Fon Hakkında
endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına ve türev araçlara
Bu fon, Serbest Fon'dur ve bu formda belirlenen risk yatırım yapabilir.
profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Yapı - Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Yapı Kredi
Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş., Koç Finansal Hizmetler Portföy Dağılımı
A.Ş. grubuna ait bir şirkettir.
Fon'un 28.02.2022 tarihli portföy dağılımı aşağıdaki
Yatırım Amacı ve Politikası
gibidir.
• Fon yatırım stratejisi olarak, geniş bir varlık yelpazesi
içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. Bu hedefe
erişebilmek için yöneticinin izleyeceği temel yöntem,
piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü
(market directional) ve/veya mutlak getirili (nondirectional, arbitrage) stratej il erdir. Belirli dönemlerde
Fon'un performansı, piyasanın genel performansından
ayrışabilir.

• Portföy yöneticileri, makro analizlerinde öncelikli olarak
global ekonomik durum ve Türkiye ekonomisi hakkındaki
görüşleri
doğrultusunda
genel bir piyasa görüşü
oluştururlar. Bu öngörü doğrultusunda, kısa ve orta/uzun
vadeli yatırım stratejilerini uygularlar. Makro-mikro
analizlerde, ekonomik büyüme, enflasyon oranları, cari
işlemler dengesi, yurt dışından portföy ve direkt sermaye
girişleri, döviz piyasası gelişmeleri, vb. ekonomik
göstergeler dikkate alınarak yatırım yapılacak varlık
dağılımını belirler. Mikrodan makroya geçen analizler ise
herhangi bir varlıkta oluşan fiyat anomalisi üzerine başlar.
· Fonun eşik değeri %50 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD
Endeksi + %50 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL
Endeksi'dir. BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD
Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisi, dönem başı ve
dönem sonu değerlerinin ilgili günlerde TCMB tarafından
saat 15 :30' da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz
alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu
hesaplanan TL getirisidir.
• Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla,
yurtiçi ve dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı,
kıymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasası
araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon
sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar
dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları
işlemleri ve ileri valörlü altın işlemlerine taraf olabilir.
Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem
de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir. Fon
portföyüne faize dayalı swap sözleşmeleri, alım yönünde
dayanağı faiz swap'ı olan opsiyon (swaption) sözleşmeleri
ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Ayrıca yatırım
amaçlı olarak ve/veya riskten korunmak amacıyla, yerli ve
yabancı şirketlerin ortaklık paylarının dahil olduğu

Alım Satım

ve Vergileme Esasları
- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Yurt içi ve yurt dışı piyasaları açık olduğu günlerde saat
13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilen alım talimatları
o gün hesaplanan (ertesi iş günü açıklanan) fiyat üzerinden
talimatın verilmesini takip eden iş günü; 13.30'dan (yarım
günlerde 10.30) sonra verilen alım talimatları talimatın
verilmesini takip eden işgünü hesaplanan (talimatın
verilmesini takip eden 2.iş günü açıklanan) fiyat üzerinden
talimatın verilmesini takip eden 2.iş günü gerçekleşir.
- Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde
13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilen satım
talimatları, verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak
pay fiyatı üzerinden talimatı takip eden 3 .iş gününde;
13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilen satım
talimatları ise ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş
olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı
üzerinden talimatı takip eden 4.iş gününde yatırımcılara
ödenir. Yurt içi piyasa olarak BIST Pay Piyasası; yurt dışı
piyasa olarak İngiltere için London Stock Exchange
Almanya için Frankfurt Stock Exchange ve Amerika için
New York Stock Exchange Borsaları dikkate alınır. Katılma
payı satım talimatının verildiği gün ile yukarıdaki esaslar
dahilinde emrin yerine getirileceği gün arasında yurt içi
ve/veya yurt dışı piyasaların tatil olması durumunda, bozum
valörü yurtiçi ve/veya yurtdışı tatil gün sayısı kadar artar.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi
Türk Lirası (TL)'dır.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %1 O
tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0
oranında stopaja tabidir. Bu konudaki isti a r ve diğer
detaylar için ise formu11; "Ön~mt
ıler" bölümü
incelenmelidir.
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katılma payı alım satımına aracılık

ve Kredi

edecek kuruluşlar
Bu kuruluşların merkez ve
çağrı merkezleri ve mobil

Yönetim ücreti

Bankası A.Ş. 'dir.

şubeleri, İnternet bankacılığı,

pay alım satımı gerçekleştirilebilir.
portföy yönetim şirketleri ve yatırım
~uruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım
>latformuüzerinden de alınıp satılır. Yapı Kredi Bankası
\..Ş., Odea Bank A.Ş., Alternatif Bank A.Ş., Alternatif
{atının Menkul Değerler A.Ş., Turkısh Yatırım Menkul
)eğerler A.Ş., Turkısh Bank A.Ş., Burgan Bank A.Ş.,
\.ktif Yatırım Bankası A.Ş., TEB Portföy Yönetimi A.Ş.,
)smanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Halk Yatırım
vlenkul Değerler A.Ş., QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.,
\.TA Portföy Yönetimi A.Ş., Tacirler Portföy Yönetimi
\..Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,Ak Portföy
{önetim A.Ş. ile "Aktif Dağıtım Sözleşmesi"

-Portföy
-Fon

katılma payları,

tutar,

Düşük Getırı

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler
Yatırımcılar Fon'a yatırım yapmadan önce, Fon'un maruz
kalabileceği
risklerden kaynaklanabilecek değişimler
sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı
olarak, yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına
düşebileceğini göz önünde bulundurulmalıdır. Fon'un
maruz kalacağı temel riskler; Piyasa Riski, Faiz Oranı Riski,
Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Karşı Taraf Riski,
Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel
Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk,
Yapılandırılmış Yatının Aracı/İkraz İştirak Senetleri Riski,
İhraçcı Riski, Kıymetli Madenler Riski, Açığa Satış Riski,
Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski olup; Fon'un maruz
kalabileceği tüm risklere ilişkin detaylı açıklamalar
Kamuyu
Aydınlatma
Platformu
(KAP)'nda
(www.kap.gov.tr) yayımlanan Fon izahnamesinin 3.
maddesinde yer almaktadır.
Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri
Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve
~emisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablodaki
'den hesap 1anmakd
utar1ar Fon top 1am değen üzerın
ta ır.
Fon' dan karşılanan giderler
%
Yıllık

azami fon toplam gider oranı

-

Kuruluşu

Dağıtım

kuruluşa

ödenen

(Asgari %35,
Azami %65)

Fon tutarı dikkate

alınarak

Saklama ücreti

0,11

Diğer

0,40

Giderler (Tahmini)

Toplam Giderler (Tahmini)
Yıl

Portföy
Getirisi (%)
85.33

(*) 22 Ocak - 31

Getırı
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-Belirtilen risk değeri Fon' un geçmiş performansına 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: Bu
fon yabancı para cinsi sabit getirili menkul kıymetlere
yatırım yaptığı için risk değerine sahiptir.
-Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi
riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev
araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki
olağanüstü
durumlardan kaynaklanabilecek riskleri
içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin
açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

-

(%)

dağıtıcı kuruluş aracılığıyla

satılan

2021*
Yü ks e k Rısk
P o t a ns i ye l Yüksek

(Asgari %35,
Azami %65)

hesaplanır.)

Risk ve Getiri Profili
Düşük Rısk

Saklayıcısı

(%)(Dağıtıcı

mzalanmıştır.

Potansıyel

3

-Kurucu-Yönetici(%)

kanalları aracılığıyla

~on

(yıllık)

Aralık

2021

0,55

Karşılaştırma

Öl ütü Getirisi(%)
48.37

arasındaki

Nispi
Getiri(%
36.96

dönemdir.

-Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı
için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri
esas alınmıştır.
-Fon paylarının satışına 22/01/2021 tarihinde başlanmıştır.
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Önemli Bilgiler
Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. 'nin kurucusu
olduğu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest
Şemsiye Fon'a bağlıdır. Portföy saklayıcısı Yapı ve Kredi
Bankası A.Ş.'dir. Fon hakkında daha fazla bilgiye,
izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık
rapor ile finansal tablolara http://www.kap.org.tr/ ve
www.yapikrediportfoy.com.tr adresinden ve Kurucu' nun
merkez ve acentelerinden ulaşılabilir. Fon izahnamesi
04.10.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platforınu'nda
yayımlanmıştır. Bu husus 04.10.2021 tarihinde ticaret
siciline tescil ettirilmiştir. Fon katılma payı fiyatı,
www.yapikrediportfoy.com.tr
ve
www.tefas.gov.tr
İnternet
sitesinde ilan edilir. Fon, T.C. vergi
düzenlemelerine tabidir. Fonun tabi olduğu vergi
düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararına
http://www.resmigazete.gov .tr/eskiler/2006/07/200607237 .htm adresinden ulaşılabilinir. Yapı Kredi Portföy
Yönetimi A.Ş. 'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki
yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile
sınırlıdır. Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve
"kümlülükleri birbirinden a ıdır.
Fon,

Yapı

