
Fon Hakkında Alım Satını ve Vergileme Esasları 
Bu fon, Fon Sepeti Fomı'dur ve bu foımda belirlenen risk - Fon katılma payları günlük olarak a lm ıp satılır. 

profilinde ki yatıruncılara yöneliktir. Fon poıtföyü Yapı -Fon katılma payı a lın1 satımının yapılacağı para birimi Türk 
Kredi Poıtföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Liras ı (TL)'dir. Yatırımc ıların BlST Borçlanma Araçları 
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A .Ş .. Koç Finansal Hizmetler Piyasas ı' nın aç ık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım 
A.Ş . grubuna ait bir şirkettir. günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı a lım-satım 

Yatırım Amacı ve Politikası ta lin1atları, ta l imatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada 
- Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi teme I bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST 
stratejisi esas a lınarak Kıymetli Madenler Şems iye Fonu, Borçlanma Araç ları Piyasas ı' nın aç ık olduğu günlerde saat 
Hisse Senedi Şems iye Fonu, Borçlanma Araç la rı Şemsiye 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar 
Fonu, Değişken Şems iye Fonu ve Para Piyasas ı Şemsiye ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olara k 
Fonu'na bağlı fonlar arasında denge li bir yatırun yapmayı , kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fıyatı 
var lık sınıfları arasındaki düşük/negatif kore lasyon ile riski üzerinden yerine getirilir. Katılına payı bede lleri; iade 
s ınırlı tutarak bu varlık sınıflarının uzun vade li getiri ta limatının , BIST Borçlanma Araç ları Piyasas ı' nm aç ık 

potansiye linden fayda lanmayı hedeflemektedir. Yarlık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarun günlerde 10.30) kadar 
dağılımı geçmiş uzun vade li dalgalanmalar ve korelasyon lar verilmesi halinde, ta limatın verilmes ini takip eden 3. iş le m 
kullanı larak be lli risk seviyesinde ola bildiğ ince yüksek gününde, iade ta limatının BIST Borçlanma Araç ları 

getiriye ulaşmak ıç ın uzun vadeli bir perspektifle Piyasas ı' nın aç ık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım 

oluşturu larak, varlık dağılm1 lar ı yıllık bazda değerlendiri I ir. günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talima tın 

Bununla birlikte, olağandış ı piyasa koşullarında yatırıınc ıy ı verilmesini takip eden 4. iş lem gününde ödenir. 
korumak amac ıyla veya portföy yönetic isi tarafından uzun Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, a lım ta limat ı 
vade li piyasa koşullarının değiştiğine karar verilmes i karş ılığında tahsil edilen tutar o gün iç in yatırımc ı adına 

durumunda varlık dağılu11ında değişiklik gösterilebilir. Yapı Kredi Portföy Para P iyasas ı Fonu'nda 
Fon, bir sepet fon olınas ı nedeni ile söz konusu yatırunla rı n ı nema landırılacakt ır. TEF AS' ta gerçekleşen iş lemle rde 
ağırlıklı olarak stratejisine uygun yatırım fonu katılma nemalandırma için dağıtıc ı tarafından be lirlenecek yatırım 
paylarına yönlendirerek portföyünü oluşturur. Sepet fon arac ı kulla nılacakt ır . 

tanıınma uygun olarak fon toplam değerinin en az %80' ini - Katılına payla rı A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba 
devamlı olarak yatırun fon ları ve borsa yatırım fonlar ının ayrılmıştır. A grubu katılına payları tüm yatu-unc ılara, B 
katılına paylarına yatu-ıın yapar. grubu katılma payları ise sadece Yapı Kredi Portföy 
- Fonun eş ik değeri BIST- KYD I Aylık Mevduat Endeksi Yönetimi A . Ş. tarafından yönetilen emeklilik yatırım 

(Türk Liras ı)' dir. Performans dönemi başında belirle ne n fonlarına satılabilir. 

eşik değerin, Performans dönemi başında belirlenen eş ik - Gerçek kiş ilerin fon katılma payı alun satım kazanc ı % 1 O; 
değerin, BIST TLREF Endeksi' nin performans dönemine tüze l kişilerin fon katılına payı a lım satıın kazanc ı %0 
denk gelen getirisinden düşük o lmas ı durumunda, eş ik değer oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer 

alt smu-ı olarak BIST TLREF Endeksi'nin performans detaylar için ise formun "Öne mli Bilgile r" bölümü 
dönemine denk ge len getiris i kullanılu- . incelenmelidir. A grubu fon katılına payı alun satımma 
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırun amac ıyla , arac ılık edecek kuruluşlar Yapı Kredi Bankası A .Ş. , Yapı 

swap ( döviz ve faiz swapı) , forward, opsiyon, viop vb. türev Kredi Yatu-ım Menkul Değerler A.Ş., Odea Bank A.Ş., 

ürünlerle birlikte bir finansa l ürün üzerine ka ldıraç yaratacak Alternatif Bank A. Ş. , Alternatif Yatırun Menkul Değerler 
nite likte oluşturulı1rnş ürünler alınabilir . A.Ş. , Turkısh Yatırım Menkul Değerler A .Ş. , Turkısh 

- Yatırım yapılacak varlıkların be lirlenmesinde Yapı Kredi Bank A.Ş. , Burgan Bank A.Ş. , Aktif Yatu-un Bankas ı A .Ş .. 
Portföy Yönetin1i A. Ş. yetkilidir. TEB Portföy Yönetimi A.Ş . , Osmanlı Yatırım Menkul 
Portföy Dağılımı Değerler A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , QNB 
Fon' un 04.07.2022 tarihli portföy dağılımı aşağıdaki gibid ir. Finans Portföy Yönetimi A.Ş. , ATA Portföy Yönetimi 

........... "'•····· •.,.~• • o--·-··-.. ·~· A.Ş .. Tac irler Portföy Yönetimi A.Ş. , Tac irler Yatu-un 
Menkul Değerler A.Ş . , Neo Portföy Yönetimi A .Ş .. Gri 
Portföy Yönetimi A.Ş., Gedik Yatırun Menkul Değerler 
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alan dağıtun kanalları arac ılığıyla pay alun satum 
gerçekleştirilebilinir. A grubu fon katılma payları, portföy 
yönetim şirketleri ve yatu·ım kuruluşları aracılığıyla 

Türkiye Elektronik Fon Dağıtm1 Platformu üzerinden 
a lınıp satılu-. B grubu katılına payları TEF AS ' ta işlem 

görmeyecek olup, payların alını ve satımı yalnızca kurucu 
arac ıJ1ğıy la gerçekleştirilecektir. 

Risk ve Getiri Profili 
Du şu k Rısk 
P o ta n si e l Duşuk Get ı rı 

1 2 3 4 6 7 

- Belirtilen risk değeri Fon'un izleyeceği strateji dikkate 
a lınarak oluşturulan simülasyon !ardan e ide edilen veriler in 
kull'anılmas ı suretiyle belirlenmiştir ve Fon'un ge lecekteki 
risk profiline il iş kin güvenilir bir gösterge olınayabilir . 

- Risk değeri zaman içinde değişebilir. 

- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatır ımın 

hiçbir risk taşımadığı anlamına ge lmez. 
- Fon"un beliıtilen risk değe rine sahip olma gerekçeleri: Bu 

fon yatu-ım fonları ve borsa yatu-un fonlarmm katılma -
paylarına yatırım yaptığı için risk değerine sahiptir. 

- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi 
riski, likidite riski, karşı tarafriski, operasyonel risk, türev 
araç kullanın1ından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki 
olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskle ri 
içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ili ş kin 

açıklamalar aşağıda yer alınakta olup, detaylı bilgilere 
izahnamede yer verilmektedir. 

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler 
Fon'un maruz kaldığı temel riskler piyasa, karşı taraf, 
likidite ve ihraçç ı riskidir. Fon' un maruz ka labileceği tüm 
risklere ilişkin detaylı açıklamalar Kamuyu Aydmlatma 
Platformu (KAP)'nda (www.kap.gov.tr) yayımlanan Fon 
izahnamesinin 3. maddesinde yer almaktadır. 
-Piyasa Riski: Fon portföyündeki yatu-ım araçlarmın piyasa 
fiyatlarındaki hareketlere bağlı olarak Fon portföy değerinin 
azalması riskidir. 
-Karşı Taraf Riski: Fon portföyünde yer a lan borçlanma 
araçları ve sözleşmeler için, yatu-ım yapıJan ülke hazineleri 
de dahil olmak üzere, karşı tarafın borcunu ödeyememe 
riskidir 
Likidite Riski: Fon portföyündeki finansa l varlık( la r)ın 

makul değerine yakın fiyattan hızla nakde çevrilememesi ve 
Fon' un yatu-ımcılara olan taahhütlerini yerine getirecek 
kaynağı temin edememesi riskidir. 
-İlıraçcı Riski: Fon poıtföyüne a lınan varlıkların 
ihraççısının yükümlülüklerin i kısmen veya tamamen 
zamanında ye rine getirememesi riskidir. 
Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri 
Aşağıdaki tabloda yer alan ücret. gider ve komisyonlar 
Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablodaki tutarlar 
Fon' un toplam gider sınu-ı kapsamında bir hesap dönemi 
boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir. 

Fon'dan karşılanan giderler % 
Yıllık azami fon toplam gider oranı 4.38 
Yönetim ücreti (yıllık) A grubu: 3.00 

8 2rubu: 0.6 

2 

-Kurucu(%) (Asgari %35, 
azami %65) 

-Portföy Saklayıcısı (%) -
-Fon Dağıtım Kuruluşu (%) (Asgari %35, 

azami %65) 
Saklama ücreti O.Ol 
Diğer giderler (Tahmin~ 0.50 

F ' on un Ge :çmiş p eıimnaıısı 
YıJ Portföy KarşıJaştırma Nispi 

Getirisi (%) Ölçütü/Eşik Değer Getiri(%) 
Getirisi (%) 

2018* 12.52 17.06 -4.54 
2019 28.23 23.41 4.82 
2020 31.84 11.61 20.23 
2021 50.06 19.49 30.57 

(*) 19 Mart - 31 Aralık 2018 ta ri lı leri a rasm daki döne nıdi r. 

Fon' un geçmiş performansı, ge lecek dönem performansı 
için bir gösterge olamaz. 
Fon performansının hesaplamasında biriı11 pay değeri 
esas alınmıştır. 

-Fon paylarının satışına 19/03/2018 tarihinde 
başlamruştır. 
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Önemli Bilgiler 
Fon, Yapı Kredi Portföy Yönetiıni A.Ş. ' nin kurucusu 
olduğu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş . Fon Sepeti 
Şemsiye Fonu'na bağlıdır. Portföy saklayıcıs ı Yapı ve 
Kredi Bankası A.Ş. '<lir. Fon hakkında daha fazla bilgiye , 
izahnameye, içti.izi.iğe, perfonnans sunum raporuna, yıllık 

rapor ile finansal tablolara httpJ/www.kap.org.tr/ve 
www.yapikrediportfoy.eom.tr/ adresinden ve Kurucu'nun 
merkez ve acentelerinden ulaşılabiliı·. Fon izahnamesi 
09/03/2018 tarihinde Kamuyu Aydmlatma Platformu' nda 
yayımlanmıştır. Bu husus 12/03/2018 tarihinde ticaret 
siciline tescil ettirilmiştir. Fon katılma payı fiyatı , 

httpJ /www. yapikredipoıtf oy.com. tr / ve www.tefas.gov. tr 
İnternet sitesinde ilan edilir. Fon, T.C. vergı 

düzenlemelerine tabidir. Fonun tabi olduğu vergi 
düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu 
kararına httpJ /www.resmigazete.gov. tr/eskiler/2006 /0 7 / 
20060723-7.htm adresinden ulaş ıJabilinir. Yapı Kredi 
Portföy Yönetimi A.Ş. ' rıin, bu formla ilgili sorumluluğ u , 

formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olınayan 
bilgiler ile sınırlıdır. Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun 
tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. 

Fon ve Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş., Ti.irkiye' de 
yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasas ı Kurulu· nun 
gözetimine ve denetimine tabidir. 

Bu foım, 04.07.2022 taril1i itibarıyla günceldir. 
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