
 

Yatırımcı Bilgi Formu   
Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon’a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 
hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri 
anlayabilmek için Fon’a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir. 
  

 Inveo Portföy Teknoloji Değişken Fon 
ISIN KODU:  
İhraç tarihi: 

Fon Hakkında 

Bu fon, değişken fon türündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki 

yatırımcılara yöneliktir.  Fon portföyü Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. 

tarafından yönetilmektedir. Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. bir Inveo 

Yatırım Holding A.Ş. iştirakidir. 

 

Yatırım Amacı ve Politikası 

Fon’un yatırım stratejisi; fon toplam değerinin asgari %80’ini 

devamlı olarak teknolojik ilerleme sağlayarak ve yeni teknolojiler 

geliştirerek ürün, süreç ya da hizmetler sunan bilişim teknolojileri, 

elektronik, biyoteknoloji, telekomünikasyon, elektronik ticaret, 

yenilenebilir enerji teknolojileri, medikal teknoloji, savunma 

teknolojileri, hava ve uzay teknolojileri, online iletişim ve elektronik 

ödeme sistemleri gibi diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren 

şirketlerin ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına, Amerikan Depo 

Sertifikalarına (ADR), Global Depo Sertifikalarına (GDR) ve teknoloji 

temalı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırım yaparak teknoloji 

alanındaki global fırsatları yakalamayı hedefleyen bir fondur. 

Fon’un amacı, teknolojik ve bilimsel araştırma ve geliştirmelere dayalı 

olarak ürün ve hizmet pazarlarında pay elde eden yenilikçi şirketlere 

yatırım yapmaktır. Bu şirketler gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 

kurulmuş olabilir. Bilişim, bilgi teknolojileri, sağlık, genetik çalışmaları, 

otomasyon ve imalat dönüşümü, ulaşım ve enerji dönüşümü, yapay zeka, 

altyapılar ve hizmetler, teknolojinin artan bağlantılı kullanıma dönül 

gelecek kuşak internet ile finansal hizmetlerin daha etkin ve yaygın 

kullanıma dayalı finansal teknoloji değişimine dayalı faaliyet gösteren 

ve bu faaliyetlerde büyümesi öngörülen şirketlerin büyüme olanaklarına 

ve olası kazançlarına iştirak edilmesidir. 

Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları 

fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın 

hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı 

borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon 

portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye 

piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. 

Fon portföyünün yönetiminde, bu izahnamenin (2.4.) maddesinde 

belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin asgari ve azami 

oranlara ek olarak, Tebliğ’de yer alan ve (2.3.) maddesinde belirtilmeyen 

diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate 

alınır.  

Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Inveo Portföy Yönetimi 

A.Ş. yetkilidir.  

Portföy Dağılımı 

Fon bir Değişken Fon olması sebebiyle Portföy Dağılımına yer 

verilmemektedir. 

 

Alım Satım ve Vergileme Esasları 

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. 

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

- Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı 

bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır.  

-Yatırımcıların New York Stock Exchange (ABD, NASDAQ ve London 

Stock Exchange (İngiltere), yabancı borsalarda işlem gören borsa 

yatırım fonlarının işlem gördüğü piyasaların ve yurtiçi piyasalarının açık 

olduğu günlerde saat 13.00’a kadar verdikleri katılma payı alım/satım 

talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak 

pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. New York Stock Exchange (ABD, 

NASDAQ ve London Stock Exchange (İngiltere), yabancı borsalarda 

işlem gören borsa yatırım fonlarının işlem gördüğü ve yurtiçi 

piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:00’dan sonra iletilen 

talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul 

edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine 

getirilir. New York Stock Exchange ve NASDAQ (ABD), London Stock 

Exchange (İngiltere), yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım 

fonlarının işlem gördüğü piyasaların ve yurtiçi piyasalarının açık olduğu 

günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada 

bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.  
- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, New York Stock Exchange ve 

NASDAQ (ABD), London Stock Exchange (İngiltere), yabancı 

borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının işlem gördüğü 

piyasaların ve yurtiçi piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:00’e 

kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem 

gününde, iade talimatının New York Stock Exchange ve NASDAQ 

(ABD), London Stock Exchange (İngiltere), yabancı borsalarda işlem 

gören borsa yatırım fonlarının işlem gördüğü piyasaların ve yurtiçi 

piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:00’ten sonra verilmesi 

halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde 

yatırımcılara ödenir. 

Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin 

gerçekleştirileceği gün arasında, New York Stock Exchange ve 

NASDAQ (ABD), London Stock Exchange (İngiltere), yabancı 

borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının işlem gördüğü 

piyasaların ve yurtiçi piyasalardan herhangi birinin tatil olması 

durumunda, katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı 

kadar artar. Ödeme günü Türkiye’de resmi tatil olması halinde, katılma 

payı bedelleri tatil gününü takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. 

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı % 10; tüzel 

kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja 

tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun 

“Önemli Bilgiler” bölümü incelenmelidir. 

- Fon katılma paylarının alım ve satımı Kurucunun yanı sıra Fon 

izahnamesinde belirtilen aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi 

imzalamış olan kuruluşlar aracılığıyla yapılır. 

- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları 

aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp 

satılır. 

 

Risk ve Getiri Profili 

Dü şü k  R i s k                                                                Yü ksek  r i s k  

P o tan s iye l  Dü şü k Get i r i          P o tan s iye l  Yü k se k  Ge t i r i    

 

1 2 3 4 5 6 7 

- Belirtilen risk değeri Fon yeni ihraç olması nedeniyle planlanan varlık 

dağılımına göre belirlenmiştir ve Fon’un gelecekteki risk profiline 

ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.  

- Risk değeri zaman içinde değişebilir.  

- En düşük risk değeri dahi, bu Fon’a yapılan yatırımın hiçbir risk 

taşımadığı anlamına gelmez. 

- Fon’un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fonun yatırım 

yaptığı varlık gruplarında gözlemlenen fiyat dalgalanmaları, kar ve 

zarar olasılığı yaratabilmekte ve dağılım tercihlerine göre 

değişebilmektedir. Risk değeri 4 ile 5 arasında değişiklik gösterebilir. 

- 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. 

 

Fon’un Maruz Kalacağı Temel Riskler 

Yatırımcılar Fon’a yatırım yapmadan önce Fon’la ilgili temel yatırım 

risklerini değerlendirmelidir. Fon’un maruz kalabileceği temel risklerden 

kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası 

düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına 

düşebileceğini göz önünde bulundurmalıdır. 

Fon’un maruz kalabileceği riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, likidite 

riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, 

korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, Fon’un yatırım yaptığı teknoloji 

sektöründe yer alan yerli/yabancı ortaklık paylarına ilişkin riskler, 



olağandışı piyasa koşulları riski ve yapılandırılmış yatırım araçları 

riskleri olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar KAP’ta 

(www.kap.gov.tr) yayımlanan fon izahnamesinin 3. maddesinde yer 

almaktadır. 

Piyasa Riski: Finansal varlıkların fiyatlarındaki ani  

hareketlerden dolayı oluşan risktir. 

Operasyonel Risk: Başarısız veya yetersiz iç süreçler, insanlar, 

sistemler veya dış etkenlerden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı 

kayıp riskidir. 

Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği 

anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan 

zarar olasılığı riskidir. 

Karşı Taraf  Riski: Fon portföyünde yer alan borçlanma araçları ve 

sözleşmeler için, yatırım yapılan ülke hazineleri de dahil olmak üzere, 

karşı tarafın borcunu ödeyememe riskidir.  
İhraçcı Riski: Fon portföyüne alınan varlıkların ihraççısının 

yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesi 

riskidir. 

Yasal Risk: Fonun halka arz edildiği/katılma paylarının satıldığı 

dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde 

meydana gelebilecek değişiklerden olumsuz etkilenmesi riskidir. 

Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım 

yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz 

kalmasıdır. 

Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem 

ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, 

sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım 

işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri 

işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç 

yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç 

yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskini 

ifade eder. 

Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında 

belirli bir zaman dilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da 

kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı finansal varlığın birbirleri ile 

olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar 

ihtimalini ifade eder. 

Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski: Yapılandırılmış yatırım 

araçlarına yapılan yatırımın beklenmedik ve olağandışı gelişmelerin 

yaşanması durumlarında vade içinde veya vade sonunda tamamının 

kaybedilmesi riskidir. 

Fon’un Yatırım Yaptığı Teknoloji Sektöründe Yer Alan 

Yerli/Yabancı Ortaklık Paylarına İlişkin Riskler: Teknoloji Şirketleri 

Riski: Teknoloji şirketleri bazen uzun dönemli bir yükseliş ve kabul 

görme ivmesi yakalamışken bazen de doğası gereği yaygın ve ekonomik 

kullanıma konu olamadan düşüşe geçen deneysel alanları 

içerebilmektedir. Bazı durumlarda ise teknolojinin kendisi başarılı olsa 

bile, onu uygulayan rekabetçi şirketlerden bazıları öne çıkıp diğerleri 

düşüşe geçebilmektedir. Bu durum beraberinde yatırım riski de 

getirmektedir. Fon portföyünde, ağırlıklı olarak gelişmiş ülke 

piyasalarındaki şirketlere yatırım yapılması planlanmakta olup, bunun 

yanında Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlere de 

yatırım yapılabilecektir. Fon; teknolojilerin araştırılması, geliştirilmesi, 

üretimi ve dağıtımı olan şirketler ile; ilgili uygulamaları ticari çözümler 

olarak müşterilerine sunan söz konusu teknolojinin araştırma ve 

desteklenmesi için maddi taahhütlerde bulunan şirketlere yatırım 

yapabilir. Faaliyet alanları nedeniyle, hükümet ve uluslararası 

düzenlemelerden, ekonomik şartlar ve kredi piyasalarındaki 

kötüleşmelerden olumsuz etkilenebilirler. Bu şirketler, kredi ve diğer 

finansal ürün ve hizmetler şeklinde, kişilere ve aralarında küçük 

şirketlerin de bulunduğu şirketlere karşı önemli pozisyon riskleri 

taşıyabilirler. Teknoloji şirketleri yoğun rekabetle ve ürünlerinin hızla 

aşınması riskiyle karşı karşıyadır. Siber güvenlik saldırılarına ve veri 

hırsızlığına maruz kalma riskini olabilir. Belirtilen risklerin 

gerçekleşmesi bu şirketlere ciddi oranda negatif etkiler doğurabilir. 

Gözetim ve denetim koşulları, bu şirketlerin iş yapma modellerini 

değiştirebilir, faaliyetlerini sınırlayabilir ve sonucunda maliyet artışları 

da dahil mali durumlarını olumsuz etkileyebilir. Bu şirketler, donanım ve 

yazılımlardaki arıza ve hasarların hizmetlerini aksatmasından yahut 

üçüncü taraf veri merkezi yürütücüsü şirketlerin veya bakım 

sağlayıcılarının faaliyetlerindeki kesinti ve gecikmelerden olumsuz 

etkilenebilir. Küçük ölçekli teknoloji şirketleri, teknolojiye daha az 

bağımlı olan şirketlere göre daha fazla oynaklık gösterebilir. Şirketlerinin 

müşteri ve/veya tedarikçileri, özellikle bir bölge, endüstri veya ülkede 

yoğunlaşmış olabilirler. Bu bölge, endüstri veya ülkeyi olumsuz yönde 

etkileyecek gelişmeler, ilgili şirketlerin faaliyetlerini olumsuz 

etkileyebilir. Farklı ülkelerde ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarına 

yatırım yapılması halinde ülkenin piyasasındaki likidite, kur hareketleri, 

yasal mevzuatları, işlem saatlerindeki farklılıklar fonun değerinin 

olumsuz etkileyebilir. 

Olağandışı Piyasa Koşulları Riski: Normal piyasa koşulları altında 

dikkate alınmayan, ancak olumsuz piyasa koşullarında önemi artan 

olağandışı korelasyon değişiklikleri ve olumsuz piyasa koşullarında 

ortaya çıkan likidite problemleri yatırımcılar tarafından dikkate 

alınmalıdır. 

 

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri 

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon’un 

getirisini doğrudan etkiler. Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar 

Fon’un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca 

Fon’dan tahsil edilmektedir.  

 

A) Fon’dan karşılanan giderler %  

Yıllık azami fon toplam gider oranı  %3,65 

Yönetim ücreti (yıllık) 

-Kurucu (asgari %35, azami %65) 

-Fon Dağıtım Kuruluşu (asgari %35, azami %65) 

%1,95 

Saklama ücreti %0,05 

Diğer giderler (Tahmini) %0,50 

 

Fon’un Geçmiş Performansı 

- Fon’un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir 

gösterge olamaz. 

- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.  

- Fon paylarının satışına 10.01.2022 tarihinde başlanmıştır. 

 

 

 

 

Fon ve Inveo Portföy Yönetimi A.Ş, Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimine ve denetimine tâb idir.  

Bu form, ………... tarihi itibarıyla günceldir.  

 

Önemli Bilgiler 

- Fon, Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Değişken Şemsiye Fonu’na bağlıdır.  

- Portföy saklayıcısı Denizbank A.Ş.’dir.  

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara http://www.kap.gov.tr/ ve  

www.inveoportfoy.com adresinden ulaşılabilir.  

Fon izahnamesi Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanmıştır. Bu husus …………… tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.  

Fon katılma payı fiyatı www.tefas.com.tr/ ve  www.inveoportfoy.com’de ilan edilir.  

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemelerine www.gib.gov.tr adresinden Bakanlar Kurulu’nun 2006/10371 

sayılı kararından ulaşılabilir. 

Inveo 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 yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.  

http://www.kap.gov.tr/
http://www.inveoportfoy.com/
http://www.tefas.com.tr/
http://www.inveoportfoy.com/
http://www.gib.gov.tr/


 


