YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMS İYE FONO'NA BAĞLI
YAPI KREDİ PORTFÖY ÇA LI ŞAN T:IESAP
KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU' NUN
KATfLMA PAYLARlN[N İBRACINA İLİŞKiN İ ZAHNAME
Ya pı

Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52.
ve 54. maddelerine daya nılarak , 09/06/2015 tarilıinde İstanbul ili Ticaret Sicili Menıurluğu'na
470218 sicil numarası altında kaydedilerek 15.06.2015 tarih ve 8841 sayılı Tiirkiye Ticııret
Sicili Gazctcsi'nde ilan edilen Yapı K r edi Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye
Fonu içtüziiğii ve bu izah name hükümlerine göre yönetilmek üzere olu~turulacak Yapı Kredi
Portföy Çalışan H esap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Foııu 'ııuıı katılma paylarının ihracına
ilişki.o bu izahname Sermaye Piyas:ısı Kurulu tarafından 17/11/2015 tarihinde onaylanm ış ve
ve Sermaye Piyas ası Kurulu' ııun onayı ile kurucusu Ya ı>ı ve Kredi Bankası A.Ş. olan Yapı ve
Kı·edi Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye fonu'na Bağlı Kısa Vad eli Tahvil ve Bono Alt Fonu (9. Alt
Foıı) Yapı Kredi Portföy Yöneti mi A.Ş.'ye dcvrolmuştur.
izalınamenin onaylanması, izah namede yer alan bilgilerin doğru o lduğunun Kurulca tekeffülü
anlamına gelmeyeceği

gibi, iza hnameyc

ilişkin

bir tavsiye olarak da kabul edilemez.

İlıraç edilecek katılına paylarına ilişkin yatırım kararları izalıııamenin bir bütün olarak
d eğerlend irilm esi sonucu verilmelidiı'.
Bu izahnamc, Kurucu Yapı Kr edi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin adresli resmi İnternet sitesi
(www.yapikrediportfoy.com.tr)
ile
Kamuyu
Aydınla tma
Platformu
(KAP)'nda
(w""' .kap.org.t r) yayımlanmıştır. İzah namenin nerede yayımlandığı hususunun tescili ve
ITSG'de ilan tarihine ilişkin bilgiler yatırımcı bilgi formunda ye r almaktadır.
Ayrıca

bu izahname katı lma paylarının alun satımının yapıldığı ortamlarda , şemsiye fon
ve yatırımcı bilgi formu ile birlikte, talep edilmesi halinde ücretsiz olarak

içtüzüğü

yatınnıcılara veriliı'.
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KISALTMALAR
Bil<>ilendirme Dökümanları
BlST
Finansal Raporlama Teblİ ği

Seııısive

fon

ictüzüğü,

fon izabnaıııesi ve vaurımcı bilgi foıınu

Borsa İstanbu l A.S.
11-14.2 sayı l ı

Yaıırım Fonlarının

Finansal Rap()rlama Esaslaruıa

Kurucu

lliskin Tebli ğ
Yapı Kredi Portföy Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma
Araçları Fonu
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçl arı Şemsiye
Fonu
6362 savılı Sermaye Pivasası Kanunu
Kamuvu Avdınlatıııa Platfonmı
Yaoı Kredi Portföy Yönetimi A.S.

Kunıl

Semıave Pivasası Kwı.ılu

MKK.

Merkezi Kavil Kurulusu A.Ş.
Yapı ve Kred i Bankası A.S.
m -55. l sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin
Faaliyetlerine [Jişk i n Esaslar Tebliği
Yatırım Fonlarına ilişkin Rehber
nJ-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve .Bu Hizmette
Bulunacak Kıınıluslara İ liskin Esaslar Tebli1:.ri
İstan bul Takas ve Saklama Bank.ası A~t
m -52. 1 sayılı Yatu·un Fonlarına İliskin Esaslar Tebliüi
Türkiye Elel-.'troaik Fon Alını Saııııı Platfom111
Kamu Gözeti mi. Muhasebe ve Denetim Siaııdartlan Kurumu
tarafından yü rürlüğe konulmuş olan Türkiye Mubasebe
Sıandartlarıffürkiye Finansa l Raporlama Standartları ile bunlara
ilişki n ek ve voruııılar
Yaoı Kredi Porrföv Yönetimi A:S.

Fon
Şemsiye

Fon

Kanwı

KAP

Poıtföv Saklayıcısı
PYŞ Tebliği

Rehber
Saklama Tebliği
Takas bank
Tebliıl

TEFAS
TMS/fFRS

Yönetici
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1. FON l:IAKKINDA GENEL BİLGİLER

Fon, Kamın hükümleri uyarınca tasarnıfsahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan
nakitle. tasarru f sahipleri lıesabuıa, inançlı mülkiyet csaslaıına göre i şbu izaluıameııiıı il.
bölümünde belirlenen varlık ve haklardan oluşan portföyü i şletmek amacıyl a kuruJan. katı l ma
paylan Şemsiye Fon·a bağlı olarak ihraç edilen ve tüzel kişi liği bulunmayan mal varlığıdır.
1. 1. Foııa İlişkin Geııel Bilgiler
Foıı 'ıııı
Unvanı;
Adı:

Baglı

Oldugu Şemsiye Foııun Unvanı:

Bai;Jı

Oldu!lu Semsive Fonun Türü:
Süresi:
1.2.

Kredi Poıtföy Çalışan Hesap Kısa Vadel i
Borclamna Aracları Fonu
Calısaıı Hesao Fonu
Yapı Kredi Ponföy Yönetiı:ııi A.Ş. Borçlanma
Araçları Senısive Fonu
Borçlanma Aı:aı;ları Seınsive Fonu
Süresizdir
Yapı

Kunıcu,

Yönetici ve Portföy Sa klayıcısı Hakkında Geııel Bilgilc.r

J.2.1. Uııvan ve Yetk i Belgelerine İlişkin Bilgiler
Kıırııcıı

ve

l'öııetici'ııiıı

Unvanı:

Yanı

Yetki Belgesi/leri:

Kredi Po r tföv Yönetimi A.S.
13.05.2015 tarih ve PYŞ/PY.17-YD.9/39 1

noltı

faaliyet yetki belgesi. ııı
Portföy Saklaı•ıcısı 'ıım
Unvanı :
Yanı ve Kredi Bankası A:S.
Portföy Saklama Faaliyeti lzııine Taıill: 03.02.2015
Tlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası No: 3/1Ol

1.2.2. İletişim Bilgi.l eri
Kıırııcııııe

Yönetici Yapı Kredi Portföy Yöııetiıııi A.Ş. 'ııiıı

Merkez adresi ve iııtemet si tesi:
Telefon numarası:

Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:13
lstanbul / Türkiye
www.yapikredioortfov.com.tr
O 217 385 48 48

Leveııl

34330

Portför Saktavrcrsı Yaoı ve Kredi Bankası A.S. 'ııiıı

Merkez adresi ve intemet sitesi:

Yapı

Kredi D Blok Plaza Büylikdere Cad. Levent

34330 Beşiktaş- İstanbu l
www.vaı>ikredi.conı.tr

Telefon numarası:

O 212 339 70 00

111 "PYŞ Tcbllği'nc uvum çcrçc,•csinde, Korucu'nun 08/03n007 turih vePYŞ/PY125-20 ve PYS/Y0/ 10 sa,•ılı
PORTFÖY YÖNETİMİ ,·c YA TiRiM OANJŞMANLIĞI vetki belgesi/leri ipıal edilerek. Kurucn ' ,•a Kaııun'uu
40 ıııcı ,·e SS inci maddeleri uvarınca düzenlenen 13/05/2015 ınritı ,·ePY /PY.17-YO.9139l~a,,,ıı YATTRIM
OANIŞMANLIĞI ve PORTFÖY YÖNETiMi vcıki bclgcsi/lcrl ,·eritmiştir."
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1.3. Kurucu Yöneticileri

Fon'u temsil ve ilzama Kuıı.ıcuının yönetim kurulu üyeleri yetki li olup, yönetim kurulu
üyelerine ve kurucumm diğer yönetici lerine i lişk in bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Adı Soyadı

Görevi

Balıar

Yönetim

Seda

İKİZLER

Kurulu

Başkam

(tç

Kontro lden Sortun lu
Yönetim
Kuru lu
Üyesi)

Aluııet

ÇlLOĞLU

Yönetim
Kurulu
Başkan Yardııucısı

Müge PEKER

Yönetim
Kurulu
Üyesi/Genel Müdür

Mehmet Güçlü

Emekl il ik Fonları
Genel
Müdür

ÇOLAK

Yardımcısı

Okan
UZUNOĞLU

Yatırı m

Foııları

Özel
Yönetimi
Genel
Yardımcısı

ve
Portföy
Müdür

Son 5 Yılda Yaptığı Lş ler (Yıl
Sirket-Görev\
2014 - Devam Yapı ve Kredi
Bankası A.Ş. Fi nansal Raporlama
ve MLıhasebe Grup Direktörü
20 12-20 l4 Yapı ve Kredi Bankası
A.Ş.
Finansal Raporlama ve
Muhasebe Direktörü
2010-2012 Yapı ve Kredi Bankası
A.Ş.
Piyasa Ri ski Yönetimi
Direktörü
20 J 6 - Devam Yapı ve Kredi
Bankası A.Ş. Planlama ve Kontrol
Grup Direktörü
20 1O- 2016 Yapı ve Kredi Bankası
A.S. Bütce ve Planlama Direktörü
2020 - Devam Yapı Kred i Portföy
Yönetimi A.Ş. Genel Müdür
2014 - 2020 Yapı Kredi Portföy
Yönetimi A.Ş. Yatının Fonları ve
Özel Portföy Yönetimi Genel
Müdür Yard ımcısı
2006 - 2014 Yapı Kredi Portföy
Yönetimi A.Ş . Sabit Getirili
Menku l Kıvıııetler Grıırı M(idi.lrü
2020 - Devanı Yapı Kredj Porı föy
Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları
Genel Müdür Yardımcısı
2019 • 2020 Yapı Kredi Portföy
Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları
Hisse Senedi fonları Grup Müdürü
20 l 5 - 2019 Yapı Kredi Portföy
Yöneıimi A.Ş. Özel Pon.föy
Yönetimi Grup Müdürü
2014 - 2015 Yapı Kredi Portföy
Yönetimi A.$. Özel Portföy
Yönetimi Bölüm Müdürü
2020 - Devaııı Yapı Kredi Portföy
Yönetimi A.Ş. Yatırun Fonları ve
Özel Portföy Yönetimi Genel
Müdür Yardımcısı
2018 - 2020 Yapı Kredi Portföy
Yönetimi A.Ş. Yatının Fonları
Özel Portföy Yönetimi Hisse
Senedi Fonları Grun Müdürü

4

Tecrübesi
(yıl)

26 Yıl

19 Yıl

27

Yıl

22 Yıl

25

Yıl

2014 - 20 17 Yapı Kred i Portföy
Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları
Hisse Senedi Fonları Gruo Müdürü
Sa tış, Pazarlama ve 2020 - Devam Yapı Kredi Portföy 19 Yıl
Yatırım
Yönetimi A.Ş. Satış. Pazarlama ve
Danı şmanlığı Genel Yatırım
Danışmanlığı
Genel
Müd!ir Yard ı mcısı
Müdür Yardımcısı
20 19 - 2020 Yapı Kredi Portföy
Yönetimi AŞ . Özel Portföy
Yönetimi ve Serbest Fonlar Grup
Müdürü
2015 - 2019 Yapı Kredi Portföy
Yönetimi A.Ş. Yaıınnı Fonları
Özel Portföy Yönetimi Sabit
Getiri li Menku l Kıymet ler Grup
Müdürü

Umi t
ERSAMUT

1.4. Fon Hizmet Birimi

Fon hizmet birimi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nezd inde oluşturulmuş olup. hizmet biı-iıııinde
görevli fon müdürüııe ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
Adı Soyadı

İsmi

Göre,•i
Müdür

DURMUS

Son 5 Yılda Yaotıih İsler (Yıl-Siı·ket-Görcv)
Tecrübesi
20 lO-Devanı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş . Fon 23 Yıl
Hizmet Müdürü

.1.5. Portföy Yöneticileri
Fon ıııalvarlığ111111, fonun yatırım stratej isi doğru lnısunda, fonun yatı rını yapabi leceği
konusunda yeterli bilgi ve sermaye piyasası alaıunda en az beş yıl lık tecrübeye sahip
portföy yöneticileri tarafından. yatu-ımcı lehine ve yaunmcı ç ıkanoı gözetecek şek i lde PYŞ Tebliği
düzen lemeleri. portföy yönetim sözleşmesi ve ilgili fon bilgi lendiıme dökümanları çerçevesinde
yönetilmesi zorunludur.
varlıklar

Fon portföyünün yönetimi için görevlendiri len portföy yöneticilerine il işkin bilgilere KAP'ıa
yer alan sürekli bilgilendiı:nıe forrnuııdaıı (www.kap.org.u·ı ulaşılması miimkündlir.
1.6. Kurucu Bünyes iııde Oluşturulan veya
ve Fonını Bağımsız Denetimini Yapan Kuruluş

Dışarıdan

Temin Edile.o Sistemler, Bi.rimler

Birim

Birimin/S istemin Oluştu.rulduğu Kurum

Fon hizmet birimi

Yapı

ve Kredi Bankası A .Ş.

iç ko ntı·ol sis te mi

Yapı

Kredi Portföy Yönetimi

A.Ş.

Risk Yön etim sistemi

Yapı

Kred i Portföy Yönetimi

A .Ş .

Teftiş

Yapı

Kred i Portföy Yönetimi

A.Ş.

Yapı

Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.

birimi

Araştırma biı-iıni
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Fon'un finansal raporlarının bağımsız denetimi PWC
Mali Müşavirlik A.Ş. Larafından yapılmaktad ı r.
II. FON PORTFÖYÜNÜN
PORTFÖY SINIRLAMALARI

YÖNETİ Mİ,

Bağımsı z

Denetim ve Serbest Muhasebeci

YATIRIM

STRATEJİSİ

İLE FON

2.J. Kurucu, fonun katılına payı sahiplerinin baklannJ koruyacak şek.ilde temsili, yönelimi.
yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içıüzük ve izaluıame hükümlerine uygun olarak
yürütülmesinden sonıınludur. Kurucu fona ai L varlıklar üzerinde kendi adırıa ve fon hesabuıa
mevzuat ve içLUZüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan haklan kullanmaya
yetkilid ir. Fomm faali yetlerinin yıırütüJ ıııesi esnasında porrföy yöneıi cil iği hiı.meıi de dahil olmak
üzere dışarıdan hizıııcı aJııııııası, Kurucunun sorumluluğunu onadarı kald ırmaz.

2.2. Fon portföyü, kolektif portföy yönetici li gine i lişkin PYŞ Tebl iği 'nde belirtilen ilkeler ve
fon portföyüoe dahil edilebilecek varlık ve haklara i lişkin Tebl iğ'de yer alan sııı ı rlamalar
çerçevesinde yönetil ir.
2.3. Foıı'un borçlanma araçları foou olması nedeıtiyle. fon toplam değerinin en az %80'i
devamlı olarak kısa vadeli kamu ve özel sektör borçlamııa araçlarına yatırı lır. Fon portföyünün ayl ık
ağırlıkl ı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındad Lr.
Yabancı yaıırını araç laıı fon ponfôyüne dabil edilebilir. Ancak, fon poıtfüyüne fon toplam
değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dalıiJ edilebilir.
Fon portföyüne dahi l edilen yerli ve ya bancı ihraççı ların döviz cinsinden ihraç edilmiş para
ve seııı1aye piya~ası araçları fon toplam değerinin devam lı olarak %80' i \·e fazlası olamaz.
Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varltk lar dahil edilemez. Aynca
yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunmak amacıyla. kıymetl i maden. yabanc ı borçlanma aracı ,
yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarıa ve bwıların dahil o lduğu endekslere dayalı borsa yarı rım
Fonları ile tiirev araçlara yatırım yapı labilir.
varlık

2.4. Yönetici tarafından. fon toplam değeri esas alınarak, fon portföyünde yer alabilecek
ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
VA RLIK ve İSLEM TÜRÜ
Kaımı

ve Ozel Sektör Borçlanma

Araçl arı,

Varlık ve İpoıek Teminatlı Menkul Kıvınetler

Ters Rcoo işlemleri
Takasbank Para Piyasası ve Yuıtiçi Organ.ize
Para Pi vasası islemleri
Yabancı Borçlanma Araçları
Varlık ve İpoteğe Dayalı Menku l Kıymetler
Kira Sertifika ları
Vadeli Mevduat/ Katılım Hesabı
Gavriınenkul Senifikaları

Varamlar/Sertitjkalar
Yapılandınlnuş Yatırım Araçları

Asgari%

Azami%

80

100

o
o

20
20

o
o
o
o
o
o
o

20
20
20
10
20
10
10

Fon porıföyleriııde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlık ların rayiç değerinin
¾I0'uııa kadar borsada veya borsa dışında repo yapı labilir. Borsa dışıııda L
araf olunan ters repo
sözleşmelerine, fon toplam değeriııio eo fwJa %10'una kadar yatırını yapılabi lir.
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Foıı.

Kurul

uyarınca

düzen lemeleri

yapılacak

bir

sözleşme çerçevesinde portföyündeki kı)~ııcıli madenlerin piyasa değerlerinin en fazla %75'i
tutarındak i k ıymetl i madenleri Türkiyc'de kw-ulu borsalarda ödünç verebilir. Aynca. piyasada
gerçekleşen ödünç işlemleri karşılığında ödünç alacakları111 temsi l etmek üzere çıkarı lan ~ertifikalar
aynı
oranda
portföye alınabi lir.
Kıymetli
maden ödünç işlemleri
ile
kıymetli
maden ödünç serıifıkası al ıın-sauııı i şlemleri ilgi li piyasadaki işlem esasları ile teminat

sistemi çerçevesi nde yapıJ ır.
2.5. Fonun karşı laşurmaö lçütü %42 BIST-KYD DIBS 91Gün, %40 BlST-KYD Özel Sektör
Borçlanma Aracı Sabit ,·e %18 BlST-KYD Repo (Brüt)'tür.
2.6. Fon poı1föyüne riskten koruma ve/veya yatının aınaçl ı )'1.ırtiçi ve dışıada işlem gören
dö\'iZ., faiz, ortaklık payı. kıymetl i madenler. finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı
türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sö7.leşmeleri ). swap sözleşmel eri . saklı türev araçlar, varanı
ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlaıuna araçları işlemlerine iaraf olabilir.
Fon porıföyündeki kaldıraç yarataıı bütün işlenıler oedeuiylc maruz kalınan açık pozisyon
tutarı fon ıoplam değerini aşamaz. Kald ı raç yaratan işlemlerin pozisyon l arının hesaplanmasında.
Relıber'in ·'F'on Türlerine 1l işkin Kontror· başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Portföye alınan
türev araçların Fon·un yatmm straıej isine uygun olması zonınludur.
2.7. Portföye borsa dışından türev araç ve swap sözleşmeleri. repo-ters repo sözleşmeleri
dah il edilebilir. Borsa d ı şı sözleşmeler fonun yatı ıını stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil
edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatın ın yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması.
herhangi bir i l işkiden etkileıııııeyccek şek i lde o~jektifkoşullarda yaptlınası ve adi l bir fi yat içemıesi
ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebi lir
olması zorunludur. A)~·ıca. borsa dışı türev arnç ve swap sözleşmeleri . repo-ters repo sözleşmelerinin
karşı tarafının deııetime ve gözetime ıabi finansal bir kunım (banka. aracı kurum v.b.)olması ve
fonun fiyat açıklama dönemlerinde "güvenilir" ve ''doğrulanabi lir" bir yöntem ile değerJenıncsi
zonıııludur.

2.8. Porıfoye dahi l edilen yabancı yatının araçlarını tanıtıcı genel bilgiler:
Yurtdışıııda ihraç edilen borçlanma araçlarının ve kira serıiftkalaruun, tabi olduğu oıoıiıe
ıarafıııdan yetki lendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanmas ı , fiyatının veri dağıtım kanalları
vasıtasıyla ilan edilmesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebli ği
düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilecek niteli kte

likiditasyona sahip
mümkündür.

olması şarılarıyla. yımdışı nda

borsa

dışından

fon portföyüne dahi l edilmesi

fon portföyüne sadece derecelendimıeye ıabi tutu lmuş yuıtdışında ihraç edilen borçlanma
ve kira serti fikaları alınabilir. ilgili aracın derecesini belirleyen belgeler yönetici
nezdinde bulundurulur.
araçlarının

Portföye dalıil edilecek olan yabancı yatının araçları ile ilgili herhangibir ülke smulaması
bulmımamaktadır.

2.9. Fon portföyüne yapılandırılmış yatı rı m araçları dahil edilebilecek olup, yapılandınlnuş
yanrun araç larının; Fon' un yatırını stratejisine ve risk yapısıııa uygun olması, ihraççısuun ve/veya
varsa yatırım aracuıuı. Fon Tebliği" nin 32. maddesinde belirtilen yatırı m yapı labilir seviyeye denk
gelen dereceleııdirıne notuna sahip olması , derecelendirme notunu içeren belgelerin Kurucu
nezdinde bulundurulması ve tabi o l duğu otorite tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş
nezdinde sakJaruuası gereklidir. Yurt dışında ihraç edilmiş olması durumunda borsada işlem görmesi
şartı asamr. Türkiye'de ihraç ed ilmiş olınası durumunda, ihraç bclgesiniıyA\{ı\l.mlı,q)ı6lffl~lf'füll~ıM! .,
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ol ması. fiyatımn

veri dağıtım kanalları vasııasıyl a i laıı edi lmesi. fonun fiyat açı klama dönemlerinde
Finansal Raporlama Tebli ği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde
dönüştürülebil ir nitelikıe likiditeye sahi p olması zorunludur.
Yapıland ırılm ış yatırım araçların ı n dayanak varlı kları. özel sektör ve kamu borçlanma
araçları. ortakJJk payları , faiz, döviz. a lıın , diğer k ı yıneıl i madenler Ye finansal endekslerden
oluşabilmekte olup. söz konusu dayanak varlıkların getirisi ile birlikte bir türev aracın

kombinasyonundan o luşan yapılandırılmış yaurıın araç ları da portföye dahi l edilebilecektir.
Ayrı ca Türkiye"de ihraç edi lm iş yapı land ırıl m ı ş yatırım araçlarına i l işkin olarak. n i teliği
itibari ile borçlanma aracı o lduğu kabul edilen scnnaye piyasası araçları ndan. yaıınıncı ıarafından
ödenen bedelin tamam ın ın geri ödeneceği ıaahhüdünü içeren özell ikteki borçlanma araçları fon
poı1föyiine dahi I edilebilir.
2. 10. Fon portföyüne dahil ed ilen banka borçlaıuna araçları d ışındaki özel sektör borçlanma
32. Maddesinde belirti len dereceııdirme notuna sahip olması
zorunJud ur.
araçları i lıraççıs1 111J1 Tebliğ'in

2.11. Fon toplam değeri nin % 1o·unu geçmemek üzere fon hesabına kredi alıoabi lir ve/veya
borçlanma amacıyla Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri yapı labi lir.
Kredi a l mnıası halinde kredinin nıtarı, faizi. almdıj,\ı ıarih ve kred i alınan kuru luş ile geri ödeneceği
tarih KAP' ta açıklanır ve Kttru la bildirilir.

UJ. TEMEL YATIRIM RİSKLERİ VE RİSKLERİN ÖLÇÜMÜ
Yatmmcı lar

Fon'a yaiınm yapmadan önce Fon'la ilgili ıeınel yatırım risklerini
Fon'un maruz kalabi leceği temel ri sklerden kaynaklanabilecek değiş imler
sonucwıda Fon birim pay fı yaı ındaki ol ası düşüşlere bağlı olarak yaıı rı mları mn değerini n başlangı ç
değerinin alıma düşebileceğin i yatırımcı lar göz önünde bulundu1111alıdır.
değerlcndirınel idirler.

3.1. Fonun maruz

kalabileceği

riskler şunlardır:

1) Piyasa Riski: Piyasa ri ski ile borçlanmayı

ıemsil eden finansal araçların. diğer menkul
döviz. ve dövize endeksli finansal araç lara dayal ı ıürev sözleşmelere ilişkin taşınruı
pozisyoııların değeıinde. faiz. oranlan ve döviz kurları ndaki dalgalanmalar nedeniyle meydana
gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Söz konusu riskJerin detaylarına aşağıda yer
verilmektedir:

kıyınetlerin.

a- Jfa iz Oranı Riski: Fon portföyüne faize dayalı varlıkl arın (borçlanma aracı , ters repo vb)
piyasalarda yaşanabi lecek faiz

dalıil edilmesi halinde. söz konuş varlı kların değerinde
oranl arı değişimleri nedeni yle olu_şan riski ifade eder.

b- Kur Riski: Fon poı1föyüne yabancı paı-a cinsinden varlıkların dahi l edilmesi halinde.

döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon \ın maruz kalacağı zarar
olasılığın ı ifade etmekıed ir.
2) Karşı Taraf Riski: Karşı ıarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine
getirmek isıemeınesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde oı1aya çıkan aksaklıklar
sonucunda ödemenin ya pılamaması riskini ifade ermektedir.
3) Likidite Riski: Fon ponföyünde bulunan fınaıısaJ varlıkların istenildiği anda piyasa
nakde dönüştiiriilemeınesi hal inde ortaya çıkan zarar olası lığıdır.

fiyatından
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4) Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: Fon portföyüne Hlrev araç (vadeli işlem ve opsiyon
söı.leşme leri), saklı ıürev araç, swap sözleşmesi, varanı, sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü
tahvi l/bono ve alun alım işlem lerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldtraç yaraıan benzeri
işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatınını ile başl angı ç yaurıınınııı üzerinde pozisyon
alınması sebebi ile fonun başlangıç yattrıımndan dalıa yüksek zarar kaydedebi lme olasılığı kaldıraç
riskini ifade eder.
5) Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar
sonucunda zarar oluşmas ı o lasılığın ı ifade eder. Operasyonel riskin kaynak ları arasında kullanı lan
sistemlerin yetersizl iği. başarısı z yönetim. personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi
eıkenlerin yaııı sıra doğal afetler. rekabet koşulları . politik rejim değişikliği gibi kunını dışı etkenler
de olabilir.
6) Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun
fonun bu varlığın ve vadenin içerd i ği risk lere maruz kalması dır.

yatırını yapılması

sonucu

7) Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıklaruı piyasa koşulları altında belirli bir zaman
di limi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı
finansal varlığın birbiı-leri ile olan pozitif veya negatif yönlü i l i şki leri nedeniyle doğabilecek zarar
ihtimalini ifade eder.
8) Yasal Risk: Fonun halka ar.ı: ed ildiği dönemden sonra mevzuatta ve dü2enleyici
otoritelerin düzenlemelerinde meydana ge lebilecek değişiklerden ol umsuz etkilenmesi ıiskidir.
9)

Yapılandınlrııış Yatırım Aracı

Riski:

Yapılandırılmış yatırını araçlarına yapılan

yatırımın

beklenmedik ve o l ağandışı gel işmel erin yaşanması durumlarında vade içinde veya vade
ıaıııaııııımı kaybed ilmesi mümkündür. Yapılandırılmış yatırını araçlarmııı dayaııak
varlık ları üzeriııe oluşturulan stratejilerin getirisinin ilgili dönemde negatif olması halinde, yaltruııcı
vade sonunda h.içbir gelir elde edemeyeceği gibi vade sonunda yatmııı l arı.ıı değeri başlangıç
değerinin altına düşebilir. Yapılandm lnı ı ş yatırını araç lanna yatırım yapılması halinde karşı tarar
riski de mevcuttur. Yatırımcı, yapı land ırılm ış yatırım araçlarına ilişkin olarak şirketin kredi riskine
maruz kalmakta ve bu risk ölçüsünde bir getiri beklemektedir. Yapılandırılmış yaarım araç lannda
yatı rımcı lar i hraççının ödeme riskini de almaktadır. Ödeme riski ile ihraççı kurunıwı yapı laııdırılımş
yatırım araçlanndan kayııaklanaıı yükümlülüklerini yerine getirememe riski ifade edilmektedir.
Karşı taraf riskini nıinimımı seviyede tutabilmek adına ihraççının ve/veya varsa yatırım aracının
yatıoııı yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendiııııe notuna sahip olması koşulu araıunaktadır.
Olağaııdışı korelasyon değiş.ikl ikleri ve olumsuz piyasa koşullarrnda ortaya çıkabilecek likidite
sorunları yapılaııd ırılıııış yatırım araçları için önemli riskler oluşrurmakıad ır. Piyasa yapıcılığı
olmad ığı durumlarda yapı laııd m lmış yatırını araçlaıının likidite riski üst seviyededir.
sonunda

1O) İhraççı Riski: Fon portföyüne alınan varlıklarm ihraççısmın yükümlülüklerini kısmen veya
tamamen zamanında yerine getirememesi nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.
3.2. Fonun maruz kalabileceği risklerin ölçümünde kullanılan yöntemler şıınlanlır:

Fonun yatınnı stratejisi ile yatıruu
yönetim sistemi oluşturulmuştur.

yapı lan varlıklaı·ııı yapı sına

ve risk düzeyine uygun bir risk

Şirket

lürev araçlardan kaynaklanan riskleri de içerecek şekilde, fon portföyünün içerdiği tüm piyasa
risklerini kapsayan ·'Riske Maruz Değer" yöntemin i risk ölçüm mekanizması olarak seçmiş ve risk
yöııeriııı sistemini de bu ölçüm modelini esas alarak ohıştunnuştur. RMD. belirli güven aralığında
ve ölçüm süresi içinde bi r foıı portföyünün kaybedebileceği maksimum değer,j,Aif'fl~\8:ıs)tpô~fffi
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RMD, piyasa fi yatlarındaki hareketler nedeniyle edilecek zarar limitini degil. belirli varsayımlar
alıındaki muhtemel zarar l inıiıiııi göstermektedir. Riske Maruz Deger. günlük olarak, ıek ıaran ı %99
güven aralığında, tarihsel gözlem yöntemi. 20 iş günU elde tutma süresi ve 2 yıl lık (500 iş günü)
gözlem süresi kullanılarak hesaplanır.
Diğer

risk faktörl erine dair ölçümler mevzuatta, fonun bağlı olduğu
bu izahnanıede yer alan fon sınırlamaları doğrultusunda ölçülür.

şemsiye

fonun

içlüzüğünde

ve

Likidite riski hesaplamalarında portföyün içinde yer alan sermaye piyasası araçlaruıın tarihsel işlem
hacim ortalamaları değerlendi rilir. Değerlendirme sürecinde. her bir ortakl ık payı için son 500 iş
gününde o luşan günlük işl em haciınJeriııin ortalaması ile o ortaklık payuıın fon poıtföyündeki
miktarı karşı laştırı lır; her bir borçlanma aracı için son 250 iş gününde, 125 iş gününde ve 20 iş
gününde oluşan günilİk işlem hacimlerinin orıalaınasmuı yüksek olam ile o borçlanma aracuıııı fon
portföyündeki miktan karşılaştırıl ır.
Portföye ri skten korunma amac ı yla suıırlı olarak dahil edilen borsa dışı türev araç ve swap
sözleşmeleri nedeniyle maruz kalıııan karşı taraf riski fon toplam değerinin %ıo·unu aşamaz. Karşı
taraf riski Relıber'de belirlenen piyasaya göre ayarlama (mark ıo market yöntemine göre) yöntemi
ile hesaplanır.
3.3. Kaldıraç Yaratan İşlem ler
Fon portföyüne kal dıraç yaratan işlemlerden: Türev Araç (Vadeli işlem ve opsiyon
sözleşmel eri), Saklı Türev Araç, Swap Sözleşmesi, Varanı, Scı1ifıka, İleri ValörlU Tahvil Bono Ahm
İşlemleri, İleri Valörlü AJtınAlıın İşlemleri. Yapı landınlınış Yatının Araçları dahil edilecektir.
3.4.Kald ıraç yaratan işlemlerden kaynakJaııan riskin ölçümünde Rehber'de belirlenen esaslar
çerçevesinde Göreli RMD yöııtem/yöntemi kullaııılacaktır. Fon portföyünün riske manız değeri.
referans alman portföyün riske maruz değerinin iki katını aşamaz.

3.5. Göreli RM.D yön temi

kullanılaıı

referans portföy, fonun

karşılaştırma ölçütüdür.

3.6. Kaldı raç yaratan işlem lere i li şkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozi syonların
mutlak değerlerinin topl anması (sum of ııotioııals) sw·etiyle ulaşılan ıoplaııı pozisyonun fon toplam
değerine oranına "kaldıraç" denir. Fonun kaldı raç limiti fon toplam değerinin %25'idir.
3.7. Fon portföyüne alınan yapı landırı lmış yalının araçlannm saklı türev araç nirel i ği taşıyıp
taşımadığı Kurucu tarafından değerlendirilerek söz konusu değerlendi rmeyi tevsik edici belgeler
Kurucu nezdinde muhafaza edilir. Yapı landırılm ış yatırım aı·acının saklı türev araç niteliğinde
olması halinde. risk ölçümüne il işkin olaı·ak Rehber'de yer alan esaslar uygulanır.

JV. FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASJ VE FON MALVARLI Ğ ININ AYRTLTĞl
~.1. f'on portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kuru lun portföy

saklama lıizoıetine ilişkiı1 düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.
4.2. Portföy Saklayıcıs ı·nın. fon portföyünde yer alan ve Takasbanl(ın saklama hizmeti
para ve sermaye pi yasası araçları , kıynıeili maden ler ile diğer varlıkları Takasbaıık nezdinde
ilgili fon aduıa açı laı1 hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunların dışında kalan varlıklar ve
bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbanl( a aktarılır veya söz konusu bilgilere
Takasbanl(ın erişimine imkan sağlanır. Bu durumda dahi Portföy Saklayıcısı·nın yükümlülük ve
sorumluluğu devam eder.
verd i ği
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Fon"ıııı ınalvarlığı Kurucu 'ııun ve Portföy Saklayıcısı 'nm ınalvarl ığı ndan ayrıdı r.
Fon'un malvarlığı, foıı hesabına o lması şartıyla kredi almak türev araç işlemleri veya fon adma
taraf olunan benzer nitelikteki işlem lerde bulunmak hariciDde teminat gösterilemez ve rehnedileınez.
Fon malvarlığı Kurucun un ve Portföy Saklayıcısınııı yönetim inin veya denetiminin kamu

4.3.

kurumlarına devredi lmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarrul'ed i lenıez, kamu alacak l arının tahsi li
amacı da dahil olmak üzere haczedilemez. üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil

edilemez.
4.4. Portföy saklayı c ısı : fona aiı finansal varlıkl arı n saklanması ve/veya kayıtların tutulınası.
aidiyetinin doğrul anması ve takibi, kayıılarıııın tutulması , varlık ve naki ı
hareketlerine ilişki n işlem lerin yerine getirilmesiniıı kontTOlü ile nıev✓.uatta belinilen diğer
görevleıin yeriDe getirilmesinden soruıııl udur. Bu kapsamda, portföy saklayıcısı ;
a) Yatınııı fonları hesabına kaıılma payl arının ibJaç ve itfa edilmesi işlemlerinin mevzuat ve
fon içıüzliğü lıüklim lerine uygunluğunu.
b) Yaıırıııı fonu birim kattlnıa payı veya birim pay değerinin nıe\'Zuat ile fon içtü7,üğü,
i zalıname hükümleri çerçevesinde belirlenen değerleme esaslarına göre hesaplanmasını,
c) Mevzuat ile fon içruzüğü. izahnaıııe hüküıu lei'ine aykırı olmamak şartıyla,
diğer varlıklaruı

Kw'tlcu/Yöneıici ' nin ta l imatlarının yerıne getirilnıesıni,

d) Fon'w1

vaı'lıltlarıyla

ilgili

işlemlerinden doğan

edimlerine

i lişkin

bedelin uygun silrede

aktarılmasını,

e) Foo 'tın gelirlerinin mevzuat ile fon

içtüzüğü. izalıııamc

hüküm lerine uygun olarak

kullaııılınasıııı,

Fon'uıı varlık alını satınılannın,
izalınaıne hükümlerine uygunluğunu

f)

sağlamak la

4.5.

portföy

yapısuuıı, işlemlerinin

mevzuat. fon

içıüzüğü.

yükümlüdür.

Poıtföy saklayıcısı;

fona aicLiyeti açıkça belli olacak, kayıp ve hasara
saklanruasuu sağlar.
b) Belge ve kayıı düzeniııdc. fona ait varlı klan , haklan ve bunların bareketleri n.i fon bazında
düzenli olarak takip eder.
c) Fona ait varlıkları uhdesinde ve diğer kurum lardaki kendi hesaplaıında tutamaz ve kendi
aktifleriyle il işkikndiremez.
a) Fona ait

varlık ların ayrı ayrı,

uğramayacak şekilde

4.6.a) Portföy saklama hizmetini yürüten kurnluş, yükümlülük leriııi yerine getirıneınesi
nedeniyle Kurucu ve kal"tlma payı sahiplerine verdiği zararlardan sorumludur. Kurucu. Portföy
SaklayıcısındaD; Poııföy Saklayıcısı da Kurucu'daıı. Kanun ve Saklama Tebl iği hükünıleriniıı iWiili
neden iyle doğan zararl arın giderilmesini talep eunekle yükümlüdür. Kaulma payt sahjplerinin
Kurucu veya Portföy Sakl ayıcısına dava açma hakk ı saklıdır.
b) Poı1föy saklayıcısı. portföy saklama hizmeti verdiği ponföyleriıı yönetiminden veya
pi yasadaki fiyat hareketleriDden kaynaklanan zararlardan sorumlu deği ldir.
c) Poı1föy Saklayıcı sı. 6362 sayılı Sennayc Piyasası Kanun ve ilgili diğer mevzuattan
kaynak lanan yükümllilükJerini yerine getirmeıııesi nedeniyle katı l ma payı sahiplerine karşı
sorum Iudur.

4.7. Portföy saklayıcı sı, saklama hizmetinin fonksiyoDel ve hiyerarşik olarak diğer
hizmetlerden ayrıştırılması . potansiyel çıkar çan şınalarullll düzgün bir şekilde belirleıunesi.
önleıunesi, önlenemiyorsa yönetilmesi, gözetimi ve bu durumun fon yatırımcı larına aç ı klanması
kaydıyla fona portföy değerleme, operasyon ve muhasebe hizmetleri, kauhna payı alım salımına
aracılık hizmeti ve Kuru lca uygun görülecek diğer hizmetleri verebil ir.
YAPI KREDİ PORTFO YONEl ıll'' •
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4.8. Portföy saklayıcısı her gün iti bari ile saklamaya konu varlıkların mutabakatını. bu
varl ıklara

merkezi saklama lıizıneıi veren kurumlar vc Kurucu veya yatının oıiakl ığı ile yapar.

4.9. Portföy saklayıcısı portföy saklama hizmetini yü rüt(irken karşılaşabileceği çıkar
ve açıklanmasını sağlayacak

çaıı_şnıa l anııın taııımlanınasını. önlenmesini, yönetimini, gözetimini
gerekli politikaları oluşturmak ve bun l arı uygulamakla yükümlüdür.

4.10. Kurucu' nun üçüncü kişilere olan borçları ve yükümlüllikleri ile Fon·un
bi rbirlerine karşı mahsup edilemez.

aynı

üçüncü

kişilerden olan.alacakları

4.1 ı. Portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş, y(iküınlülüklcriııi yerine getimıemesi

neden iyle Kurucu ve katılma payı sahiplerine verdiği zararlardan sorumlud ur.
4.l2. Kurucu. Poıtföy Sakl ayıc ı sındaıı; Portföy Saklayıcı sı da Kurucu·daıı, Kanun ı·e
Saklama Tebliği lıüküınlerinin ihlali nedeniyle doğaıı zaraı:larııı giderilmesini talep etmekle
yükümlüdür. Karılma payı sahiplerinin Kurucu veya Portföy Saklayıcısma dava açına hakkı sakJıdır.
4.13. Portfüy sakla)~cısı. portföy saklama hizmeti verd i ği portföylerin yöneliminden veya
piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu değ.ildir.

4.14. Portföy Saklayıcısı , 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun ve ilgili diğer mevzuattan

kaynaklanan
sorumludur.

yi.ikünılülüklerini

yerine

getinııemesi

nedeniyle

katılma payı

sahiplerine

karşı

4.15. Portföy saklama sözleşmesinde portföy saklay ıc ısım n Kamın ve Saklama Tebli ği
hükümleri ile belirlenmi ş olan sonıuı lu luklanlllll kapsaııımı daraltıcı hükümlere yer veri lemez.

V. FON BiR.tM PAY DEĞERİl'•-'İN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON
PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLEN ME ESASLARI
5.J . "Fon Poıtföy Değeri". portföydeki varlıkl anıı Finansal Raporlama Tebl iği.ııde belirlenen
ilkeler çerçevesinde hesaplanan değerlerinin ıoplaırudır. --Fon Toplam Değeri" ise. Fon Portföy
Değerine varsa diğer varlıkların ek l eıunesi ve borçlann düşülmesi smeıiyle hesaplaıur.
5.2. Foıı'un biıinı pay değeri, fon toplam değerin i n fon toplam pay sayısına bö l üıımesi
suretiyle hesaplamr. Bu değer her iş günü sonu itibariyle f inansal Raporlama Tebl iği 'nde belirlenen
ilkeler çerçevesinde hesapl anır ve katı lma payl arının aluıı-sanın yerlerinde ilan edilir.
5.3. Savaş, doğal afetler. ekonomik kriz. iletişim sisteınleriııiıı çökmesi. porUoydeki
varlıkların ilgili olduğu pazarın, piyasanın. platfoıımın kapaıunası. bilgisayar sistemlerinde meydana
gelebilecek arızalar. şi rketin mali du rumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi
o lağanüstü d un.ıınl arın meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarııun tespiti hususunda
Kurucu'nuıı yönetimkıırulu karar alabilir. Aynca söz konusu olaylarla il gi li olarak KAP'ta açıklama
yapd.ır.

5.4. 5.3. numaral ı maddede belirıileıı durumlarda, Kurulca uygun görülmesi hali nde, kaıılma
birim pay değerleri lıesaplaıunayabilir ve katılına paylarııım alım satımı durdurulabilir.

paylarının

5.5. .Portföydeki varlıkların değerleme esaslarına il işkin olarak. Finansal Raporlama Tebliği
TMSITTRS dikkate alınarak Kuruc u yönetim kurulu kararı ile belirlenen değerleme
esaslan aşağıdaki gibidir:
uyarınca
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Eurobo nd, Yabancı Borçlanm a Aı-açlan, Yabancı Kira Sertifikas ı
borçlanma araçlan, yabancı borçlanma araçlan ve yabancı kira
seni fıkalarıııın değerlemesinde veri alınacak öncelikli veri dağının kanalı Bloomberg·dir.
Bloomberg'den veri alınamaması durumunda Reutcrs' dan veri aluıır. Türkiye saati ile 16:30
itibariyle temiz fiyat olarak ilgili kıymetin alış/sauş fiyatuım ortalaması al ınır. Değerlemede
kullanılacak kirli fiyat. temiz fiyatın üzerine değerleme tarihine kadarki birikmiş kupon liıiziııiıı
eklenmesi yoluyla bulun ur. Değerleme gününde alış/satış fiyatı oluşmauuş kıymcılerin değerleme
fiyatı ise. bi.r önceki değerleme fiyaunrn son değerleme ıarihindeki iç verim oranı (işlemiş faizin
ckleıınıcsi yoluyla) ile ilerletilmesi yoluyla bulumu·.
Borsa

dışında yapılan dış

Yapılandırılmış Yatı nın Araçl a rı

Yapılandırı lm ış yatırı m araç l arı değerlemesinde

borsada ilan edilen

kapanı ş fiyatının

kullanılması esastır.

Kapanış fıyatuıın olmaması durumunda Türkiye saati ile 17:00 - 17:30 saat aralığında
Bloomberg·den, Blooınberg·de fiyaı bulunaıııanıası durumunda Reutcrs·dan alınacak olan o günkü
tüm işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı ku l lanılır.
Ağırlıkl ı

ortalama fiyata u l aşı lamaması durumunda öncelikli olarak Bloomberg· de,
veri alınamaması durumınıda Reuters' da ilan edilen güııcel fiyat (dayanak
varlıklarııı güncel fiyattan kullanılarak hesaplanan) kullanı lır.
Blooıuberg'deıı

Değerleme gününde her iki veci dağıtım kanalmda da güncel Lıyal ilan edilmemesi halinde
ihraççı tarafından sağlaııan alış Ye satış kolasyoıılarııı ııı onalanıası alınarak hesaplanan güncel fıyaı,

Fon Hizmet Birimine iletilerek değerleme yapı lır.
Türkiye'de ihraç edilip borsada işlem gömıeyeııler için (ihraç belgesi Kunılca onaylanan)
öncelikli olarak B looıııberg'de, Bloonıberg'den veri al ınamaması dunımuııda Reuıers'da ilan edilen
güncel fiyat kullanılır. Değerleme gününde her iki veri dağıtım kaııaluıda da güncel fıyaı i laıı
edilmemesi hal inde ihraççı taı·afındaıı sağlanan alış ve satış kotasyonlarıııın ortalaması alınarak
hesaplanan güncel fiyat. Fon Hizmet Birimine iletilerek değerleme yapı lır.
Yukarıdaki

yöntemlerle değerleme fiyatı e.lde edilememesi durumunda bir önceki değerleme

gününde kullanılan değerleme
Fon,,ard

ile

fiyatı kul l anılır.

Sözleşmel eri

Borsa dışı forward işlemler dayanak varlığın spot fıyaıı baz alınarak hesaplanan teorik fiyat
değerlenmektedir. Dayanak varlığın spot fiyatı olarak; forward sözleşıııeııin konusunun döviz

olması

dw·umunda değerleme günündekj T.C. l\1ferkez Bankası alış ve salış kuru ortalaması,
borçlanma araçları için ise. degerleme günü itibariyle eıı güncel günlük ağırlıklı ortalama tiyatı
kullanılacaktı r. Bulunan spot değerler. değerleme güııü ile forward işlem in vade ıarihi arasındaki
gilıı sayısına tekabü l eden uygun TL ve döviz piyasa faizleri ile (dayanak varlığuı döviz olması
durumunda ise öncelikli olarak Bloomberg. Blooıuberg'den veri alınamaması dummwıda
Reuters'dan alınacak olan "swap poiıır· kadar) ilerl etilecek ve teorik fiyata ulaşı lacaktır. Farklı
dayanak varlıklarınm kullanılması durumunda ise piyasa fiyatını en iyi yansıtacak yöntemler
kullaıııJır.

Sw:ıp Sözleşmeleri

Borsa dışında taraf olunan swap sözl eşmelerin i n değerlemesinde öncelikli olarak Bloomberg
tem1i11alleri. Bloomberg terminallerine erişilememesi durumunda Reuters tenııinallcri kullanılır.
Değerleme gününde swap sözleşmesinin değeri vadedeki para birimlerinin Ugili faiz oraııları
kullanılarak değerleme günilnc indirgenmiş nakit akışlarının Türk Lirası cinsi kar~ılıi!ıd ıf, Türk
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Lirası cinsi karş.ı lık besaplaımken, iııdirgennıiş nakit akışının Fon'rnı varlığı (alacağı) olması
durumunda TCMB alış kuru, Fon'un yükümlü lüğü (borcu) olması durumunda. TCMB satış kuru
kullanılır.

Fu tures Siizl eşıneleri
Yabancı futtU'es sözleşmelerinin değerlemesinde.
sözleşmenin Reuıers·da yayınlanan o gün için açıklanan

ilgili borsanın imernet sayfasından veya
en son uzlaşma fiyatı. uzl aşma fiyatın ın
gerçekleşmemesi durumunda son alış fiyatı,

bulunmaması

borsanın

durumunda son işlem fiyau. i.şleın
kapal ı olması durumunda ise bir önceki değerleme fiı,atı kullanılır.

Bo rsıı Dışı

Opsiyon Sözleşmeleri

Borsa dışında taraf olunan opsiyon sö2.leşnıeleriııi n değerlemesi opsiyon sağlayıcLSı
verilen fiyat ile yapılır. Değerleme gününde opsiyon sağlayıcısının fiyat verememesi
halinde (resmi tatil. v.b.) bir önceki değerleme fiyatı kullanı l ır.
tarafıııdan

Borsa

D~ ı

Repo ve Ters-R epo Sözleşmeleri :

Borsa

dışı

repo-ters repo

sözleşmeleri.

vade sonuna kadar

işleme

ait iç verim

oranı

ile

değerl enir.

5.6. Borsa dışmda taraf olunacak sözleşmelere ilişkin olarak aşağıdaki esaslara uyulur:
Kurucu aezdindcki Risk Yönetimi Birimi tarafindan borsa dışı türev araç sözleşmelerinin
"adil bir fiyat'' içerip içemıediği; opsiyonlar için ''Black&Sclıoles yöntemi veya bu yöntem yeterli
görülmezse genel kabul gören bir opsiyon fiyatlama yöntemi kull anılır; Forward sözl eşmeler için
Finansal Raporlama Tebliği'nde yer alan esaslara göre bulunan dayanak varlık spor değerleri.
değerleme g(inil i.le forward işlemi n vade tarihi arasındaki gün sayısı ve i.lgili para birimlerin.in piyasa
faiz oranlan veya öncelikli olarak Bloonıberg'den. Blooınberg'den veri alınaması durumunda
Reuters 'dan alınan ..swap point'' kullanılmak suretiyle, ve Swap sözleşmeleri için ise "bugünkü
değer hesaplama yöntemleri'"kullanılarak hesaplanan teorik fiyat ile değerlemede kullanılacak fiyat
arasında karşılaştırma yapılarak konıı·ol edilrr.
Adi l f:iyat doğru laıuasıııda opsiyon sözleşmesinin fon portföyüne dahil edilmesi öncesinde
değerlemesinde opsiyon sağlayıcısı tarafından veri len fıyaı kull anılır. Bu fiyat. Kunıcu
nezdiııdeki bağımsız Risk Yönetimi birimi tarafından hesaplanaıı teorik fıyaıla karşı laştırılır.
Karşılaştırmanın fonun lehine sonuç laumaması halinde, karşılaştırmaya konu farkın kabul edilebilir

ve

seviyesi olarak hesaplanan teorik fıyaıuı %20'si kullaoıhr. Opsiyonun içsel değerinin lıesaplanan
teorik fiyatın o/ol0'unun altında kaldığı durum larda farkın kabul edilebilir seviyesi toplam değer
üzerinden lıesaplanır. Bu durumda, farkın toplam değerinin fon toplam değerine oranı olarak binde
bir seviyesi kullanılır. Farkın seviyenin üzerinde ol ması durumunda. opsiyon sağlayıcısı tarafından
verilen fiyaı Yönetim K\U'ulu'ııwı gerekçeli kararı ile kullan ı lır.
Borsa Dışı Repo ve Ters-Repo Sözleşmele ri :
Borsa

dışı

repo-ters repo sözleşnıeleriııirı herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif
ve adil bir fiyat içeııııcs i zorunludur. Adi.l fiyat kontrolü aşağıdaki şeki lde

koşullarda yapı lması
yapı lır:
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Borsa Dışı Repo-Ters Repo Sözleşmeleri için adi l liyaı. 81ST Borçlanma Anıçlan Piyasası RepoTers Repo Pazarı·nda aynı güıı ilgili vadede gerçekleşen ortalama faiz oraıııdır.Söz konusu
sözleşmelerin portföye dahi l edilmesi aşamasında, ilgili vadede BJST'dc işlem geçmemiş o lması ya
da o arıdaki piyasa koşullarının ortalama faiz oranı ile işlem yapmak için uygun olmaması
durumunda portroy yöneıicisi taralindan en az iki mali kw·ul uştaıı fiyat leklitleri alLnı r. Adil fiyat
al ınan liyalların ortalamasıdır. Bu hususa iJişkin yöntem ve süreçler Kunıcu·nun sorumluluğundad ır.
VI. KAT[LMA PA YLARINl N ALIM SA T IJ' 'I ESASLARI
Yapı Kredi Portföy Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araç ları Fonu katı l ma payları n ı n
alım satımı "Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ·'Çalışan Hesap.. ürüııü kapsamında gerçekJeştiri lıııekte ve
yatırımcıların talebi doğrultusunda, vadesiz hesapları nda belirlenen alt smmn üzerinde ka lan
tutarlar fon kaıılnıa payı alınarak değerlendiıınekted i r 15/08/20 18 tarih inden itibaren ··Çalışan
Hesap'' ürünü kapsamında sistem tarafindaıı Fon kaıılına payı alımı yapılmayacak olup. sadece Fon
katı lma payı satını işlemi yapılacaktır.

Ci.1. Katılma

Payı Al ını-Satını Esasları:

Yapı

ve Kredi Bankası A.Ş. Likidite Yönetim Hesabı olan ··çalışan Hesap'·, yatırımcıların
vadesiz hesabında kalan parayı a lı limit tııtarıyla smırlı olarak yatırı nı fonu alarak değerlendiren ve
ihtiyaç duyu lan anda fonu nakde dönüştürülebilen: düzenli ödemeler ve faturalar için otomatik fon
bozumunu gerçekleştirerek ödemelerin yapı lmasına imkan veren likidite yönetim besabıdır. Çalı şan
Hesap kapsaınıııda, besapta, belirlenmiş olan alı limit tuıarıııda bak.iye bırakıJarak kalan tutar ile her
gün fon alımı gerçekleştiril i r. Yaunnıcıııın bankacı lık işl emleri. ödemeleri vs. sonrasında kalan
bakiyenin kontrolü yap ı larak. hesapta alt l inı iı tutarında bakiye kalacak şekilde fon alım/bozum
işlemleri sürdürülür. 15/08/2018 tarihinden itibaren '·Çalışan Hesap·• ürünü kapsamında sistem
tarafından Fon kaıılnıa payı alımı yapı lıııayacak olup, sadece Fon katılma payı satını işlemi
yapı lacak"ttr.
Alını Talimatları

Yapı Kredi Portföy Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araç ları Fonu, yaln.ızca Ça l ışan
Hesap olarak tanımlanan hesapların neınala□dırıl nıasında kuJlamlınakıa olup fon alım işlemleri
yalnızca Çalışan Hesap yatırı ıııc ı lan için sistemsel olarak yapılınalctad ır. Ayrıca dağıtıcı kuruluşun
şube, accıııc ve/veya AlıematifDağııun KanaUarı ile fon Dağıtıın Kuruluşları arac ı l ığı ile alını emri
verilememektedir.
Çal ışan Hesap kapsamında. Fon alım işlemleri her gün tek seferde sistem tarafından yapı lır.
Bel irl enmiş olan alt limit tutarı hesapta bırakılacak şekilde. kalan tutar ile Yapı Kredi Porıföy Çalı şan
Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçtan Fonu alımı gerçekleşiiıil ir. Yatınmcılar ad111a fon alını
emirleri her gün tek seferde sistem ıarafı.ııdan saat 12.00"de çalıştınlaıı rapor aracıl ı ğı ile verilir.
Borçlanma Araçları Piyasası 'nııı açık olduğu günlerde. yaurımcıl ar adına sistem tarafından günde
tek seferde verilen fon alını emirleri; bu izalınamcnin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçeı·esinde
hesaplanan o günün fiyatı üzerinden gerçckleştiri lir. 1 5/08/20 18 tarihinden itibaren ·'Çalışan Hesap•·
ürünü kapsaınıııda sistem tarafından Fon karı lma payı alunı yapıJınayacak olup. sadece Fon kaıılnıa
payı satını işlemi yapı lacaktır.
Alım

BedeUerinin Ta.hsil Esaslru·ı

Al ını ıalimatınııı verilmesi sırasuıda. talep edilen katı lma payı bedelinin dağıucı ıaralindaıı
edilmesi esastı r. Alını ta l imatl arı tuıar olarak veri li r. Belirtilen tutar talısil edilerek. bu tutaı-a
denk gelen pay sayısı Fon fi yatı açı kl aııdıban sonra hesaplanır. Ayrıca, katılma payı bedellerini
işlem günü tahsil einıek üzere eş değer kıymeti teminat olarak kabmpAGl!!ıi~PO~ı·nuıtııuıt
ıahsil
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karşılığında tahsil edilen tutar izalıoamedc belirlenen esaslar çerçevesinde. katılma payı alımında
kullan ılır. 15/08/2018 ıarihinden itibaren ·'Çalışan Hesap" ürünü kapsamında s istem tarafından Fon
katılma payı alulli yapılmayacak ohıp. sadece Fon katılma payı sanm işlemi yapılacaktır.
Satım Talimatları
Çal ışan Hesap kapsanunda.
ya tın mcılann isteği ile fon bozum

Fon satını işlem leri her gün sistem tarafından yapı lmakla beraber
emri de verilebilir. Yaunıııcılarııı güıı içinde yaptıkları işlemler
neticesinde, hesap bakiyesi, belirleıun iş olan alı limitin altında kalır ise, hesapta bu alt limit tutarım
sağlayacak kadar fon bozumu sistemsel olarak gerçekJeştiıilir. Yatırımcı ların hesaplarına tanımlı
olan talimatl ı kred i ka111. fatura ve düzenli ödemeleri (kira, taksit vb.) ve diğer tüm bankacılık
işlemleri, otomatik olarak yeterli miktarda fon bozum u yapı larak gününde gerçek l eşti rilir.
Aynca. yatırımcılar, Çal ışan Hesap kapsamında alman foıı larıııı. ilııiyaç duyduklannda.
sistemsel bozumu beklemeksizin, kendi talepleri ile bozabilir.
Katılma payı bedelleri. iade talinıaun111 Borsa İstanbul Borçlanma A raçları Piyasası· lllll açık
olduğu

günlerde 09.00 ile 24.00 saatleri arasında verilmesi halinde o günün fiyatı (izerinden
yatırımcı lara ödenir. 24.00-09.00 saatl eri arasında verilen iade tal imatl arı ise yeni günün fıyau
üzerinden gerçek leşıiri lir.
Satım Bedellednin Ödenme Esasları
Katılına payı bedelleri; BIST Borçlanma Araçları Piyasası 'lllD açık olduğu günlerde. iade talinıatınuı
verildiği gün yatırııııctlara ödenir. 17.00 - 18.00* saatleri arasında yeni günün fiyatı hesaplanır ve
sisteme girilir. Yeni günUıı fiyaııııın sisteme giri ldiği bu saat aral ı ğında kaııhna payı iade talimatı

kabu l edilmektedir.
*Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmelerden kaynaklanabilecek o lağanüstü
durumlarda fiyat hesaplaması saat 18.00' i geçebilecektir. Bu dununda, işlem koşullarında 18.00
olarak beliıtilen saat için yeni günün sisteme giri ldiği saat dikkate alınacaktu-.
Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aramnaz.
6.2. Alım

Satıma AracıJık Eden Kuruluşlar

ve

Alını Satım

Yerleri:

Katılma paylanıım alımı yalnızca Yapı
ya ımmcıları içiıı sistemsel olarak yapılmaktadır.

ve Kredi Bankası A.$ ."nin Çalışan Hesap
Aynca Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'ııiıı şube,
acente, telefon. mobil ve i nıemeı bankacılığı ile ATM sistemleri aracılığı ile foıı alını emri
veri lememekte; ancak Fon satım işlemleri her gün sistem tarafından yapı lmakla beraber
yaıırımcıJaruı isteği ile fon bozum eıııri de verilebilmektedi r. 15/08/2018 ta rihiııd en itibaren
"Çalışan Hesap" ürünü kapsamında sistem tarafından Fon katılma payı alımı yapılmayacak
olup. sad ece Fon katılma payı satım işlemi ya pılacaktır.

v n. FON MALVARLIĞfNDAN KARŞTLANACAK
KURUCU 'NU KARŞILADIĞI GİDERLER:
7. 1. Fonun

Malvarlığmdan Karşılanan

Harcamalar

HARCAMALAR

VE

3) Alınan kredilerin faizi.
4) Poıtföye alıml arda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (yabancı para
cinsinden yapılan giderler TCMB döviz saıış kuru üzerinden TL'ye çevıilerek kayd()lunur.).
5) Portföy yönetim ücreti,
6) Fonun mükellefi olduğu vergi,
7) Bağımsız denetim kurııluşlar111a ödenen denetim ücreti,
8) Mevzuaı gereği yapılması zorun lu ilan giderleri,
9) Takvim yılı esas al ı narak üçer aylık döııcıııleriıı son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden
hesaplanacak Kurul ücreli.
1O) Karşı l aştııma ölçütü giderleri.
1 1) KAP giderleri
12) Tüzel kişi kimlik kodu gideri
13) E-deftcr (mali mübfü. arşivleme ve kullanım) ve E-faıura (arşivleme) uygulamalan nedeni
ile ödenen hizmet bedeli
14) E-vergi beyannamelerinin tasdikine i l işkin yeıkili meslek mensubu ücreti
15) Mevzuat kapsaımnda ıutulması zorunlu defıerlere ilişkin noter onayı giderleri.
16) Kurulca uygıuı görülecek diğer harcamalar.
7.1.J. f on Toplam Gider Ora nı: Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahi l bu maddede
giderlerin ıoplaımııııı üst suıırı yıllı.k %2.56'dır.

bclirıilen ıüın

3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerin son iş günü itibarıyla. belirlenen yıll ık fon top lam gideri
oranınrıı ilgili döneme denk gelen kısmının aşılıp aşılmadığı, ilgili dönem için hesaplanan günlük
onalanıa fon toplam değeri esas alınarak, Kurucu tarafında□ konu·o l edilir. Yapı lan konırolde
beli rlenen oranların aşıld ığının tespiti halinde aşan tuıarın ilgili dönemi ıak i p eden beş iş günü içinde
fona iade edilmesinden Kurucu ve Portföy Sakla)ıc ı sı sorumludur. iade edilen tutar, ilgili yıl içinde
cakip eden dönemlerin toplam gider oranı hesaplamasında toplam giderlerden düşülür. Fon toplam
gider oran ı limiti içinde kalınsa dahi fondan yapılabilecek harcamalar dışında Fon·a gider tahakkuk
ettirilemez ve fon malvarlığıııdaıı ödenemez.
7.1.2. Fo n Yö netim Ücreti Oranı: Fon'tuı toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam
değerinin günlük yaklaşık %0.00663 ''ünden (yüzbinde altı nokta aluuış üç) (yı l l ık yaklaşık %2.42
(yüzde iki nokta kırk iki)] oluşan bir yönetim ücreti ıalıakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen
bir hafta içinde Kurucu ve dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım
esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.
7.1.3. Fon Po rtföyündeki

Va rlıkların Alını Sa tımına Aracılık

Kuruluşlar

ve

Değerler A.Ş.

ve

Eden

Aracılık İşleml eri İ çin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım saııııııııa
Yapı ve Kredi Baııkası A.Ş. aracılık etmektedir.

Yapı

Kredi

Yatırını

Menkul

Söz. konusu aracılık işJenıJ eri için uygulanan komisyon oran ları aşağıda yer almaktadır:
1. Sabit Getirili Meukul K.Jymeıler Komisyonu: BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin
Alım Satım Pazarında gerçekleşen işlemler için BİST ıarifesi geçerlidir.
a)
b)
c)
d)

Tahvil- Bono Piyasası İşlem Komisyonu: 0.000015 + BSMV
TahviJ-B0110 Piyasası işlem Komisyonu ( 14:00-17:30 arası işlemler): 0,00002 + BSMV
İleri valörlü Talıvil-Boııo Piyasası İşlem Komisyonu: 0.00001 + BSMV
1-lazi.ııe İhalesi işlem Komisyonu: O
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2.
a)
b)
c)
d)

Repo-Ters Repo Pazarı işlem Komisyonu:
0/N Repo-Ters Repo: 0,0000075 + BSMV
0/N Repo-Ters Repo ( 14:00-17:30 aras ı işlemler): 0,00001 + BSMV
Vadel i Repo-Ters Repo: 0,0000075*Gün Sayısı+ BSMV
Vadeli Repo-Ters Repo ( 14:00-17:30 arası işlemler): 0,00001 *Gün Sayısı+ BSMV

3. Takasbank Para Piyasası İşlem (TPP) Komisyonu:
a) Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): 0.00000276*Gün Sayısı + BSMV
b) Takasbank Para Piyasası ( 1-7 gün arası vadeli): 0,00002208 + BSMV
4. Yabancı menku l kıymet işlem komisyonu: İl gili kurumun komisyon tarifesine göre 0.0001 ile
0.0014 aralığında değişken l ik göstermektedir.
5. VIOP komisyonu: 0.0001905 + BSMV
6. U l uslararası Tahvil Pazarı işlemleri komisyonu: 0,00001 + BSMV
7. Kıymetli Maden ler Piyasası İşl em Komisyonu: BİST Kıymetl i Madenler Piyasası'nda
gerçekleşen işlemler için BiST tarifesi geçerlidir.
a) Altın: 0,0001 O+ BS~v1V
b) Gümüş: 0.00015 + BSMV
7.1.4. Kurul Ücreti: Takvim yılı esas alınarak, üçer aylık dönemlerin son iş gününde Fon·uıı
net varlık değeıi üzerinden %0,005 (yüzbiııdebeş) oranında hesaplanacak ve ödenecek Kunıl Ücreti
Fon portföyünden karşı lanır.
7.1.5. Fon' un Bağlı Olduğu Şemsiye Fon a Ait G iderler: Şemsiye Fon'uıı kuruluş giderleri
ile fonların katı lına payı ihraç giderleri hariç olmak üzere. Şemsiye Fon için yapılması gereken tüm
giderler Şemsiye Fona bağlı fonların toplam değerleri dikkale alınarak oransal olarak ilgili fonların
ponföylecindeıı karşılamr.

7.1.6.

Karşılık

Aynlaca k

Diğer

Gid erler

Ye

Ta hmini

Tutarla rı

Fon ınalvarlığından karşı lanan saklama ücreli ve diğer giderlere ilişkin güncel bilgilere
yatmıncı bilgi formundaıı ulaşılabil i r.
7.2. Kuru cu
Aşağıda
karşılanacakur.

Tara fından Karşılan an

talmıiııi

tutarl arı

Gid er T ürü
Tescil ve ilan Giderleri
Diğer Giderler*
TOPLAM

Giderler
gösteri len halka arza ilişkin giderler kurucu taı·atindan
Tuta rı /TLl

2000
7000

9000

*Diğer giderler = Yasal defter te111iııleri + !SIN kodu ıııasra.fı + MKK ihraç bedeli + Kaşe ıııcısraji
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Vlll. FONUN VERGİ LENDTRİLMESL

8.J. Fon Portföy İşletm eciliği Kazançlarının Vergilendirilmesi
a) Kurumlar Vergisi Diizen leıııcs i Açısmd an: 5520 sayı lı Kurumlar Vergisi
Kanunu·mın 5'inci maddesinin I mınıaralı bendinin (d) alt bendi uyarınca. menkul
kıymet yaurım fonlarının portföy işletmeci li ğinden doğan kazançları kurumlar
vergisinden istisnadır.
b) Gelir Vergisi Düzenlemesi Açısından: Fonların porrföy işletmeciliği kazançları,
Gelir Vergisi Kanunu·nun geçici 67. maddesinin (8) nu maralı bendi uyarınca. %0 1
oranında gelir vergisi tevfık.:ıtına tabidi r.
8.2.

Katılma Pııyı Satın Alanların

Vergilendirilmesi

Gel ir Vergisi Kanunu ' nuıı geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasas ı Kanununa göre
kurulan menkul kıymetler yatı rını foıılanııın kat ılma payları nın ilgili olduğu fona iadesi %10
oranında ge lir vergisi tevfikauna tabidir. KVK"nın ikinci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki
m[ikelletler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileı:i ile değer anışı
kazıınçları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faal iyeııe bulunan
mükelleflerden Sermaye Piyasası Kaımmıııa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım onakl ıkl anyla
benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için bu oran %0 olarak uygulanır. 2
Gelir Vergisi Kanuııu ·nuıı geçici 67. maddesinin (8) numaralı beodi uyarınca fon katılına
fona iadesinden elde edilen gelirler için yıl lık beyaııııaıne verilmez. Diğer gelirler
nedeniyle beyanname veri lıııes.i halinde de bu gel irler beyannameye dahil edilmez. Ticarl işletmeye
dah il olan bu nitelikteki gelider. bu fıkra kapsamı dışındadır.
paylarının

Kurum lar Vergisi Kanunu Geçici Madde I uyarınca dar ınükellefkurwnlaruı Türkiye'dek i iş
yerl erine atfed ilmeyen veya daimi temsilcilerinin aracılığı o lmaksızın elde edilen ve Gelir Vergisi
Kanunuııun geçici 67 ııci maddesi kapsamında kesinti yapı lm ış kazanç ları ile bu kurunıların tam
mükellef kurum lara ait olup BJST"ta işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan ortaklık
paylarıııın elden çıkarılmasından sağlanan ve geçici 67 nci madden in ( ı) numaralı fıkrasının altıncı
paragrafı kapsamında vergi kesintisine tabi tuwlnıayan kazançları ve bu kurumların dainıl
ıemsi l cileri aracı l ığıyla elde enikleri tamamı geçici 67 nci madde kapsamında vergi kesintisine tabi
tutu l muş kazançları için yı ll ık veya özel beyaımame verilmez.
IX. FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARI İLE FONLA İLGİil BiLGİLERE VE
FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇ fKLAJ\•tALAR

9.1. Foıı'uıı hesap dönemi takvim yıJıdır. Ancak ilk hesap dönemi Fon'un kuruluş tarihinden
o yılın Aralık ayının sonuna kadar olan süredi r.

başlayarak

9.2. Fina11Sal tablolaı'lll bağımsız denetiminde Kurulun bağımsız denetimle ilgili
düzenlemelerine uyulur. Finansal tablo hazırlama yükümlüHi&'Üllün bulunduğu ilgili hesap
döneminin son günü itibarı y l a hazırlanan portföy raporları da finansal tablolarla birlikle bağımsız
denetimden geçirilir.

,. ,
1
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9.3. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir. Kurucu. Foıı'un yıllık
finansal ıablo lannı. ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde KAP'ta ilan eder.
Finansal ıabloların son bildirim gününün resmi tatil glinüııe denk ge lmesi halinde resmi tatil gününü
takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir.
9.4. Şemsiye fon içtüzüğüne, bu izalrnanıeye, yatırımc ı bilgi formuna. bağunsı~ deııetim

raporuyla bi rlikte finansal raporlara (Finansal tablolar. sorumluluk beyanlaıı, portföy dağılım
raporları) foıı giderlerine ilişkin bilgilere, fonun risk değerine, uygulanan komisyonlara, varsa
performans ücrctlendimıesine i l işkin bilgilere ve fon tarafından açıklanması gereken diğer bilgilere
fonun KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (W\\'\ı ,kap.om.il') ul~ılması m(iınkündür.
Ayrıca. fomın geçmiş perfomıansına. fonun portföy dağılımına. fonun risk değerine ve
fondan tal1sil edilen ve yatırımc ıl ardan belirli şaıtlar altmda tahsil edilecek ücret ve komisyon
bilgilerine yatırımcı bilgi fonnuııdaıı da ulaşılması mümkündür.
9.5. Portföy dağıltnı raporları aylı k olarak lıazırlalllr ve ilgiü ayı takip eden altı iş günü içinde
KAP'ta ilan edilir.
9.6. Finansal raporlar. bağımsız denetim raporuyla birlikte. bağımsız denetim kurn luşunu
temsil ve ilzama yetkili kişinin imzasını taşıyan bir yazı ekinde kurucuya ulaşmasından sonra,
kurucu tarafından finansal raporl arın kamuya açıklanmasma ilişkin yönetim kurnlu karıırıııa
bağl andığı tarihi izleyen ahıncı iş günü mesai saati bitimine kadar K.AP'ta açıklanı r.
9.7. Portföy raporları dışındaki finansal raporlar kamuya açıklandık tan sonra, Kurucu'ııun
resmi inıemeı si tesinde yayımlanır. Bu bilgiler. ilgili İnternet sitesinde en az beş yıl süreyle kamuya
açık nıtulur. Söz konusıı fınansa!Japorlaraym zaınaııda kurucunun merkezinde ve katılma payı saıışı
yapılan yerlerde. yatırımcıların incelemesi için hazır bulundurulur.
9.8. Yatıruncılarm yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını
gerektirecek nitcl.ikteolan izahnameııin T.1.1., 1.1.2. l.. il, W.,V.5.5 .. V.5.6 .. VI. (6.2. maddesi hariç).
VU.7. 1. (aracılık komisyonlarına i lişkin alt madde lıariç) nolu bölümlerindeki değişiklikler Kıırul
tarafından incelenerek onaylanır ve izin yazısınuı Kumcu tarafından tebellüğ edi l diği tarihi izleyen
10 iş günü içinde K.AP'ıa ve Kurucu·nun resmi inıemet sitesinde yayıml anır, ayrıca ıicaret siciline
tescil ve TTSG'de ilan edilmez. İzalınaıneııin diğer böliiınlerinde yapılacak değişikler ise. Kuruluıı
onayı aranmaksızın kllrucu tarafındaıl yapılarak KAP'ıa ve Kurucu'nun resmi İnternet sitesinde ilan
edil.ir ve yapılaıı değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş giiııü içinde toplu olarak Kurula
bildirilir.

9.9. Fon'un reklam ve ilanları ile ilgil.i olarak Kurulun bu konudaki düzeıılemelerinc uyulur.
9.10. Foıı portföyüne yapılandırı lmış yaıınm aı·acı dahli edilmesi halinde söz konusu yatırım
aracının genel özelliklerine il işki n bilgiler ve içerdiği mt~1temel riskler ayrıca KAP'ta açıklanır.
9.11. Borsa dışı repo-ters repo işlemlerinin fon portföyüne dahil edilmesi halinde en geç
tarihini takip eden iş günü içinde sözleşmenin vadesi. faiz oranı, karşı tarafı ve karşı tarafın
derecelendimıe notu KAP'ıa açıklaııır.
sözleşme

X. FON'UN SONA ERM.ESİ VE FON VARLI ĞINlN TASFİYESİ
10.1. Fon;
- Bilgilendinne dokümanlarında bir süre öngörülmüş ise bu sürenin sona emıesi.
- Fon süresiz ise kurucunun Kurulun uygun görüşünü aldıktan sonra altı ay soması için feshi
ihbar etmesi,
- Kurucunun faaliyet şartlarını kaybetmesi,
20

- Kunıcunun mali durumwrnn taahlıütlerini karşılayamayacak kadar ı.ayı nanıası , iflas etmesi
veya tasfiye edilmesi,
- Fonw1 kendi nıa]i yilkilnılülüklerini karşı layamaz dw·umda olması ve benzer nedenlerle
fonuıı devamının yatırımcıların yararına olmayacağının Kurulca tespi t edilmiş olması
hallerinde sona erer.
Fonun sona ennesi ha linde fon portföyünde yer alaıı varl ıkl ardan borsada işlem görenler
borsada. borsada işlem gönneyenler ise borsa dışmda nakde dönüşıilrülür.
içtüzllk ve iwhııamede yer alan ilkelere gö re tasfiye edilir ve tasfiye
bakiyesi karılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır. Tasfiye durumunda yalnızca katı lına
payı sahiplerine ödeme yapılabil i r.
10.2. Fon mal

varlığı.

10.3. Tasfiye i şlem l erine i li şkin olarak, Kıu·ucu · nun Kuruı ·uıı uygun görüşünü aldılctan sonra
6 ay sonrası için fesih ihbar etmesi durumunda söz konusu süre sonunda hala Fon·a iade ed ilmemiş
katılına paylarııun bulunması halinde, katılrııa payı sabiplerinin satış talimatı beklenmeden pay
sauşlan yapılarak elde edilen tutarlar Kurucu ve katılma payı alını satı mı yapan kuruluş nezdi nde
açılacak hesaplarda yatı rımcılar adma ters repoda veya Kurul tarafından uygun görülen diğer
sennaye pi yasası araçlarında neınal aııdınl ır. Fesih ihbarından sonra yeni katılma payı ihraç
edi lenıe,z. Tasfiye anından itibaren hiçbi r katılına payı ilıraç edilemez ve geri al ınamaz.
10.4. Kw·ucuııuıı iüası veya tasfiyesi ha]fode Kurul, fonu uygun göreceği başka bir poıtföy
yönetim şirketine tasfiye amacıyla devreder. Portföy Saklayıc ısıııııı mali durumunun taahhütlerini
karştlayamayacak kadar zayıfl aması. illası veya tasfiyesi halinde ise, kurucu fon varl ığmı Kurul
ıarafmdaıı uygun görülecek bru;ka bir po rtföy saklayıcı sı na devreder.

10.5. Tasfiyenin sona ermesi üzerine. Fon ad ının Ticaret Sicili'nden silinmesi için keyfiyet.
kurucu tarafından Ticaret Sicili'ne tesci l ve ilaıı ettirilir, bu durum Kurura bildirilir.

Xl. KATILMA .PAYI SAITTPLERİNİN HAKLARI
I ı. 1. Kurucu ile katılma payı sahipleri aı.ısındaki ilişkilerde Kanun, ilgili mevzuat ve
içtüzük: bunlarda büküm bulunmayan hallerde 11/ 1/201 1 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanununun 502 ila 5 14 üncü maddeleri hükümleri k ıyasen uygulanır.
11.2. Fon'da oluşan kar. Foıı· uıı bilgilendinne dokümaıılanııda belirtilen esaslara göre tespit
katıfoıa payııım birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleıi, paylarını Foıı'a geri
satnklaruıda. ellerinde tuttuldarı süre için fonda oluşan kardan payları nı allllJŞ olurlar. Hesap dönemi

edilen

sonunda aynca temeılil dağıtımı söz konusu değildir.
11.3. Katılma payları yatırımcı bazında MKK nezdinde izlenmekte olup. tasarruf sahipleri

Kw-ucu ·dan veya alım sa hına aracılık eden yatının kuruluşl ardan hesap durumları hakkıııda her
zaman bilgi tal ep edebilirler.

YAPI KREDi PORTFÖYYONI: l ıf,u ·•
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XII. FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE KATILMA PAYLARININ
SAT[Şl

12.1. Kanlına paylan izahnameuiıı ve yau runcı bilgi fomıunuıı KAP"ta yaytın ım takiben
forında beli rti len satış başlangıç ıarihiııden itibaren. izahnarııe ve yatırımcı
usul ve esaslar çerçevesinde yatı rı mcı lara sun tılur.

bilgi formunda belirtilen

12.2. Kaulıııa paylan karşılığı yaıı mncılardan toplanan para, takip eden i ş ı,,>iiııü izabııamede
belirlenen vasl ık l ara ve işlemlere yatırı lır.

lzahnaıııcde yer alruı bilgilerin doğruluğunu kanuni yetki ve soruın l ulukl arumz çerçevesinde
02.02.2022

onaylarız.

Yapı

Kredi Portföy Yönetimi

A.Ş.

Mehmet Giiçlü ÇOLAK

Okan UZUNOĞLU
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