ./2015 Kamu yu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus :~~./ .. ./20 15 tarihinde 
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Fon katılma payı fiyatı http://www.akportfoy.com.tr'de ilan edilir. '"i 

Fon T.C. vergi düzenlemelerine tabidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar 

Kurulu'nun 2006/103 71 sayılı karanna h tt};':/ ;wWw .;~smigai~te. g~v .tr/eskilei-/2006/07 /20060723-7 .htni 
adresinden erişii e bilmektedir. 
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Ak Portföy Yönetimi A.Ş. "nin bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile 
ilgili tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır. ~-'''';.r;:-. 

Şemsi e Fon'abağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. 

Fon ve Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve 
denetimine tabidir. 

Bu form, .. ./ ... ./2015 tarihi itibarıyla günceldir. 

AK Po 
Sabincı Center 

Beşikt 
Tıc.s :.No : 44 

Ödenmi 
Kayıtlı Ser 


