YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
SERBEST ŞEMSİYE FON'A BAĞLT
YAJ>J KREDİ PORTFÖY PY EREN KÖY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON'UN
KATILMA PAYLARININ İfffiACINAİLiŞKİN iZAHNAME
Yapı

Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piy asnsı Kanunu'nun 52. ve
54. maddelerine dayanılarak, 09/06/2015 taı·ihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Mcmurlıığu 'na
4702J 8 sicil nunı:ırası alhnda kaydedilerek 15.06.2015 tarih ve 8841 sayılı Türkiye Ticaret
Sicili Ga1.etcsi'nde (TfSG) ilan edilen Yapı Kı·edi Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
içtiiziiğü ve bu izaJıname lıiikünıleriııc göre yönetilmek üzere olu şturula cak Yapı Kredi
Portföy PY Eren köy Serbest (Döviz) Özel Fon ' ıuı katılma paylarının ihracına ilişkin bu
izah name Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27/03/2020 tarihinde onaylanmıştır.
İzahnaoıeoin onaylanması, izah named e ye r alan bilgileri.o doğru olduğunun Kurulca tekeffülü
anlamına gelmeyeceği

gibi, iza hnameye ilişkin bir tm·siye olarak da kabul edilemez.

İlır:ıç edilecek katılma paylarına ilişkin yatırını kararlan izah.namenin bit· bütün olarak
değerlendirilmesi

so nucu verilmelidir.

Bu izahname, Kurucıı Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'n in (www.yapikrediportfoy.conı.tr)
adresli resmi İnternet sitesi ile Kamuyu Ayd mlatma Platformu (KAP)'nda (www.kaıı.org. tr)
yayımlanmıştır.

stratejisi doğrulluswıda ağırlıklı olarak, H:ızine ve Maliye Bakanlığı
tar:ıfıııdao döviz cinsinden ilıraç edilen borçlanma araçları "c kim sertifikaları il e yerli
ilıraççıların döviz cinsind en iltraç edilen para ve scnııayc piyasas ı araçlarına yatının
yap ılacağından yatmıucıhır kur riskine maruz kalabilir.

Fon' un,

~,atının

Ayrıca

bu izaJıname katılma paylarının alım satımının yap ıldığı ortamlarda,
içtüıüğii ile birlikte taleı> edilmesi halinde iicretsiı olarak yatırımcılara verilir.
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1. FON RAKKJN DA GENEL BlLGİLER

Fon, Kanun hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden fon kattlıııa payı karşılığında toplanan
nakitle, tasarru f sahipleri hesabına, i naııçh miilkiyet esaslarına göre işbu izalıııaıueniıı 11. bölümünde
belirlenen vaı·Jık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan, kaulına payları Şemsiye
Fon·a bağlı olarak ihraç edilen ve tüzel kişiliği bu luıınıayan mal varl ı ğıd ır.
1.1. Fona İlişkin Genel Bilgiler

Fon '1111
Unvanı:

Yapı

Adı:
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonım

Unvant:

Bardı Olduğu Seınsive Fonmı Türü:

Süresi:

Kredi Portföy PY Erenköy Serbest (Döviz) Ozel

Fon
Erenköy Serbest (Döviz) Özel Fon
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest
Fon
Serbest Semsive Fon
Süresizdir

l.2. Kurucu , Yönetici ,·c Portföy Sakluyıcısl

Hakkında

Şemsiye

Genel Bilgiler

1.2. ı. Unvan ve Yetki Belgelerine ilişkin Bilgiler
Kuı·ııcıı

ve Yönetici 'ııi11

Unvan ı :

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.S.
Portföy yönetici ligi ve vat ırını danışmanlığı
faal iyetlerine ilişkin yetki beJg~si. ı ıı
Tarih: 13.05.20 15 ıarilı ve
No: PYŞ/PY. l 7-VD.9/391 nolu faaliyet yetki belgesi.
[IJ

Yetki Belgesi/ len 1:

Portföıı Saklıııııcısı '11111

Unvam:

Yapı

Poıiföy Saklama Faaliyet iznine ilişkin
Kurul Karar Tarihi ve Numarası

1...
2 2 iı etısım

ve Kredi Bankası A.Ş.
Tarih: 03.02.20 15 tarih
No: 3/ 101

ıın e rı

Kıırııcu

ve Yönetici Yapı Kredi Por{(tJy Yönetimi A.Ş. 'ııiıı
Merkez adresi ve İnternet sitesi:
Yapı Kredi Plaza A Blok Kat: 13 Levent 34330
İstanbul / Türkiye
www.yapikrediportfoy.coın.tr

Telefon numarası:
Porıföıı Sııklm•ıcısı Yııoı

02 12 385 48 48
ve Kredi Bııııkıısı A.Ş. '11iıı

ı ıı " PYS Tebliği'ne u\'um çcrçc,·csiııdc. Kurucıı'nun 08/03/2007 tarih "e PYŞ/PY/25-20 Porıl1lv Yöneticiliği "e
08/03/2007 ıarih .-e PYS/Y D/ 10 savılı Ynlırı m Danışmanlığı , ·etJd belgeleri ipini edilerek. Kurucu'va Kanun'uu
40 ıııcı ve 55 inci ımıddelcri uva rıııcrı düzenlenen 13/05/2015 tarih ve PYS/PY.1 7-YD.9/391 sa\'ılı Portföv Yönelimi
ve Yatırım D:ınışm:rnl ığı ,..etki belgesi verilnıişci r."
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Merkez adresi ve intenıet sitesi:

Yapı

Kredi D Blok Plaza Büyükdere Cad. Levent
34330 Beşikıaş-isıanbul
www. vaıJikredi.com.tr

Telefon

mımarası:

O212 339 70 00

1.3. Kurucu Yöneticileri
Fon ·u temsil ve ilzama Kurucunun yönetim kw·ulu üyeleri yetkili olup. yönetim kumlu
üyelerine ve kurucunun diğer yöneticilerine ilişkin bilgiler ~ağıda yer almaktadır:

Bahar Seda

Yöneıinı

lKİZLER

Başkanı
(iç
Kontrolden
Sorwnlu Yönetim
Kurulu Üyesi)

Abınet

Yönetim

ÇlLOĞLU

Başkan Yardımcısı

Müge PEKER

Yönetim Kmulu
Üyesi/Genel
Müdür

Mehmet Güçlü
ÇOLAK

Emeklilik Fonları
Genel
Müdür

Son 5 Yıld a Yapt ığı İşler (Yıl-ŞirketGörev)
2014-Devam Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Finansal Raporlama ve Mulıasebe Grup
Direktörü
2012-2014 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Finansal Raporlama ve Muhasebe
Direktörü
2010-2012 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Piyasa Riski Yönetimi Direktörü
2016-Devaıu Yapı ve Kredi Batıkası A.Ş.
Planlama ve Kontrol Grup Direktörü
2010-2016 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş .
Bütce ve Planlama Direktörü
2020-Devam Yapı Kı·ecli Portföy Yönetimi
A.Ş. Genci Müdür
2014-2020 Yapı Kredi Portföy Yönelimi
A.$. Yatırım Fonları ve Özel Portföy
Yönetimi Genel Müdür Yard ımcısı
2006-2014 Yapı Kredi Poı1föy Yönetimi
A.$. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup
Müdürü
2020-Devam Yapı Kı·edi Portföy Yönetimi
A.$. / Emeklilik Fonları Genel Mudur

Yardımcısı

Yard ımcısı

Adı Soyadı

Okan
UZUNOĞLU

Görevi
Kunılu

Kurulu

Tecrübesi
(yıl)

26 YLI

19

Yı l

27

Yı l

22

Yıl

2019-2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi
A.Ş. Emeklilik fonlan Hisse Senedi
Forliarı Grup Müdürü
2015-2019 Yapı Kredi Portföy Yönetimi
A.Ş. Özel Portföy Yönetimi Grup Müdürü
2014-2015 Yapı Kredi Portföy Yönetimi
A.Ş. Özel Portföy Yönetimi Bölüm
Müdürü
Yatırım Fonları ve 2020-Devam Yapı Kredi Portföy Yönetimi 25
Özel
Portfoy A.Ş. Yatırım Fonları ve Özel Portföy
Yönetimi
Yöııetimi Genel Müdür Yardımcısı
Genel
Müdür 2018-2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi
Yardımcısı
A.Ş.
Yatuını
Fonları
Özel Portföy
Yöneıinıi Hisse Senedi Fonları Grup
Müdürü

Yıl

YAPI KREDİ PORTFÖY YÔNEllMI A.Ş.
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2014-2017 Yapı Kred i Poı1föy Yönetim i
A.Ş. Emeklilik Fonları Hisse Senedi
Fonları Grun Müdürü
Saiış. Pazarlama ve 2020Devam Yapı Kredi Portföy 19
Yaurım
Yönetimi A.Ş. Satış, Pazarlama ve Yatırım
Danı şınanl ı i\ı
Daıuşmaol ığı Genel Müdür Yardımcısı
Genel
Müdür 20 19-2020 Yapı Kredi Portfüy Yönetimi
Yarduııcısı
A.Ş. Özel Portföy Yönetimi ve Serbest
Fonlar Grup Müdüıii
20 l5-2019 Yapı Kredi Portfö) Yönetimi
A.Ş.
Yatınm
Fonları
Özel Portföy
Yönetimi Sabit Geti ri li Menkul Kıymetler
Grım Müdürü

Yı l

1.4. fon llizmct Birimi
Fon hizmet birimi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nezdinde ol uşıurulnıuş olup, hizmet biriminde
görevli fon müdürüne ili şkin bilgi ler aşağıdak i gibidir.
Adı Soyadı

İsmi DURMUŞ

ı.s.

Son 5 Yılda Yantıe:ı Isler (YıJ-S irket-Görcv) Tecı-übcsi
201 0-Devaın Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon 23 Yı l
Hizmet Müdürü

Görevi
Müdür

Portföy Yöneticileri

Fon nıal varlığmın, fonun yatırını stratejisi doğnıltusunda, fonun yatmm yapabileceği
varlıklar konusunda yeterli bilgi ve sermaye piyasası alanında en az beş yıllık tecrübeye salıip
portföy yöneticileri ıarafıudaıı, yatırımcı lehine ve yatırımcı çıkarıru gözetecek şekilde PYŞ Tebliği
düzenlemeleri, portföy yönetim sözleşmesi ve ilgili foıı bilgilendirme dokümanları çerçevesinde
yö netilmesi zorı.ıııludur.
Fon portföyünün yönetim i için görevlendirilen portföy yöneticilerine ilişkin bilgilere KAP'ta
yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.onı.tr) ul aşılması oıüm.küııdür.
1.6. Kurucu Bünyesinde Oluşturulan ·veya Dışandan Temin Ed.ilen Sistemler, Birimlc.r
ve Gö revli Personel ile Fonun Bağınısı.z Denetimini Yapan Kuruluş
Birim

Birimiıı/Sisteınin Oluşturulduğu

Fon hizmet birimi

Yapı

ve Kredi Bankası

İ ç kontrol Birimi

Yapı

Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.

Risk Yönetim sistemi

Yapı

Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.

Teftiş

Yapı

Kredi

Yap ı

Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.

Yapı

Kredi Poıtfôy Yönetimi A.Ş.

birimi

Araştırma
Diğer

birimi

birim ve hizmetler

Poıtföy

A.Ş .

Yönetimi A.Ş.

Fon'un finaıısal rııporlaı·uıın bağımsız denetimi PwC
Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ. ıaı·afindau yapılmaktadır.
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Kurum

Bağımsız

Denetim ve Serbest

U. FON PO RTFÖYÜNÜN YÖN ETİM İ, YATIRTM STRATEJİ S İ İLE FON
PORT FÖY s rNmLAMALARJ

2. L. Kurucu. fonun katılına payı sahiplerinin hakların ı koruyacak şeki lde ıemsi li, yönetimi,
yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izalınauıe hükümlerine uygun olarak
yürütülmesinden sorumludur. Kunıcu fona ait varlıklar üzerinde kendi aduıa ve fon hesabına
mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufla bu lunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya
yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasıııda porıfoy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak
üzere dJşarıdaıı hizmet a l mması, Kurucunuıı sorum l u luğunu ortadan ka ldJrmaz.
2.2. Fon portföyü. kolektif portföy yönetic iliğine ilişkin PYŞ Tebliği'ııde belirtilen ilkeler ve
fon portföyüoe dahil edilebi.lecek varlık ve haklara ilişkin Tebl iğ"de yer alan sınırlamalar
çerçevesinde yöneti lir.
2.3. fomm yatırını straıe,j isi döviz cinsinden para ve seımaye piyasası araç larına yatırını
yapı lması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda fon toplam değerinin en az %80'i Hazine ve Maliye
Bakanl ığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve ki ra sertifikaları ile yerli
ihraççılanıı döviz cinsinden ilıraç ed ilen para ve scmıaye piyasası araç l anııdaıı oluşacaktır. Foıı·un
kalan kısmı TL veya yabaocı para ciıısiııdcıı diğer para ve semıaye piyasası araç l arına yaıın labil ir.
Foıı yatmnı

stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatıruıı yaparak doviz cinsi

muılak

getiri

hedeflemektedir.
Fon döviz cinsi varl ı kl ar ve işlemler olarak ise; Türk Devleti, il özel idareleri. Kamu Oıtaklıgı
tdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet eniği diğer kuruluşlar tarafından yurtdışında ihraç edilen
Ew·obond' lara, sukuk ihraçlarına, Türkiye'de ihraç edilen döviz cinsinden/dövize endeksli
borçlanma senetlerine. Türk özel şÜ'ketleriııiıı ilıraç eniği eurobond'lar ve sukuklar dahil döviz cinsi
borçlanma senetlerine, gelişmiş ve gelişmek'te olan ülkelerin kamu ve özel sektör borçlanma
araçl arına (eurobond, hazine/devlet bono/tahvi li. ve/veya benzer yapıdaki diğer borçlanma araçl arı).
gel işmiş ve gel işmekte olan ülke lerdeki şirkelleıin pay senetleri ile Amerikan ve Global Depo
Sertifıkalanna (ADR-GDR), gelişm i ş ve gel i şmekte olan ülkelerin bu ülkelerde ihraç edilmiş
yabancı foıılarııı kaıı l ına payları ve alını ve d iğer kıymetli madenleri ile bu madenlere dayalı olarak
ihraç edilen sennaye piyasası araçlarına. emıiaya dayalı türev ürllnlere yatırını yapabilecektiı-.
Ayrı ca, fon portföyünde, sözü geçen rüın varlıklara ve/veya bu varlıklar üzerinden oluşturulan
endekslere yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara; yu rtiçiııde ve/veya yun dışında
kurulmuş Borsa Yatmııı Fonları. Gayrimenku l Yatı rı m Fonları ve Girişim Sem1ayesi Yatırını
Fon l arı dahi l olmak üzere yatırım fonları ile her türlü ynllı'un ortaklığı paylarına da yer
verilebilecektir.
Fon piyasa şartları uygua olduğunda çeşitli SWAP sözleşmeleri yapabilir. varlığa dayalı
menkul k ıymetlere (asset-backed secu rities), kredi temerrütüne bağl ı tahvillere (Credit Link Notes CLN). ipoteğe dayalı menkul kıymetlere (mongage-backed securiıies) ve yapılandırı l mış yatırı m
araçlaruıda uzun veya kısa pozisyon alarak yat1rııu yapabilir. Fon ayrıca Kred iye Dayalı Swap
Sözleşmesi (CDS) sözleşmelerinde uzun veya kısa pozisyon alabi lir. Ayrıca yatırım amaçlı olarak
ve/veya riskten korunmak amacıyla, yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylaanııı dalı il oldugu
endekslere dayalı borsa yalının foıılanna ve Lilrev araçlara yatının yapabilir.
TL ciıısi varlık ve işlemler içinde: kamu ve özel sektör borçlanma araç laıı , varlığa dayalı
kıymetler. varlık teminatlı menku l kıymetler, yurt d ışında ihraç olan TL cinsi men.ku l
kı ymetler. ortaklık payları. varantlar, yapı landm lınış yatının araçları. sertifikalar, borsa yatırı m
foıılan , gayrimenkul yatırım fonları ve gi ri şi m sermayesi yaımm fonları dah il yatırım fonu katı l ma
payları, yatırım ortaklıkları payla.rı, repo. ters repo yer alabil ir. Bu varlık l ara dayal ı veya bu

men.ku l
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vıırlıkJardaıı oluşan endeks lere dayalı borsada işl em gören veya tezgalıüstü piyasa işlemler
yapı labi l ir.

VIOP"ta

işlem

gören vadeli

sözl eşmeler

ve opsiyonlar fona dahil ed ilebi li r.

2 .4. Yönetici tarafından , Pon portföyünde yer alabilecek varlık ve i şlemlere dair azami bir
sınırlama getiri lmemiş olup, Tebliğ"in 4.2"nci maddesinde yer alan tüm eııstrümaı1lara yaurım
yapabilecektir.
2.5. Fonun eşik değeri % 100 BIST-KYD I Aylı k Mevduat USD Endeksi 'dir.
Türk Lirası mı cinsinden ihraç edilen A e-rubu pavlar için esik deUer getirisi, BlST-KYD 1
Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemindeki, dönem başı ve dönem sonu değeriııiıı
ilgi li günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL' ye çevril mesi sonucu
hesap lanan TL getirisidir.
Amerikan Dolan {USD) cinsinden ilırac edilen B ımıbu pavlar için eşik deüer !!elirisi, BISTKYD I Aylık Mevduat USD Endeksini n hesaplama dönem.indeki getirisidi r.
USD/TRY getirisi hesaplaması nda hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönem i sonu
ıaribl erinde TCMB tarafından saat l 5:30'da açtklanaıı gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurlan
kullaıulmaktadır.

Fon serbest fon niıel iğinde olduğu için, Performans Tebliği uyarmca, bu Tebliğ'de belirlenen
alt sınırına il işkin esaslar uygulanmaz.

eşik değer

2.6. Fon poı1föyüne riskten korunma ve/ veya yatırım amaçlı yurıiçi ve dışında işlem gören
döviz.. faiz, ortaklık payı, kıymet li madenler, finansal endeksler. sermaye piyasası araçlarına dayalı
liirev araç lar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri). sakl ı tlirev araçlar. varanı ve sertifikalar dahil
edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma aı·açlan işlemleri ve ileri valörlü altın işlemlerine taraf olabilir.
Türev işlemler hem tezgahUstü piyasalar aracılığı yla hem de organize piyasalar aracılığıyla
yapılabilecektir.

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatının amaçl ı borsa dışı ndaıı faize dayal ı swap
sözleşmeleri . faiz swaplarına dayalı a l ım ve satmı yönünde "swaption (swap opsiyon)" sö:deşmeleri
ve d iğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir.
Portföye alınan türev araç ların Fon ' un yatırını stratejisine uygun olması zorunludur.
Repofrer$ Repo pazarı ndaki işlemlerin yanı sıra menkul k.ıyıııeı ıerciJıli ve/veya pay senedi
repo/ ters repo işlemleri yapı labilecektir.
Ka ld ıraç kullanım ı:

•

Vadel i işlemler ve opsiyonlar gibi belirli bir teminat, prim ya da ödeme karşılığı nispi işlem
yapılabilmesine iınkaıı tanıyan kaldıraçlı işlemlere yatırım yapı larak.

•

Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı ile Pay Senedi Repo Pazarı ve Repoffers Repo
Pazarı·nda repo yo luyla fon temin edi lerek.

Kredi kullamlarak kredili menkul kıymet alımı ve açığa satış gibi diğer borçlanma
yöntem leriyle gerçekleştirilebilir.
Kaldıraç yaı·atan işlemlere il işkin pozisyon hesaplaması yapılırken dayanak varlığın piyasa fiyatı
olarak, Finansal Raporlama Tebligi 'nde yer alan esaslar çerçevesinde belirlenen fiyat esas alınır.
•

Fon sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla
da diğer !inansal varlıkları teminat olarak gösterebilir
7
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Portföye borsa dışından türev araç ve swap sözleşmeleri. repo-ters repo sözleşmeleri dahil
edilebilic. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırını stratejisine uygwı olarak fon portföyüne dahil edilir.
Sözleşmelerin karşı taranannm yatı rını yapı labilir derecelendirme notuna sahip olması. herhangi bir
ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun
fiyat açıklama dönem lerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması
zorunludur.
Ayrıca, borsa d ışı türev araç ve swap sözleşmeleri. repo-ters repo sözleşmeleri nin karşı tarafının
denetime ve gözetime tabi !inansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.)olması ve fonun liyaL
açıklama dönem lerinde "güvenilir'' ve ..doğnılanabil iı.. ' bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.

2.7. Portföye dal1i l edilen yabancı yatıruı1 araçlarının seçiminde Yatırım Fonlarına il işki n

Rehber' in 4.1.6'ncı ve 4. l .2.2'nci maddelerinde yer alan aşağıdaki esaslara uyulur.
Yabancı para ı·e sermaye piyasası araçları Yaıınm F'onlarıııa ilişkin Rehber"in 4. l.6' ncı
maddesinde yer alan aşağıdaki esaslar dahilinde fon portföyüne dahil edilebilir.
Yurtdışında

ihraç edi len borçlanma araç ları nın ve kira serti fika larının. tabi olduğu otorite
tarafindan yeıkileııdiri lmiş bir saklayı cı k uruluş nezdinde saklanınası , fiyatının veri dağılım kanalları
vasıtasıyla ilan edilmesi ve fonun fıyaL açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebl i ği
düzenlemeleri çerçevesi nde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde döı1üşrilıil lebilecek nitelikte
li kidiıasyona sahip olması şaıtlarıyla, yurıd ışında borsa dışından fon poıtfüyüne dahil edilmesi
mümkündür.
Fon portföyüne sadece derecelendinneye tabi ıurulmuş yurıdı şında ihraç edilen borçlanma
araçlarının ve kira sertifikaları almabil ir. ilgili aracın derecesini belirleyen belgeler yönet ici
nezdinde bulundurulur.

2.8. Fon portföyüne aşağıda bel irıi len gel işmiş ve gel işınekie olan ülkelerde ihraç edilmiş
paylan dalıi l edilebilir:

yabancı fonlarııı kaLılma

ABD. İngi ltere (B i rleşik Kral lık), Fransa, Almanya, Japonya, Belçika, Avusturya, Kanada.
Avustı-al ya, tsviçre. Malta. Lükseıııburg. No.-veç. ispanya, Hollanda, İtalya, Singapur, Finlandiya,
Danimarka. Hong Kong. Ponekiz. Yunaııisıan . Arjanti n, Brezilya, Kolombiy~ Ekvator, Mısır. $ili,
Endonezya, İsrail, Güney Kore, İsveç, Singapu r, Yeni Zellanda. Macaristan, Çek Cumhuriyeti,
Meksika, Nijerya, Peru, Filipinler. Polonya, Romanya. Rusya. Güney Afrika. Ukrayna. Uruguay.
Venezüella. Vietnam ülkelerine ait olanlar alıııabi lir.
2.9. Fon portföyüne yapı landırılmış yatırım araçları dahi l edilebilecek olup. yapılandırılmış
yalırun araçları nın ; Foıı·un yatının stratejisine ve risk yapı sı na uygun o lması. ibraççısmm ve/veya
varsa yatırım aracının. Fon Tebliği ' nin 32. maddesinde belirtilen yaLınm yapı l abil ir seviyeye denk
gelen dereceleııdim1e notuna sahip olması. derecelendirme nonımı içeren belgelerin Kurucu
nezdinde bulundurulması ve tabi olduğu otorite ıarafindan yetk ilendiri lmiş bir saklayıcı kıu1J luş
nezdinde saklanması gereklidir. Ymı dışında ihraç edi lmiş ohnası durumıında borsada i~lem gönnesi
şartı araııır. Türkiye'de ihraç edi lmi ş olması durumunda, ihraç belgesin in Kurulca onaylanmış
olmas ı , fiyaunın veri dağıtım kanalları vasıtasıyla ilan edilmesi. fonun fiyat açıklama dönemleıinde
Finansal Raporlama Tebl iği dilzenlenıeleri çerçevesinde gerçeğe uygw1 değeri Uıerinden nakde
dönüştürülebilir ni telikte li kiditeye sahip o lması zoruııludur.
Yapı landırılmış yatııım araçları nın

araçları, ortaklık payları.

faiz. döviz,

dayanak

varlıkları.

al tın. diğer kıymetli

özel sektör ve kamu borçlaııma
madenler ve fınarsal esdeksJı>r.tfeıış
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oluşabilmekic

olup, söz konusu dayanak

varlıkların

getiri si ile birlikte bi r türev
koınbiııasyonunclan oluşan yapılandırıl mış yatırım araç ları da portföye dahi l edilebilecektir.

aracın

Yapılaııdırılm ış borçlanma araçlannın geiirisi ıcmelde içeriğinde bulunan dayanak varlığuı
bağl ı olmakta ve dayanak varlı k ile birlikte kullanı l an türev enstrümanın getirisinin
bileşkesinden oluşan bir getiriyi bu varlı k ların riski doğru l tusunda sıuuııaktadır.

getirisine

Ul. TEMEL YATIJUM RİS KLERİ VE Rİ SKLERİN ÖLÇÜMÜ
Yaurııııcılar

Fon·a yatırım yapmadan önce Fon' la ilgili ıenıel yatırını risklerini
değerlendirmelidirler. Fon ·un maruz kalabi leceği temel risklerden kayııaklaııabilecek değişinıJer
sonucunda Foıı birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatmmlarııuıı değeri nin başlangı ç
değerinin altına düşebi leceği ni yaıırııııcı laı· göz önünde bulund unııalıd ır.
3. 1. Fonun

ıuaruz kalabileceği

riskler şu nlardu-:

1) Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlaıunayı temsil eden finansal araçl arın, ortakl ık
payl arının, diğer ıneııkul kıynıetleriıı, döviz ve dövize endeksli fmansa l aı·açlara dayalı türev
sözleşmelere ilişkin ıaşınan pozisyonların değeri nde. faiz oranları, ortaklık payı fıyatlan ve döviz
kurlanndaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Söz
konusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir:
a-

Faiı Oranı

dahil edilmesi

Riski : Fon portföyüne faize dayalı
lıaliııde.

oranları değişimkıi

varl ık ların

söz konuş varlıklarııı değerinde
nedeniyle oluşaıı riski ifade eder.

(borçlanma aracı. ters repo vb)
piyasalarda yaşanabilecek faiz

b- Kur Riski: Fon portföyüne dahil edilecek döviz cinsinden varlıklara ilişkin olarak. döviz
kurlarında mcydaııa gelebilecek değişikl i k ler nedeniyle Fon' un maruz kalacağı zarar
o lası lığını ifade etmektedir.
c- Ortaklık Payı Fiyat Riski: Fon portföyüne ortaklık payı dahi l edilmesi halinde, Fon
p-0rtfl:iyUnde bulunan ortaklık paylarııun fiyatlaruıda meydana gelebilecek değişiklikler
neden iyle portföyün maruz kalacağı zarar o lası lığını ifade etınekıedir.
2) Karş ı Taraf Riski: Kru-şı tarafın sözleşmeden kaynaklanaıı yüküııılülüklerioi yerine
getinnek istememesi ve/veya yerine geti rememesi veya takas i şlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar
sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir.
3) Likidite Riski: Fon ponföyünde bulunan füıaıısal varlıkların istenildiği anda piyasa
nakde dönliştürü leıneınes i halinde onaya çıkaıı zarar olası lığı d ır.

liyatındaıı

4) Kaldıraç Ya ratan tşl cm Riski: Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon
türev araç, swap sözleşmesi, varaııt, sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü
talıvil/boııo ve almı alım işlcnıJeriode ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri
i şl emlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırınuııııı üzerinde poz.isyon
alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırı mından daha yüksek zarar kaydedebilme olası lığı kaldıraç
riskini ifade eder.
sözleşmeleri), sakl ı

5) Operasyonel Risk: Operasyoııel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar
sonucunda zarar ol uşması olası lığını ifade eder. Operasyonel ri skin kaynakları arasında kullaııı l an
sistemlerin yetersi zli ği. başarı sı z yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi
9
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etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşu lları, politik rejim değişi kliği gibi kunım dışı etkenler
de olabilir.
6) Yoğunlaşma Riski: Bell i bir varlığa ve/veya vadeye
fonun bu varlığın ve vaden in i çerd i ği risklere maruz kal masıd ı r.

yoğun yatırım yapılması

sonucu

7) Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları alımda belirli biı- zaman
dilimi içerisinde aynı anda değer ka.7.annıası ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı
finansal va rl ığın birbirleri ile olan pozitif veya ııegaıif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabi lecek zarar
ihtimalini i facle eder.

8) Yasal rusk: Fonun katı lıııa paylanmn satı ldığı dönemden soma mevzuatta ve düzenleyici

otoritelerin dllzenlenıelerinde meydana gelebilecek değişiklerden olwnsuz etki leruııesi riskidir.
9)

Yapılandırılmış Yatırını Aracı: Yapılandırılmış yatırını araçlarına yapı lan yatırımın

beklemııedik

ve olağandışı gelişmelerin yaşanması durum larında vade içinde veya vade sonunda
tamam ı nın kaybedilmesi ıııümkünclllr. Yapı landırılmış yatırını araçlarının dayanak varlıkları üzerine
o l uşturulan strateji lerin geti risinin ilgil i dönemde negatif ol ması halinde, yatırımcı vade sonunda
biçbir gelir elde edemeyeceği gibi vade sonunda yatırımların değeri başlangıç değerioin aliına
düşebi lir. Yapı laııdınlm tş yatı rını araçlaruıa yatırım yapı lması bal inde karşı ıaraf ri ski de mevcuttur.
Yatımııcı. yapı land ırılııuş yatırım araç laruıa il işkin olarak şirketin kredi riskiııe manız kalmakta ve
bu risk ölçüsünde bir getiri beklemektedir. Yapılandırılmış yatırım araçlarında yatırımc ılar
ihraççın ın ödeme riskini de almaktadır. Ödeme risk i ile ihraççı kurumun yapı laııclın lnı ı ş yatırını
araçlaıından kaynaklanan yüküm lülüklerini yerine getirememe ıiski ifade edilmek1edir. Karşı taraf
riskini min imum seviyede tutabilmek ad ına ihraççının ve/veya varsa yatırım arac ının yaıırım
yapı labi lir seviyeye denk gelen derecelend irme notuna sahip olması koşulu aranmaktad ır.
O lağand ı şı korelasyon değişiklikleri ve olumsuz piyasa koşullarında ortaya çı kabi lecek likidite
sorunları yapılandırı lmış yatırım araçları için önemli riskler o l uşıurıııakıadır. Pi yasa yapıcılığı
olmadığı durumlarda yapılaııdırı lııuş yatırım araçlarmııı likidite riski üst seviyededir.
10) tlınıççı ruski: Fon portföyüne alınan varlıkların ilıraççısııııo yükümlülüklerini kısmen
veya tamamen zaınaıııııda yerine getirememesi nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.
lJ)

Kıyın etli

Madenler Riski: Fonun içinde yer alan kıymet li madenlerin liyatl aruıdaki
hareketler nedeniyle kıyıneili madenlerin ve k ıymetli madenlere daya lı finansal araçlara ilişkin
pozisyon dunımuna bağlı olarak maruz kaJmabi lecek zarar olasılığıdır.
12)

Açığa Satış

likiditesi ııiıı daralması

Riski: Fon portföyü adına açı ğa saıı şı yapılan linansal araçların piyasa
sebebiyle geri alımı yapı laı·ak iadesi iıııkaıılarınm azalması durumunu ifade

eder.
13) Baz Riski:
Fonun içinde yer alan vadeli işleme konu o laıı dayanak varlığm vadeli işlem fiyatı ile spot
fiyatı arasındaki fiyat farklılığı değişimini ifade etmektedir. Vadel i işlem sözleşmesinde ilgili vade
sonunda vadeli işlem fiyatı ile spot fıyat birbirine eşi t o lmal.-tadır. Ancak vadeli i şlem
sözleşmelerinde işlem yapılan tarih ile vade sonu arasında geçen zaman içerisinde vadeli fiyat ile
spot fiyat teorik fiyaıtanıadaıı farklı olabilmek'1:edir. Dolayısı ile burada Baz Değer'iıı sözleşme
vadesi boyunca göstereceği değişim riskiııi ifade etmektedir.
14) Opsiyon Duya rlılık Riski:
Fonuıı içiııde yer alaL1 opsi yoıı sözleşmelerinin değeriııi

etkileyen temel faktörler (fiyat
oynaklığı, spot fiyat. kullanım fiyatı, vadeye kalan süre. risksiz faiz oram, kar payı .) bulunmaktadır.
Opsiyon sözleşmesinin fiyatı ile fiyata etki edeıı fak'törler arasındaki ilişkinin ölçüsünde, sözleşme
ıo
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vadesi boyunca göstereceği değişim riskini ifade etmektedir. Delta. finansal kı ymetin fiyatında
meydana gelen bir birim lik değişi m karşısıııda opsiyon (iyallıım kaç birim değişeceğin i
göstermektedir. Gamına, finansa l kıymetin fiyatındaki bir birim değişmeye bağlı olarak deltada
meydana gelen değişmeyi ölçmektedir. Theta, opsiyonun vadeye kalan gilıı sayısındaki bir gilnlnk
değişim karşısmda opsiyoııun değerinde meydana gelen deği şimi ölçmektedir. Vega, opsiyonun
altında yer alan !inansal kıymetin volati litesinde meydana ge len bir birimli k değişimiıı. opsiyonun
fiyatmda meydana getireceği değişimi ölçmektedir. RJıo, faiz oraıııııdaki bir birimlik değişim
karşısında opsiyonun fiyatında meydana gelecek değişimi ölçmektedir.
3.2. Fonu n maruz kalabileceği risklerin ölçümünde kullanıl.ın yö ntemler şunlardır·:
Fonun yatırım stratejisi ile yatırını yapı lan varlıkların yapı sıııa ve risk düzeyine uygun bir
risk yöneti m sistemi oluşturulmuştur.
Şirket türev araçlardan kaynaklanan riskleri de içerecek şekilde, fon port-foyüniln içerdiği
piyasa risklerini kapsayan "Riske Maruz Değer·• yöntemini risk ölçüm mekanizması olarak
seçmiş ve risk yönetim sistemini de bu ölçüm modelini esas alarak o luşturmuşnıı·. Rı\ılD. belirli
güven aralığında ve ölçüm süresi içinde bir fon portföyünün kaybedebileceği maksimum değeri ifade
etmektedir. Rı\ı!D. piyasa fiyatlarındaki hareketler nedeniyle edilecek zarar limitini değil. belirli
varsayımlar altındaki ıııulıteınel zarar limitini gösıerınektedir. Riske Maruz Değer, gün lük olarak,
tek ıaratlı %99 güven aralığında, tarihsel gözlem yömemi, 20 iş günü elde tutma süresi ve 2 yıllık
(500 i ş günü) gözlem suresi kullanı larak lıesaplaım.
ıüın

Portföye dahil edilen borsa dışı türev araç ve swap sözleşmeleri karşı taraf riskine yol açar.
Karşı taraf riski Relıber'de belirlenen piyasaya göre ayarlama (mark to market yöntemine göre)
yöntemi ile hesaplanır. Karşı tarafrisk.i, fon toplam değeri nin% 200'ünii aşamaz.
Diğer risk faktörlerine dair ölçümler mevzuana, fonun bağlı olduğu şemsiye
i çtüzil~riiııde ve bu izalmanıedc yer alan fon sınırlamaları doğrultusunda ölçülür.

fonun

Likidite riski lıesaplaınalarında ponfüyün içiı1de yer alaıı sermaye pi yasası araçlarnun
tarihsel işlem hacim orıal aınaları değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde. her bir oı1aklık payı için
son 500 iş güııüııde oluşan günlük işlem hacimlerinin orıalaması ile o onaklık paymın fon
poıtfüyündeki miktarı karşılaştmlır; lıer bir borçlanma aracı için son 250 iş gününde, 125 iş gününde
ve 20 iş gününde olttşan günlük işlem hacimlerinin ortalaınasıııın yüksek olanı ile o borçlanma
aracının fon portföyündeki ınik'1arı karşı laştm l ır.
3.3. Ka ldıra ç Yaratan İşlemler
Türev Araç (Vadeli işlem ve opsiyoıı
ileri Valörlü Tahvil/Bono Alını
.İşleml eri. İleri Valörlü Altın Alım işlem leri. Yapı landırılm ış Yaurım Araç ları. Ödünç Alma ve
Açığa Satış işlemleri dahi l edilecektir.
Fon portföyüne

kaldıraç

yaratan

işlemlerden;

sözleşmeleri), Saklı Türev Araç, Swap Sözleşmesi, Varaııt. Sertifika,

3.4.Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber'de belirlenen esaslar
çerçevesinde Mutlak RMD Yönıemi kullanılacakıır. Fon portföyünün Muılak Riske Maruz Değeri,

fon toplam değerinin %30'unu aşamaz.
3.5. Kaldıraç yaratan işlem lere i lişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların
mutlak değerlerinin toplanınası (sum ofnotioııals) suretiyle ulaşılao toplam pozisyonun fon toplam
değerine oranına ·'kald ıraç" denir. Fonun kaldtraç limiti fon toplam değerinin %250'sidir.
YAPI KREDi PORTFÔY Y0NıtTIMI fı.J.
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3.6. Fon porıföyüne alınan yapı landırı l mış yatırını araçlarının saklı türev araç niteliği taşıyıp
taşmıadığı Kurucu tarafından değerlendirilerek söz konusu değerlendirmeyi tevsik edici belgeler
Kurucu nezdinde muhafaza edilir. Yapılandın lınış yatırım aracının sakl ı türev araç nitel iğinde
ol ması ha linde. risk ölçlinıüııe i lişkin olarak Relıber·de yer alan esaslar uygu lanır.
türev araçlar türev araç nitel iği taşımakta olup. risk yönetimi genel esasları
doğrultusunda Kıu-ııcu/Yönetici nezdinde
yer alaa risk yönetim i birimi ıarafiııdan Rehber
kapsamında fon porı:füyünüıı piyasa risk i (sakl ı türev araçların i çerdiği riskler R.MD yömemi
içerisine dahil edilerek) ve kaldıraç yaralan riski ile ilgili ölçümlemeler yapılır.
3.7.

Sakl ı

{V. FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVAR.LIĞININ AYRILIĞJ
4.1. Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy
saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.

fon portföyünde yer alan ve Takasbank'ın saklama hizmeti
verdiği para ve sennaye piyasası araçları, kıymetli madeıılcr ile diğer varlLkları Takasbaıık nezdinde
ilgi li fon adı na açılan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunların dışında kalan varl ı klar ve
bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank'a akıanlır veya söz konusu bilgilere
Takasbank'ııı erişimine imkan sağlanır. Bu durwnda dahi Poıtföy Saklayıcısı ·mıı yükümlülük ve
sorumluluğu devam eder.
4.2.

Poıtföy Saklayı cısı·ııın.

ve Portföy Saklayıcısı'ıun malvarlığından ayrıdır.
Fon'un ıııalvarlığı. fon h esabına olması şnrtıyla kredi almak türev araç işlem leri veya fon adıııa
taraf oluııaıı benzer nitelikteki işlemlerde buluıımak haricinde teminat gösterilemez ve relıııedilenıez,
Fon nıalvarbğı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetim inin veya denetiminin kamu
kurumlarınıı devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla ıasaffuf edilemez, kamu alacaklarının tahsili
amacı da dahi l olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati ıedbir konulamaz ve illas masasına dah il
edilemez.
4.3. Fon·un

ınal varlıgı Kurucu'auıı

4.4. Portföy saklayıcısı; tona ait finansa l varlıklarm saklamuası ve/veya kayıtlaruı tunılması.
diğer varlıkların

ve takibi, kayıılarmın tutulması. varlık ve nakil
hareketlerine il işkin işlemlerin yerine getirilmesinin kontrolü ile mevzuatta belirti len d.iğer
görevlerin yerine gctiril nıesinclcn sorumludur. Bu kapsamda. portföy sak layıcısı;
a) Yatırı m fonları hesabına katı lma paylarının ihraç ve itfa edilmesi i şl emlerin in mevzuat ve
fon içtüzüğü hükümlerine uygunluğumı ,
b) Yatırım fonu birim katılma payı veya birim pay değerinin nıcvzuaı ile fon içtüzüğü,
izalınarne hüküm leri çerçevesinde belirlenen değerleme esaslarına göre hesaplanmasını,
c) Mevzuat ile fon içtüzüğü, izalınaıne hükümlerine aykırı olmamak şartıyl a.
Kwııcu/Yöneti ci 'niıı talimatlarıma yerine getirilmesini,
d) Fon'un varlıkları yl a ilgili işlemlerinden doğan edimlerine ilişkin bedelin uygun sürede
aidiyetinin

doğrulanması

akıarı 1ıııasını,

e)

Fon'uıı

gelirlerinin mevzuat ile fon

içtüzüğü. izalıııame hüküınlerine

kullaııılmasını.
f) Fon·uıı varlık a lı nı satımlarının, poı1 föy yapısının, i şlem lerinin

izahname hükümleri ne uygunluğwııı
sağlamakla yükümlüdür.
4.5. Ponföy saklayıcısı;
a} Fona

ai ı varlı kların ayrı ayrı,

fona aidiyeti

uğramayacak şekilde saklanmasını sağlar.
ıı

uygun olarak

mevzuat, fon

içtiizüğil.

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 kurwn lardaki kendi hesaplarında tutamaz ve keneli
aktifleriyle i lişki lendiremez.
4.6.a) Portl'öy saklama hizmetini yiirüteıı kw·uluş, yükümlülük lerini yerine gcıinnenıesi
nedeniyle Kurucu ve kaıılıııa payı sahiplerine verd iği zararlardan sorumludur. Kumcu. Portföy
Saklayıcısından; Porıroy Saklayıcı sı da Kurucu 'dan. Kanun ve Saklama Tebliği hükümlerinin ihlali
neden iyle doğan zararların giderilmesini talep etmekle yükümlüdür. Kau lma payı sahiplerinin
Kurucu veya Portföy Saklayıcısına dava açma hakkı sakl ıd ı r.
b) Portföy sak layıcısı. portföy saklama hizmeti verdiği portföylerin yöneliminden veya
piyasadaki fiyat harekellcciııden kaynak lanan zararlardan sonıın lu değildir.
c) Porıföy Sakl ayıcısı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun ve ilgili diğer nıevzuaııan
kayaaklanan yiikümlülükleıini yerine geLirmemcs i nedeniyle katı lma payı sahiplerine karşı
sorumludur.
4.7. Portföy saklayıcı sı, saklama hizmetinin fonksiyonel ve hiyerarşik olarak diğer
hizmetlerden a)~ışımlması, potansiyel çıkar çauşıualarıuın düzgün bir şeki lde belirlenmesi.
önlenmesi, önlenemiyorsa yöneti lmesi. gözetimi ve bu durumun fon yatı rımcılarına açıklanması
kayd ıyla fona poıiföy değerleme. operasyon ve muhasebe hizmetleri. kaıılma payı alım satımına
aracılık hizmeti ve Kurulca uygun görülecek d iğer hizmetleri verebilir.
4.8. Portföy saklayıcısı her gün itibari ile saklamaya konu varlıkların mutabakatuıı, bu
varlıklara

merkezi saklama hizmeti veren kurumlar ve Kurucu veya yatırını ortaklığı ile yapar.
saklama lıizıııeıini )iirüı-ürkcn karşılaşabileceği çıkar
önlenmesini, yö netimini, gözetimini ve açıklanmasın ı sağlayacak
oluştuıınak ve bunları uygu laıııakJa yükümlüdür.

4.9. Portföy

saklayıcısı poı1föy

çau şnıalarmı n tanımlanmasını ,

gerekli politikaları

4.10. Kunıcu'nun
kişilerden olan alacakları

llçüncü kişilere olaıı borç l arı ve yiiküııılülükleri ile Fon'un ayııı üçüncü
birbi rlerine karşı mahsup edilemez.

4.11. Portföy saklama hizmetini yürü.ten kuruluş. yükümlüliikleriııi yerine
nedeniyle Kurucu ve kan ıma payı sahiplerine verdiği zararlardan sorumludur.

getimıeınesi

4.12. Kurucu, Porrföy Saklayıcısından: Portföy Saklayıcısı da Kurucu'dan. Kanun ve

Saklama Tebl i ği hüküm lerinin ihlali nedeniyle doğan zararla rı n giderilmesini talep etmekle
yükümlüdür. Katılma payı sahiplerinin Kuruc u veya Portfüy Saklayıc ısına dava açma hakkı saklıdır.
portföy saklama hizmeti verdiği portföylerin yönetiminden veya
piyasadaki fiyat hareketleciııdeıı kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.
4.1 3.

Poıtföy saklayıcısı ,

4.1 4. Porıfüy Saklayıcı s ı. 6362 sayı l ı Sermaye Piyasası Kaıu111u ve ilgili diğer ınevzuaııan
kaynal;(laııan

yükümlülükleri ni yerine

gelinııemesi

nedeniyle

kaulına payı

sahiplerine

karşı

sorumludur.
4.15. Portföy saklama sözlcşmcsiııde portföy sakl ayı cısıııın Kaııwı ve Saklama Tebligi
lıiikliıuleri

ile belirlenmiş olan sorunıluluklarıııın kapsam ı nı

daraltıcı

hükümlere yer verilemez.

r-
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V. FON BffillVT PAY OEĞ E RİNtN, FON TOPLAM OEĞ ER-rNİN VE FON
PORTFÖY DEĞ ERİNİN B ELİ RLENME ESASLARl
5. 1. "Fon Portföy Değeıi", portföydeki varlıklanıı Finansal Raporlama Tebliği"nde belirlenen
ilkeler çerçevesinde lıesaplaııan değerlerinin toplamıdır. "Fon Toplam Değeri .. ise. Fon Portföy
Değerine varsa d iğer varlıkların ek lenmesi ve borçların düşül mesi suretiyle hesapl anır.
5.2 Fon·un birim pay değeri, fon toplam değeri nin fon toplam pay sayısına bölünmesi
suretiyle hesaplanır. Bu değer her i ş günü somı itibariyle Finansal Raporlama Tcbl iği . nde belirlenen
ilkeler çerçevesinde hesaplanır. BIST Pay Piyasası ve New York Stock Exchange Borsalarının açık
olduğu işgfüı.leriııde hesaplan fon birim pay fiyatı katılma paylarmuı alını-satım yerleriııde ilan
edil ir. A Grubu fon katılına paylarının birim pay değeri Türk Lirası cinsinden, B Grubu fon kaıı l ma
paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları ( USD) cinsinden hesaplanı r. B Grubu payları n
Anıerikan Doları (USD) cinsinden değerinin hesaplaıımasrnda; ilgili gün içiıı TCMB tarafından saat
1S:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınır.
Yurıiçi piyasalarda yanııı gün tatil olması ve TCMB ıaral"ından kur ilan edilıııedigi dwum larda en
son ilan edilen kur kullanılır.

5.3. Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz. iletişim sistemlerinin çökmesi. ponföydeki
ilgili o lduğu pazarın. piyasanın, platformun kapanması. bilgisayar sistemlerinde meydana
gelebilecek arızalar, şirketiıt mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi
o lağanüslU dunmıların nıeydaııa gelmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti hususunda
Kurucu'nun yönetim kurul u karar alabilir. Ayrıca söz konusu olaylarla ilgili olarak KAP'ıa açıklama
varlıkları n

yapılır.

5.4. 5.3. numaralı maddede bel.iıtilen durwularda, Kurulca uygun görülmesi halinde,
paylarıırnı

birim pay değerleri

lıesaplaıınıayabilir

ve katılına paylaruıııı alını

satımı

kat ılma

durdurulabilir.

5.5. Portföydeki varhklarııı değerleme esaslarına ilişkin olarak, Finansal Raporlama Tebliği
uyarınca TMS/TFRS dik.kate alınarak Kurucu yönetim kurulu kararı ile belirlenen değerleme
esasları aşağıdaki gibidi r:

i leri Valörlü Altın ve Giimüş Alım İşlenıleı-i
tleri valörlü altın ve günıilş alım işlemlerinde BIST Kı)~netl i Madenler Piyasası gün lük
bu işlemi değerlemek üzere bulunan fiyat ile, fiyat bulullllladığı takdirde Takasbaok
LJygulaıııasına paralel olarak. ("f+ 1) gi.lııüııde değerleme işlem yapılan günkü işlem fiyatı ile yapılır.
Bu şekilde fon portföyüne birden fazla fiyattan işlem yapı lması dunımunda. değerleme yapılan
işlemlerin ağırlıklı ortalama fiya1ı ile yapı lır. T+2 ve dalıa ileri valörlü işlem yapı lması halinde, işlem
tarihinden sonraki günlerde BIST Kıymetli Madenler Piyasası güıılük bülteninde yer alan değerleme
fiyatı ile, bulummıyorsa değerleme valör tarihinden işlem taıihine doğru gidi lerek 81ST Kıymetli
Madenler P i yasası günlük bülleninde bulunacak ilk fiyatla yapılır.
büJteniııde

İleri V:\lörlü Tahvil/Bono İşl em leri
İleri va lörlii alınan DlBS'ler valör tarihine kadar diğer DiBS'lerin arasına dahil edilmez. İleri
valörlü satılan DIBS'ler ise valör tarihine kadar portföy tablosunda kalmaya ve değerlenmeye devanı
eder. ileri valödü DIBS al Lm ve sanın işlemleri ayrı bir vadel i işlem sözleşmesi olarak değerleııir.
işlem tutarları ise valör tarihine kadar takastaı1 alacak veya takasa borç olarak takip edilir.
İleri ı<alör.lü sözleşıııetıia değeri alış ve satış işlemlerinde ayru yöntemle hesaplanırken işlem
alış ise (+) pozitif, satış ise (-) bir değer olarak portföy tablosuna yansır. Aynı valörde ve aynı
nonıiual değerde hem alış hem de satış yapı lnıış ise portföy tablosunda her iki işlem aynı deA~rde
YAPI KREDi PORTfOY YvNEl1M1A.Ş.
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fakat alış işlemi(+) satış işlemi ise negatif(-) olarak gözükecektir. Bıı şekilde açtı ğı pozisyonu ters
işlemle kapatmış olan Fonlarda bu işlemler portföy değeri üzerinde bir eLki yaratmayacaktır.
İleri valörlii işlemlerin değerlemesi ise aşağıdaki formüle göre yapı lacaktır:
işlemin Değeri = Vade sonu Değeri /() +Bi leşik Faizli 00) (vkg/365)
Vade Sonu Değer: Al ı m satım yapıl an DİBS'i n nominal değeri
Bileşik Faiz: Varsa değerleme gününde BIST'te valör tarihi işlemin valör tarihi ile aynı olan
işlı!mledn ağırlıklı oı1alama faiz oranı, yoksa değerleme gününde BIST'te ayıı ı gün valörlli
gerçekleşen işlemlerin ağırlıkl ı ortalama faiz oranı , yoksa en son aynı gün valörlü olarak işlem
gördüğü gündeki aynı gün valörlü işlem lerin ağırlıklı ortalama faiz oranı. bu da yoksa ihraç
tarihindeki bi leşik faiz oranıdır.
Yabancı Ortaklık Payları

ve Yabancı Borsa Yatı rım Fonu Katılma Payları
ve yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarının değerlemesinde
ııeıi alı nacak öncelikli veri dağıtım kanalı Reuters'dır. Reuters'dan veri alınamaması durumunda
Bloomberg'den veri alını r. Değerleme a nında paylarııı ilgili borsada ilgili değerleme gününe ilişkin
kapamş fiyatı o l uşmuşsa kapamş fiyatJ. işlemler devam ediyorsa, Türkiye saati ile 17:00 - 18:00 saat
aralığında Rcutcrs'dan, Reuters'dan veri alınamaması durumunda Blooınbcrg'den alınacak olan o
günkü tüm i şlemlerin ağtrl ıklı oıtalaına fiyatı kullamlır.
Yabancı ortaklık paylaıumı

Değerleme

gününde ilgili borsada

işlem

geçmemesi halinde son

i şlem

tarihindeki

kapanış

fıyatt kullanılır.
Euı·obond , Yaba ncı

Borçlanma

Araçları, Yabancı

Kira Sertifikası

Borsa dışuıda yapılan d ış borçlanma araçları. yabancı borçlanma araçlaı·ı , yabanc ı kira
sertifikalarının değerlemesinde veri alınacak öncelikli veri dağıtım kanalı B l ooınberg'dir.
B loonıberg'den

veri

alıııaınaıııası

dw-umunda Reutersdan veri

alınır.

Türkiye saali ile 16:30

itibariyle temiz fıyaı olarak ilgili kıymetin alış/satış fiyatının ortalaması alıaır. Değerlemede
kirli fiyat , temiz fiyatın üzerine değerleme tarihine kadarki birikmiş kupon faizinin
eklenme.si yo luyla bulunur. Değerleme gününde alış/satı ş f.iyat1 oluşmam ış kıymetlerin değerleme
fiyatı ise, bir önceki değerleme fiyatının son değerleme ıarilıindeki iç verim oranı (işlemiş faizin
ekleııınesi yoluyla) ile ilerletilmesi yoluyla bulunur.
kullanılacak

Yapllandırılınış Yatırım

Araçlan

Yapı landırılmış yatının araçları değerlemesinde

borsada ilan edilen

kapaıuş fiyatı mn

kullaıııl ınas ı. esastır.
Kapa111ş fiyaum.n ol maınası

dunununda Türkiye saati ile 17:00 - 17:30 saaL ara lığında
Bloomberg·den, Bloomberg·de fiyat bu lunamaması durumunda Remers'dan alınacak olan o günkü
tüm işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı kullam lır.
Ağırlıkl ı

ortalama fiyata u laşılamaması durumunda öncelikli olarak Bloomberg'de.
Blooınberg'den veri alınamanıası dlmtnıuııda Remers'da ilaıı edilen güncel fiyat (dayanak
varlıkların gwıcel fiyatları kullan ı larak hesaplanan) kullanılır.
Değerleme gününde her iki veri dağıtım kanalında ela güncel fiyat
ihraççı tarafından sağlanan alış ve satış koıasyonl anııın ortalaması alınarak

ilan edil memesi halinde
hesaplanan güncel fiyat,

Fon Hizmet Birimine iletilerek değerleme yapılır.
Türkiye·de ihraç edilip borsada işlem görmeyenler için (ihraç belgesi Kurulca oııaylaoan)
öncelikli olarak Bloomberg·de. B loonıbe.rg'deıı veri alınamaınasl dunınıwıda Reuters'da ilan edilen
güncel fiyat kullanılır. Değerleme gününde her iki veri dağıtuıı kaııalında da güncel fiyat ilan
edilmemesi halinde i lıraççı tarafıııdan sağlanan alış ve satış kotasyonlaruıuı ortalaması alınaı·ak
hesaplanan o-ünce!
fiyat Fon Hizmet Birimine iletilerek deoerleıne yapıl ır. tAPIKREOIPORTFOYYONETIMIA.Ş.
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Yukarıdaki yöntemlerle değerleme fiyatı elde edilememesi durumunda bir önceki değerleme
gününde kullanı l an değerleme fiyatı kullaııılır.

Forward Sözl eşmeleri
ile

Borsa dışı forward işlemler dayanak varlığın spot fiyatı baz. alınarak hesaplanan teorik fiyat
değerlenmektedir. Dayanak varlığın spot fiyaıı olarak; forward sözleşmenin konuswıuıı döviz

o lması

durumunda

değerleme

günündeki T.C. Merkez

Bankası alış

ve

sauş

kuru

ortalaması,

borçlaıuna araçları için ise. değerleme güııli itibariyle en güncel günlük ağırlı klı ortalama fiyatı
ku l lanılacaktır. Bulunan spot değerler, değerleme güııü ile foıward işlemin vade tarihi arasuıdaki

tekabül eden uygun TL ve döviz piyasa faizleri ile (dayanak varlığın döviz olması
dunmııuıda ise öncelikli olarak Blooınberg, Bloomberg'den veri aJıııaıııaıııası durunıuııda
Reuters'daıı alınacak olan --swap poinf' kadar) ilerletilecek ve teorik fıyaıa ulaşılacaktır. Fark l ı
dayanak varlıklannııı ku l lanılması durumunda ise piyasa fiyatını en iyi yansllacak yöntemler
gün

sayısına

kullanılu·.

Swap Sözleşmeleri
Borsa dışında taraf olluıan swap sözleşme lerinin değerlemesinde öncelikli olarakBlooıııberg
tenniııalleri, Bloonıberg temıinalleriııe erişi lememesi duruımında Reuters temıinalleci kuUaııılır.
Değerleme güııünde swap sözleşmesinin değeri vadedeki para biriııı.lerinin ilgili foiz oranları
kullaıu larak değerleme gününe indirgenmiş nakit akışlaruım Türk Lirası cinsi karşıJığıdır. Türk
Lirası ciıısi karşılık hesaplanırken, indirgenmiş nakit akışıaııı Fon·un varlığı (alacağı) olması
dmuıııunda TCMB alış kuru, Fon·un yükümlü lüğü (borcu) olması durumunda. TCMB satış kurn
kıı 11 anı.lu·.

Futurcs Sözl eşmeleri
Yabancı

lutures

sözleşmelerinin değerlemesinde,

ilgili

borsanı □ inıemet sayfasından

veya

sözleşmenin Reuters'da yayınlaııaıı o gün için açıklanan en son uzlaşma fiyatı. uzlaşma fıyalıııın
buluıııııaıııası durumuııda son işlem fiyatı, işlem gerçekleşmemesi durwııunda son al ış fıyau.
borsanııı kapalı olması durumwıda ise bir önceki değerleme fiyatı ku l lanılır.

Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmeleri
Borsa dışında taraf olunan opsiyon sözleşmelerinin değerlemesi opsiyon sağlayıcı sı
larafmdan veri len fiyat ile yapılır. Değerleme gliııüııde opsiyon sağlayıcısıııuı fiyat verememesi
halinde (resmi tati l, v.b.) bir önceki değerleme fiyatı kull anılır.
Borsa

Dışı

Repo ve Ters-Repo Sözleşmel eri:

Borsa

dlşı

repo-ters repo

sözleşmeleri.

vade sonuna kadar

işleme

ait iç verim

oranı

ile

değerlenir.

Yatırını

Fonu

Yatırını

Katılma Payları

Fonu katılına paylarının değerlemesinde ilan edilen son fi.yat kullanılır.

5.6. Borsa dış ıııda taraf olunacak sözleşmelere

ilişkin

olarak aşağıdaki esaslara uyulur:

Kurucu nezdiııdeki Risk Yönetimi Birimi tarafıııdaıı borsa dışı türev araç sözlcşmelcriııiıı
--adil bir fiyat" içerip içcnnediği; opsiyonlar için "Black&Scholes yönte?~,'i<~6ı ~8RW/Ji~~pş.
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görülmezse genel kabul gören bir opsiyon li yallama yöntem i kullanılı r: Forward sözleşmeler için
Finansal Raporlama Tebliği'nde yer alan esaslara göre bu l uııan dayanak varlık spot değerleri.
değerleme günil ile forward işlemin vade ıarihi arasıııdaki gün sayısı ve ilgili para birimlerinin piyasa
faiz oranlan veya önceli.kJi olarak Bloomberg'den. Blooınberg·deıı veri al ınanıaıııası durumunda
Reuıers·dan alman .. swap point" kullanılmak suretiyle. ve Swap sözleşmeleri için ise .. bugünkü
değer hesaplama yöııtenı leri .. kullanılarak hesaplanan teorik fiyat ile değerlemede kullaoılacak fiyat
arası nda karşı laşumıa yapılarak kontrol edi lir.
Adil fiyat doğruJamasıııda opsiyon sözleşmesinin fon portföyüne dahil edilmesi öncesinde
ve değerlemesinde opsiyon sağlayıcısı tarafuıdaıı veri len fiyat ku llanılır. Bu fiyaı. Kurucu
nezdiııdeki bağımsız Risk Yönelimi birimi tarafından hesaplanan teorik fiyatla karşı laştırılır.
Karşı l aştırmanın fonw1 lehine sonuçlanmaması haltnde. karşılaşıımıaya koou farkın kabul edi lebil ir
seviyesi olarak hesaplanan teorik fiyatm %20.si kullanılır. Opsiyonun içsel değerinin hesaplanan
ieorik fiyatın % 1o·umııı altında kaldığı clw·uınlarda farkın kabu l edi lebil ir seviyesi toplam değer
üzerinden lıesaplaııı r. Bu durumda. farkın ioplauı değerinin fon roplauı değerine oranı olarak binde
bir seviyesi kullan ılı r. Farkın seviyenin lizerindc o lması durunıtında, opsiyon sağlayıcısı tarafından
veri len fiyat Yönetim Kurulu'nuıı gerekçeli kararı ile kullanı lır.
Borsa Dışı Repo ve Ters-Repo Sözleşmeleri
Borsa dışı repo-ters repo sözleşmeleriııiıı herhangi bir ilişkiden etki lcoı1ıeyecek şekilde
objektif koşullarda yapı lması ve adil bi r fiyat içermesi zorunludur. Adil fiyat kontrolü aşağıdaki
şeki lde yapı lıı-:

Borsa Dışı Repo-Ters Repo Sözleşme leri için adil fiyat, BlST Borçlanma Araçları P i yasası RepoTers Repo Pazarı 'nda aynı gün ilgili vadede gerçekl eşen ortal ama faiz oran ı d ır.Söz konusu
sözleşmelerin por.föye dahil edilmesi aşamasında. ilgi li vadede BlSTde işlem geçmemi ş olması ya
da o andaki piyasa koşullarınııı ortalama faiz oranı ile işlem yapmak için uygun olmaması
durumunda portföy yöneticisi tarafından en az ik i mali kunıluştaıı fiyat teklifleri alınır. Adil fiyat
alınan fıyatlaruı ortalamasıdır. Bu hususa ilişkin yöntem ve süreç ler Kurucu· nun soruın lu Iuğundad ır.

VI. KA TTLMA PAYLARININ ALIM SATiM ESASLARJ
Fon almı saııııı ıalimcııları sadece Yapı Kredi Por{f'öy Yönetimi A.Ş. ıcırq(ındaıı, ö=el porıfay
yönetimi sö=leşmesi çerçeı·esiııde portföy yôııeıimi hizmeıi verilen nitelikli yaımıııcılarm
poı·ıfaylerinde yer almak iizere sadece l'apı Kredi Porıfay Yöneıimi A.Ş. 'ııiıı talimatıyla verilebilir.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye aynlmıştır. Pay gruplarına
i[4kin detaylı bilgiler izalıııaıııeııin (6.6.) nolu maddesinde yer almaktadu·.
Fon satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri)
l Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise anılan
tarihte TCMB tarafından belirlenen Amerikan Dolan (USD) döviz alış kuru esas alıııarak

hesaplanacak I USD

karşılığı

Türk

Lirası

(TL)' dir.

Takip eden gün lerd e fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının
sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları
çerçevesinde, Türk Lirası ve Amerikan Dolan (US D) cinsinde.o hesaplanır.
B G rubu payların Amerikan Doları (USD) c.insinden değerinin hesaplanmasında; ilgili
gün için hesaplanan TL cinsi pay fiyatının T CMB tarafından sııat 15:30' da ilan edilen gösterge
niteliğindeki Amerikan Doları (USO) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir.

YAP! KREOl PORTFÖY YÖNETiMi A.Ş.
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Fon' un birim pay değeri, günlük olarak hesaplanmakla bcrııhcr fon katılma payı ahın
satımına ilişkin birim pay değeri heı· ayın onbcşinci günii (tatil günü olması halinde takip eden
işgünü) ve her ayın son işgiinündc (yıl sonlannıla ise o ayın sondan ikinci ~ giiniincle)
hesaplanır ve kaıılma paylarıııuı alım-satım yerlerinde ilan ed.ilir. Döviz cinsinden alman
paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken Türk Lirası olarak alınan paylar Tiirk Lirası olarak
nakde çcufür.
Kunıcu·nun kendi ad ı na yapacağı işlem ler de dah il alınan tüm katı lına payı alım saıım
talimatlarına alını ve saıını ıalimaılan için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sı ra mı nıarası veri lfr ve
işlem ler

bu öncelik sırası na göre gerçek l eştiri lir.

Yatırımcıların
katı ima

ve fondan

Fon pay alı nı saıım ta li matları I pay ve katları
için başka şart yoktur.

şeklinde gerçekleştiril ir.

Fona

ayrılma

Fonun saıış başlangıç tarihi l 5.04.2020'dir.
6. l.

Katılma Payı Alını

Esaslan

Foıı'a sadece '•Nitelikli Yatırı mcı ··ı ar yatırım yapabilir. AILın taliıııatlan pay sayısı ya da ımar
olarak verilebilmektedir.

ve yurtdışı piyasaları n açık olduğu günlerde saat 13.3o·a (yarım
güıılerde l 0.30) kadar verdikleri kaı-ılına payı alım talimalları tal imatın veri lmesini takip eden ilk
hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden tal imatın veri lmesini takip eden iş günü yerine getirilir.
Yatırımcı ların yuı1içi

Yurı.içi

piyasa olarak BIST Pay
Stock Exchange Borsaları dikkate alını r.

Piyasası : yıırtdışı

piyasa olarak Amerika için New York

Yurtiçi ve yurtdışı p i yasaların aç ık olduğu günlerde saat 13.30.dan (yarım günlerde 10.30)
sonra iletilen ıal iınatl ar ise, ilk pay fiyaıı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul ed_i lir ve
izleyen hesaplamada bulwıan pay fiyatı üzerinden ıalinıatııı verilmesini takip eden ikinci iş gününde
yerine getirilir.
Yurliçi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde 81ST Pay Piyasası'ııın tanı gün açık
olduğu; yul'!dışı piyasal arın açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik
Devletl eri'ııde New York Stock Exchange ortakl ık payı piyasası ile baukalarm ve bono piyasasının
birlikte açık olduğu gün ler dikkate alınır.
Yurıiçi

ve/veya yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde. iletilen talimatlar, yurtiçi ve
yurtdışı piyasalarm birlikte aç ık olduğu ilk iş gilnü verilmiş olarak kabul edilir Ve ilk işgünü
yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekJeştiril ir. Yuıtiç i piyasalarda yanın
giin tatil olması durumunda, gerçekleşme va lörü ya rmı güne denk gelen talimatlar. izleyen ilk i ş
günü gerçekleştiri l ir.
6.2. Alım Bedellerinin Tahsil
Alım talimatının

Esasları

veri lmesi sırasında. talep edilen katı lına

payı

bedelinin

Kunıcu tarafından

ıalısi l edilmesi esastır. Almı ta l inıaıları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu. tal imatın
pay sayısı olarak veri lmesi halinde. al ış işlemine uygu lanacak fıyaım kesin olarak bjlinmemesi ş
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nedeniyle. katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil
edebili r. Ayrıca, katı lına payı bedellerini işlem günü tahsi l etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj
uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabu l edebilir.
Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise beliııilen tutar tahsil edilerek. bu tutara denk
gelen pay sayısı fon fiyaıı açıklandıktan sonra hesaplanır.
Al ını

talimatının karşıl ığmda

çerçevesinde. katılına payı almunda
paylar neıııalandırılmayacaktı.r.
6.3.

tahsil edilen tutar, bu
A grubu paylar

kullan ı lır.

izahnaınede

belirlenen esaslar
olup, B grubu

ııeıııalandırılacak

Katılma Payı Satım Esasları

Yatıruucılaruı yuıti ç i

ve yurtd ı şı piyasal arın açık olduğu günlerde sam l 3.30'a (yarını
gilnlerde 10.30) kadar verdiklcd katılına payı satını talimatları tal imatın veri lmesini takip eden ilk
hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzednden tal iıııaıın veri lmesini takip eden ikinci iş günüııdc
yerine getirilir.
Yurtiçi ve yurtdışı piyasalann açık olduğu günlerde saat 13 . 30.daıı (yarım güıı lerclc 10.30)
sonra iletilen ta limatlar ise, ilk tiyaı hesapl anması ndan sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen
hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesiııi takip eden üçüncü iş gününde yerine
getirilir.
Yurtiçi ve/veya yurtdışı piyasaların kapal ı olduğu gün lerde iletilen talimatlar. ywTiçi ve
yuıtd ışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü veri lm i ş kabul edilir ve ilk işgiinü yapılacak
hesaplamada bulunacak pay fiyatı lizerinden gerçekleştiri lfr. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil
olması dw·umunda. gerçekleşme valörü yarıııı güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü
gerçekleştiril ir. Yuıtdışı piyasa iş günlerinin belirlenmesinde Ameri ka Birleşik Devletleri tatil
günleri dikkate alınır.
6.4. Satını

Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı

bedelleri; bozwıı talimatının, yurtiçi ve yuııd ışı piyasalanıı açık olduğu
günlerde saat 13.30'a (yarını günlerde 10.30) kadar veri lmesi halinde. talimatın verilmesini takip
eden ikinci iş güııünde. iade talimat ının yuniçi ve yuıtd ı şı piyasalann açık olduğu günlerde saat
13.30' dan (yarını günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, taliıııaım verilmesini takip eden
üçüncü iş gününde yatınnıcılara ödenir. İade ıalinıatmnı verildiği günden ödeme gününe kadar geçen
sürede BJST Pay Piyasası açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği glin olması
durumunda; ödeme. pay piyasası takas işlem lerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar ertelenir. Emi r
gerçekleşme iş günlerinin hesaplanmasında Amerika Birleşik Devletl eri tatil günleri dikkate alınır.
6.5. Alını Satı ma

Aracı lık

Eden

Kuruluşlar

ve Aluıı Satım Yerleri:

Katı lma paylarınuı alını satuuı kurucunun yanı su-a kurucu ile katılına payı alını satımına
aracılık sözleşmesi imza lamış o l aıı Kurumlar tarafından yapı lae-akıır. Bu kuıı.ınıları n unvanı ve
i leti şim

bilgileri aşağıda yer a lmakıadLr.

19

Unvan
Yapı

Kredi

Bankası

A.Ş.

İletişim Bilgileri
Ad res
Yapı ve Kred i Bankası A.Ş. Genel www.yagikredi.eom.tr
Müdürlük Yapı Kred i Plaza D 0212 339 70 00
Blok 34330 K: 18 Levenı/lstanbu l

Katılma payı satı n alınması veya Fona iadesinde, Kurucunun merkezi Uc i z.ahrıamerıin bu
maddesinde belirtilen katılma payı alım satı mının yapı l abileceği dağıtıc ı kunınılann merkez ve şube
kanalları aracı lığı ile alım satı nı talimatı verili r.

6.6. Pay Grupları:
Fon katı lma payl arı A Grubu ve B Grubu olarak iki gnıba ayrı lmıştır. A Grubu paylar, fıyau
TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapı larak alınıp saııJan payları: B Gnıbu paylar ise
fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme
yapılarak alınıp saıılaıı payları ifade eder. Bu çerçevede. Fon yatırımcıları tarafından verilen Türk
L i rası (fLJ cinsinden katılma payı aLnı tal imatları A grubu katı lma payları ile: Amerikan Dolan
(USD) cinsiııden katılma payı alım tali matları ise B gnıbu katı l ına payl arı ile gerçekleştirilir.
a lınan

Pay grupl arı arasında geçiş yapı lamaz.. TL veya Amerikan Doları (USD) ödenerek
fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapı lır.
Pay gnıpl aruıa uygulanan yönetim ücreti oraııında

farklı lık bulwımanıaktadır.

VU. FON MALVARLJĞ INDAN KARŞILANACAK
KURUCU'l1fUN KARŞTLADIĞJ GİDERLER:

7.1. Fonun Mıılva rlığından

Karşılanan

satın

HARCAMALAR

VE

Harcamalar

Fon varlığından yapılabi lecek harcamalar aşağıda yer alınal-tadır.
1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler.
2) Varlıklannııakde çevrilmesi ve n·ansfüriııde ödenen her türlü vergi. resim ve konıisyorılar,
3) Alınan kı-edileriıı faizi,
4) Portföye alırrılarda ve porıfüyden saunı l arda ödeııen aracıl ık komisyonları. (yabancı para
cinsinden yapı lan giderler TCMB döviz satış kunı üzerinden TL'ye çevrilerek kaydo lunur.),
5) Portföy yönetim ücreti,
6) Fonun mükeUefi olduğu vergi.
7) Bağımsız denetim kuru luşlarına ödenen denetim ücreti,
8) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri.
9) Takvim yılı esas aluıarak üçer aylı k dönem lerin son i ş gilııünde fonun toplam değeri üzerinden
hesaplanacak Kurul ücreti,
1O) Eşik değer giderleri,
11 ) KAP giderleri,
12) E-defter (mali mühür. arşivleme ve kullanım ) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile
ödenen hizmet bedeli,
13) E-vergi beyannanıeleriııiıı tasdikine ilişkiıı yetkili meslek mensubu ücreti.
14) Mevzuat kapsamında tutulması zoruıılu defterlere i l işkin noter onayı giderleri.
15) Tüz.el kişi kimlik kodu gideri,
l 6) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.
7. 1.1. Fon Yönetim Ücreti Orıını: Fon top lam değerinin gtin lük yaklaşı k %0,00055' inden

(mil yonda beş nokta beş)

[vıllık yaklaşık %0,20

(yüzde sıfır nokta yirmi)) oluşan bi,r yön~ti.pyô\ffiı~IP-.Ş

?O

y~Pl KREDi PORTrO

rt soıwk

.

~.unıM•h•lieslCO
~
BUl
ıJ/7
8 34330 Be~.ıl

1 ,;

wyapllue~•pOrtl

Merais No.0-57~~- .• .., 0rı

ı \4

tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucu ile dağı tıcı arasında
imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşı m esaslarına göre kurucuya ve dağHıc ı ya fo ndan
ödenecektir.
Fon"dan tahakkuk ettiri lecek yönetim ücreti oranı her iki pay gmbu için de aynıdır.
7.J.2. Fon Portföyündeki Varlıkların
Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Konıisyonlar:

Alım Satımına Aracılık

Eden

Kuruluşlar

ve

Fon portföyünde yer alan varlıkların al ını saunıına Yapı l<ı-edi Yatırını Menkul Değerler A.Ş.
ve Kredi Bankası A.Ş. (Pay Seııelleri, BPP, Borçlanma Araçları. Repo/Ters Repo. Döviz
alım satım işlemleri için) aracılık etmektedir. Fon portföyüne yapılan borçlanma araçlaıı al ını satım
işlemlerine ise ayrıca, ING Bank N. V .. Ci tibank Landon Branch. GFl Securities Limited.
Continental Capital Markets SA, BGC Brokers LP. Barclays Bank PLC. McıTill Lynch Lntemational,
Morgan Stanley& CO LNTL PLC, Banca Promos SPA, Adamaııt Capital Partııers AD. iş Yau rım
Men.kul Değerler A.Ş. ve Goldman Sachs lntemational aracıltk etmektedir.
ve

Yapı

Söz konusu aracı l ı k

i şlem leri

için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1. Yurt İçi Pay Senedi Piyasası ve Varaııt İşlemleri Komisyonu:
a) Pay Senedi ve Varanı A lım Satım İşlemleri: hgili kunıımm komisyon tarifesine göre
BSMV hariç 0.00009 ve 0.0005 aralı!lrnda değişkenl i k göstermektedir.
2. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: B İST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin
Alım Satuıı Pazarında gerçekleşen işlem l er için B1ST tarifesi geçerlidir.
a) Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu: 0.000015 + BSMV
b) Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu (14:00-1 7:30 arası işlemler): 0,00002 + BSMV
c) ileri valörlü Tahvil-Bono Piyasası İşlem Kom isyonu: 0,00001 + BSi\ıfV
d) Hazi ne ihalesi İşlem Komisyonu: O
3.
a)
b)
c)
d)

Repo-Ters Repo Pazarı iş lem Komisyonu:
0/N Repo-Ters Repo: 0,0000075 + BSMV
0/N Repo-Ters Repo ( 14:00-17:30 arası işlem ler) : 0.00001 + BSM V

Vadel i Repo-Ters Repo: 0,0000075*Güa Sayısı + BSMY
Vadel i Repo-Ters Repo (14:00-17:30 arası işlemler) : 0.00001 •Gün Sayısı + BSMV

4. Takasbank Para Piyasası işlem (TPP) Komisyonu:
a) Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): 0,00000276*Gün Saytsı, BSMV
b) Takasbank Para Piyasası (1 - 7 gün arası vadeli): 0,0000220& + BSMV
5. Yabancı menkul k ıymet işlem komisyonu: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre 0,0001
ile 0.00 14 aralığında deği şkenlik göstermekted ir.
6. VİOP komisyonu: 0,0001905 + BSMV
7.

Uluslararası Tahvil Pazarı işlemleri

komisyonu: 0.00001 + BSMV

&. Ödünç menku l kıymet iş lem komisyonu: lşlemin vadesine göre BSMV hari ç 0.0000375
()iizbinde 3.75) ile 0,0048 (oıı biııde 48) aralığında deği şir.
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9.

Kıymetli Madenler Piyasası [şlem Koıııjsyonu: BIST Kıymetl i Maden ler l'iyasası'nda

gerçekleşen işlemler için BiST tari fesi geçerlidir.
a) Altın: 0.000 1O+ BSMV
b) Giiınüş: 0,000 15 + BSMV

7.1.3. Kw·ul Ücı-<~ti: Takvim yılı esas alınarak, üçer aylık dönem lerin son i ş gününde Forı·un
net varltk değeri lizerinden %0,005 (yüzbindebeş) oranında hesaplanacak ve ödenecek Kurul Ücreti
Fon portföyünden karşılanır.
7.1.4. Fou'uu Bağlı Olduğu Şemsiye f<ona A it Giderler: Şemsi ye Fon·un kuruluş giderleri
ile fonların katı lına payı ihraç giderleri hariç olmak üzere, Şemsiye Fon için yapılması gereken mm
giderler Şemsiye Fona bağlı fonları n toplam değerleri dikkate aJ uıarak oransal olarak ilgil i fon ların
portföylerinden karşılanır.
7.1.S.

Karşılık Ayrılacak Diğer

Giderler ve Tahmini Tutarları

Fon ınalvarlığmdaıı karşılanan saklama ücreti ve diğer giderlere i lişkin güncel bilgilere
gibidir:

aşağı daki

A)

Foıı 'dan karşılanan

giderler

%

Yönetim ücreti (yıllık)
- Kurucu (%90)
- Fon Dae.ıtrnı KLLI·ulusu (% 1O)
Saklama ücreti

0,20

Diğer giderler

0,50

B)

0,05

(Tahmini)

Yatırıme1larclan

tahsil edilecek ücret ve komisyonlar

7.2. Kurucu Tarafından Karşılanan Giderler
Aşağıda tahmini tutarları gösteri len katılına paylarının satışına ilişkin giderler kurucu
ve/veya yönetici Laratindan karşı lanacaktır.
Tutarı

Gider Türü
Tesci l ve ilan Giderleri
Die.er Giderler*

?000
7000

TOPLAM

9000

*Diğer giderler

(TL)

= Yasal dejier /eminleri + 1S[N kodıı masrafı

.,..

MKK ihraç bedeli + Kaşe rııcısrcıfı

Vlll. FONUN VERG İLENDİRİLMESİ:
8.1. Fon Portföy İşletmeciliği Kazançlarının Vergilendirilmesi
a) Kurumlar Veı·gis i Dwcnlcmesi Açısmclaıı: 5520 sayıl ı Kurum lar Vergisi Kamıııu·ııun
S'iııci maddesinin I numaralı bendinin (d) all bend i uyarıııca. menkul kıymet yatırun fonlaruıııı
portföy işletmeci liğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır.
b) GeliJ' Vc.>rgis i Oiiıcnlemesi Açısmdaıı: Foıılann portföy işletmeciliği kazançları. Gelir
Vergisi Kanunu'ııun geçici 67. maddesinin (8) mınııınılı bend i uyanııca. %0 oranında gel~ ~füf~~
tevfıkatına tabidir.
VAPI KREDi P~lfıı~ın~n so~u~ •
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8.2.

Katılma Payı Satırı Alanların

Ve rgilendirilme.si

Gelir Vergisi Kanu11u ' ııu11 geçici 67. maddesi uyanııca Senııaye Piyasası Kanununa göre
kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının kaıılıııa paylarının ilgili olduğu rona iadesi %1O
oranıııda gelir vergisi tevfıkaııııa ıabidir. KVK'nııı ikinci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki
mükellefler ile münhasıran meııku l kıyıııeı ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer anışı
kazançları elde eınıek ve bunlara bağl ı hakları kullanmak amacıyla faali yette bulunan
ınükelle'flerdeıı Senııaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatının fonları ve yatırım ortakl ıklımyla
benzer nitelikte oldufıu T.C. Hazine ve !\ılaliye Bakaıılığı'nca belirlenenler için bu oran %0 olarak
uygulanır.1 1 1

Amerikan Dolaıı (USD) üzerinden alını saıımı gerçek leştiri len B Gnıbu katılma payl arının
döviz cinsinden anapara kur farkı gelirlerinin vergilendirilmesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı"ınn
ilgili düzenlemeleri dik.kale alınır.
Gelir Vergisi Kaııunu 'nun geçici 67. nıaddesiniıt (8) numaralı bendi uyarmca fon katılına
fona iadesinden elde edilen gelirler için yı llık beyanname veri lmez. D i ğer gelirler
nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticari işletmeye
dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu fıkra kapsamı d ı şındadır.
paylarının

Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici Madde 1 uyarınca dar mükellefkuruııılaruı Türkiye'deki iş
yerleıine aLled ilıneyen veya daimi ıemsilciJeri niıı aracılığı olmaksızın elde edilen ve Gelir Vergisi
Kanumınun geçici 67 nci maddesi kapsamında kesinti yapılıııı ş kazançları ile bu kurıını l ann ıam
mükellef kurumlara aiı olup BIST'te işlem gören ve bir yıldan fazla sureyle elde tutu lan ortaklık
paylanmn elden çıkarılmasından sağlanan ve geçici 67 nci maddenin ( 1) numaralı fıkrasının alrıncı
paragrafı kapsamuıda vergi kesimisine tabi tutulmayan kazançları ve bu kuıı.ıınlarııı daiını
temsilcileri aracıl ığıyla elde ellikleri ıaıııamı geçici 67 ııci madde kapsamıııda vergi kesintisine ııibi
tutulmuş kazançları için yıllık veya özel beyanname verilmez.
IX. FİNANSAL RAPORLA.ı'\1.A ESASLARI İLE FONLA İLGİLİ BİLGİLERE VE
FO N PORTFÖYÜND E YER AL AN VARLTKLARA İl,fŞKİN AÇI KLAMALAR
9.1. Foıı'un besap dönemi tak-viın yılıdır. Ancak ilk
başlayarak o yılın Aralık aymın sonuna kadar olan süredir.

hesap dönemi Fon'un kuruluş tarihinden

9.2. Finansal ıablolarııı bağımsız denetiminde Kurulun bağımsız denetimle ilgili
düzenlemelerine uyulur. Finansal tablo hazırlama yükUmlü lüğüuün bulunduğu ilgili hesap
dönem inin son günü itibarıyla hazırlanan poıtföy raporlan da fuıaıısal ıablolaı:la birlikte bağımsız
denetimden geçirilir.
9.3. Fonlar tasfiye tarihi itibanyla özel bağıınsız deneıinıe tabidir. Kurucu. Fon·un yıllık
ilgili hesap döneminin bilimini takip eden 60 gün içinde KAP ' ta ilan eder.
Finansal tabloların son bildirim gününüıı resmi tatil gününe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü
takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir.
fioaıısal lablolarııu.

9.4. Şemsiye Jon içtüzüğün e, bu izalınaıneye, bağımsız denetim raporuyla birlikte

finansal rapo rlaı·a (Fina nsal tablolar, sorumluluk beyanları, fon giclcrlerine ilişkin bilgilere,
fonun risk değerine, uygulanan komisyonlara, varsa pcıfomıans ücretlendirmesine ilişkin

ııı Ayıınıılı

bilgi için bkı. w\\w.eib.l!O\',tr
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gereken diğer bilgilere fonun KAP' ta ~•eı· alan süJ·ekli
bilgiJcııcliroıc fornıuncl.an (www.Jrnp.org.tr) ulaşıloıası nıiinıkündür.
bilgilere ve fon

taı·afımlan açıklanoıası

9.5. Finansal rapo rlar, baı;'!Ilısız denetim raporuyla bi rlikte, batınısız denetim kuru luşunu
temsil ve ilzama yetkili kişinin iııv..asını taşıyan bir yazı ekinde kurucuya ulaşmasından sonra,
kurucu tarafından fuıansal raporları n kamuya açıklanmasına i lişkin yönetim kurulu kararı na
bağlandıgı tarihi izleyen altıncı iş gü nü mesai saati bitimine kadar KAP"ta açıklan ı r. Finansal
tablolar aynca söz konusu açıklamayı müteakip IO iş günü içerisinde katılma payı sahiplerine en
uygun haberleşme vasrıasıyla gönderilir.
PorıRiy raporları dışındaki finansal raporlar kamuya açıklaııdıkian soıını, Kunıcu·ııun
resmi iııtenıet sitesinde yayımlanır. Bu bilgiler, ilgili i nterneı sitesinde en az beş yıl süreyle kamuya
açık tutulur. Söz konusu finansa l raporlar aynı zamanda kunıcuııun merkezinde ve katı ima payı satışı

9.6.

yapılan

yerlerde. yatırımcılarııı incelemesi içiıı

hazır

bulundurulur.

9.7. Yatırımcıların yaiırı m yapma karanııı etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını

gerektirecek nitelikte olan i zalınamenin 1.1 .1., 1.1 .2. ı .. rı , 111.,V.5.5., V.5.6., VI. (6.5. maddesi hari ç).
(aracılık konıisyoıılarına il işkin alı madde 6.5.hariç) nohı böllirıılcriııdeki değişiklikler
Kurul ıarafindan incelenerek onaylanır ve yapılacak izalınaıııe değişiklik leri yürürlliğe giriş
tarihinden en az 30 gün önce katılma payı sahiplerine en uygun lıaberJeşme vasıtasıyla bildirilir.
lzahııaoıenin diğer bölümleri nde yapılacak değişikler ise. Kunıltııı onayı aranmaksızın kurucu
tara1iudan yapılarak KAP"ta ve Kurucu·nun resmi iııterııet sitesinde ilan edilir ve )"dp ı laıı
deği şiklikler her takvim yı lı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir.

Vll.7.1.

9.8. Fon'a

ilişkin

reklam ve ilan verilemez.

9.9. Portföye yapılandırılmış yatll'lııı

genel özelliklerine ilişkin bilgiler ve

aracı dahi l edilmesi halinde söz konusu yaıırım aracının
içerdiği muhtemel ri skler ayrı ca KAP'ta açıklanır.

9.10. Borsa dışı repo-ters repo işleıııleıinin fon portföyüne dalul edilmesi hal inde en geç
tarihini takip eden iş günü içinde sözleşmenin vadesi. faiz oranı. karşı tarafı ve karşı tarafın
dereccleııclirnıe notu KAP'ıa açıklanır.
sözl eşme

9.11 . Fon ıaraftııdaıı. uygulanan kaldıraç seviyesine ve beliTlenen risk limitlerine uyuma i lişin

bilgi, aylık dönemler itibarlyla föııım KAP'ta (www.kap.orıı.tr) yer alan sayfası arac ı lığıyla katılma
payı sahiplerine bilclirilir.
X. FON' UN SONA ER!VlESİ VE FO N VARLIĞININ TASFİYESİ
LO.J. Fon:

- Bilgilendirme dokümanlarında bir süre öngörülmüş ise bu surenin sona ermesi,
- Fon süresiz ise kurucunun Kunılun uygun görüşünü aldıktan sonra altı ay sonrası için feslu
ihbar etmesi,
- Kurucunun faaliyet şartlarını kaybetmesi.
- Kurucrnıuıı mali durumunun ıaalılıüi l erini karşılayamayacak kadar zayı naması. inas etmesi
veya tasfiye edilmesi,
- Fonun kendi mali yükümlülükledııi karşı layamaz dunınıda ol ması ve benzer nedenlerle
fonun devamının yaiınmc ı ların yararuıa olmayacağının KLtrulca tespit edilmiş olması
hallerinde sona erer. Fonun sona ermesi halinde fon portföyünde yer alan varlıklardan
borsada işlem gören ler borsada. borsada işlem görmeyenler ise borsa dışuıda nakde dönüştürüliir.
YAPI KREDi PORTFÖY YÖNETiMi A.Ş.
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10.2. Fon mal varlığı. içtüzük ve izahnanıede yer alan ilkelere göre tasfiye edilir ve tasfiye
bakiyesi katı lma payı sahiplerine payları oraııında dağıtı l ı r. Tasfi ye durumunda yalııızca katılına
payı sahip lerine ödeme yapılabil ir.
10.3. Tasfiye iş lemlerine

ilişki n

olarak, Kurucu'ııun Kunıl 'un uygun görüşünü aldıktan sonra
6 ay sonrası için fesih ihbar etmesi dunmıuııda söz konusu süre sonunda hala Fon'a iade edilmemiş
katı lma paylarınuı bu luıunası halinde, kaul nıa payı sahiplerinin satış tal imaı-ı beklenmeden pay
sauşları yapılarak elde edilen tutarlar Kurucu ve katı lma payı al ım satımı yapan k uru luş nezdinde
açılacak hesaplarda yatırımcılar adma ters repoda veya Kurul tarafrndaıı uygun görülen d iğer
sermaye piyasası araçları nda nemalaııdırıl ı r. fes ih ihbaıındaı1 sonra yeni katılma payı ihraç
edilemez. Tasfiye anı ndan itibaren lıiçbir katı lma payı ihraç edilemez ve geri al ınamaz.
10.4. Kunıcwıun iflası veya tasfiyesi halinde Kuru l, fonu uygun göreceği başka bi r porıfüy
yönetim şi rketine tasfiye amac ı yl a devreder. Portföy Saklayıcısuıı ıı mal i dunun unuıı taahhütlerini
karşdayamayacak kadar zayıflaması. iflası veya tasfiyesi hal inde ise. kurucu fon varlığını Kurul
tarafından uygun görülecek başka bir portföy saklayıcısına devreder.
10.5. Tasfiyenin sona ermesi üzerine. Fon admuı Ticaret Sicili'nden silinmesi için keyfiyei.

kurucu

ıaı·afından

Ticarei Sicili'ne tesci l ve ilan ettirili r. bu durwn Kurul 'a bildirilir.

Xl. KATILMA PAYI SAHİPLERİNİN HAKLARI

ll.l. Kurucu ile katılına pay ı sahipleri arnsmdaki ilişkilerde Kanun, ilgili mevzuaı ve
içtüzük; bunlarda hüküm bul unmayan hallerde I ı ı ı no I l tarihli ve 6098 sayı lı Türk Borçlar
Kanununun 502 ila 51 4 üncü madde leri hükümleri kıyasen uygulanır.
1l.2. Fon "da ol uşan kar, Fon' un bilgilendiıme dokümanlarında bel i ıtil en esaslara göre ıespi t

edilen

ka tı lma payının

biri m pay

değerine yansır. Katdına payı

sanıklarıııda, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan

sahipleri. paylarmı Fon'a geri
kardan paylarmı almış olurlar. Hesap dönemi

sonunda aynca temettü dağı tı mı söz konusu değildi r
Katılına paylan müşteri bazında MKK. nezdinde izlenmekte olup, tasarruf sahipleri
veya alını saunıa aracılı k eden yat ırım kuruluşlardan hesap durumları hakkı.nda her
zaman bilgi talep edebilirler.

ll.3.

Kmı.ıcu'dan

XLI. FON PORTFÖYÜNÜN OLOŞTUROL1\<1ASI VE KATIL!Vl A PAYLARINfN
SATIŞ I

12. ı. Ka11lıua payları fon izahnamesinin KAP' ta yayımını takiben izahnaınede belirtilen usul
ve esasl aı· çerçevesinde kurucu ile portfoy yönetim sözleşmesi i mzalamış olan nitel ikli yaurımcı lara
sunulur.
12.2. Katı lma paylaı·ı karşıl ığı yatırımcı lardan toplanan para. takip eden iş günü izalmanıede

belirlenen varlıklaı·a ve

i şlemlere yatırılır.

YlPI KREOI P0RTl'ÔY YÔN~Ml A.f
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İzahııamecle yer alan bilgilerin doğruluğunu kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde
onaylarız.

02.02.2022
Yapı

Mehmet Güçlü ÇOLAK
Genel MUdür Yardımcısı

Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
Okan UZUNOCLU

YAPl KRfOI PORTFOY YÖNETiMi A.Ş.
Lev

nı Mohalıesı co~okık

6 34330 Beşıı«ıı
w yop\l«t-dlponl
o..ıo No.G-5700-178

·1

S!c11 N

.•'Trı · 1 :"

-111800

26

ııı.u.._

\ 14

r

Genel Müdür Yardımcı sı

