
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 Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon 
ISIN KODU:  

   İhraç tarihi: 

 
Fon Hakkında 
Bu fon, serbest fon statüsündedir 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 makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer 

analizlerle oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda 

sadece TL cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak 

portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak 

getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, 

portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan 

gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım 

satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların 

oluşturulmasında global faizler, faiz farkları, dönemlik 

getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri 

göz önünde bulundurulacaktır.  

    Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en 

az 25, en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyüne 

vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar 

dahil edilmez. Fon’un portföyüne yabancı para birimi 

cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve 

bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil 

edilmeyecektir. 

      Fon’un likidite açısından bir yönetim kısıtlaması 

yoktur. Fon portföyünün dağılımı belirlenirken, 

serbest fon niteliğine uygun şekilde bir veya birden 

fazla varlık sınıfına ağırlık verilebilecek, varlık 

dağılımı piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde 

değiştirilebilecektir. 

      TL cinsinden olmak koşuluyla; kamu ve özel 

sektör borçlanma araçları, varlığa dayalı menkul 

kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe 

dayalı ve ipotek teminatlı menkul kıymetler, yurt 

dışında ihraç olan TL cinsi menkul kıymetler, gelir 

ortaklığı senetleri, yapılandırılmış yatırım araçları, 

sertifikalar, para piyasası enstrümanları ile repo ve ters 

repo yer alabilir. Bu varlıklara dayalı veya bu 

varlıklardan oluşan endekslere dayalı borsada veya 

tezgahüstü piyasalarda işlem gören türev işlemlere 

yatırım yapılabilir. VİOP’ta işlem gören vadeli 

sözleşmeler ve opsiyonlar fona dahil edilebilir. Fonun 

eşik değeri “%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL 

Endeksi ”dir. 

       Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım 

amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun 

olacak şekilde özel sektör ve kamu borçlanma araçları, 

faiz ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli  

 

işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, 

saklı türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları, 

varantlar, sertifikalar ile ileri valörlü tahvil/bono 

işlemleri dahil edilir. 

     Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde 

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.  

 
Portföy Dağılımı 
 
Portföy dağılımı …/…/… tarihi itibariyle aşağıdaki 
gibidir. 

 
Yönetici tarafından Fon portföyünde yer alabilecek 

varlık ve işlemlere dair azami bir sınırlama 

getirilmemiş olup, Tebliğ’in 4. maddesinin ikinci 

fıkrasında yer alan tüm sermaye piyasası araçlarına 

yatırım yapılabilecektir. İşbu izahnamenin 2.3 

maddesi hükümleri saklıdır. 
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.  

- izahnamenin 6.2. no’lu maddesinde belirtilen katılma 
payı alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 
09:00 - 15:00 saatleri arasında başvurarak, bu 
izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan 
fiyat üzerinden alım ve satım işlemi 
gerçekleştirebilirler.   

- 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 
D ü ş ü k  R i s k                                                                Y ü k s e k  r i s k  
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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: Fonun yatırım yaptığı varlıkların fiyat 

dalgalanmaları oldukça düşük olduğundan ‘’1’’ 

puan ile en düşük risk değerine sahiptir. 

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 risklere 
aşağıda yer alan açıklamalardan ve KAP’ta 
(www.kap.org.tr) yayımlanan fon izahnamesinin 3. 
maddesinde yer almaktadır. 
Piyasa Riski:  Finansal varlıkların fiyatlarındaki ani  
hareketlerden dolayı oluşan risktir. 
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.  
Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal 
varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde  
dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar 
olasılığı riskidir. 
Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: 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 riskidir. 
Operasyonel Risk: Başarısız veya yetersiz iç 

süreçler, insanlar, sistemler veya dış etkenlerden 
kaynaklanan doğrudan veya dolaylı kayıp riskidir. 
Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye 
yoğun yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığın ve 
vadenin içerdiği risklere maruz kalma riskidir. 
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 ihtimali riskidir. 
Yasal Risk: Fonun halka arz edildiği/katılma 
paylarının satıldığı dönemden sonra mevzuatta ve 
düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana 
gelebilecek değişiklerden olumsuz etkilenmesi 
riskidir. 
İhraçcı Riski: Fon portföyüne alınan varlıkların 
ihraççısının yükümlülüklerini kısmen veya tamamen 
zamanında yerine getirememesi riskidir. 
Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski: Yatırımın 
beklenmedik ve olağandışı gelişmelerin yaşanması 
durumlarında vade içinde veya vade sonunda 
tamamının kaybedilmesi riskidir. 
 
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 % 

Yönetim ücreti  (yıllık) 
Kurucu (asgari %35, azami %65) ile 
Fon Dağıtım Kuruluşu (asgari %35, 
azami %65) arasında 
paylaştırılacaktır.) 

1 

Saklama ücreti 0,006 

Diğer giderler (Tahmini) 0,25 

 
Fon’un Geçmiş Performansı 

- Fon’un geçmiş performansı, gelecek dönem 
performansı için bir gösterge olamaz. 

- Fon’un kuruluş tarihi .…/…./2022’dir. 
- Fon performansının hesaplamasında birim pay 

değeri esas alınmıştır.  
- Fon paylarının satışına …/…/2022 tarihinde 

başlanmıştır. 
 

 

 

Önemli Bilgiler 
Fon, Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Serbest 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.org.tr/
http://www.kap.gov.tr/
http://www.inveoportfoy.com/
http://www.tefas.com.tr/
http://www.inveoportfoy.com/
http://www.gib.gov.tr/


Fon ve Inveo Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimine 
ve denetimine tâbidir. Bu form, …/…/2022 tarihi itibarıyla günceldir. 
 


