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h1/h 3RUWI|\ <|QHWLPL�$�ù��*HQHO�.XUXOX¶QD�� 

 
A) )LQDQVDO�7DEORODUÕQ�%D÷ÕPVÕ]�'HQHWLPL 
 
1) *|U�ú 
 
h1/h�3RUWI|\�øNLQFL�'H÷LúNHQ�)RQ �³)RQ´�µXQ����$UDOÕN������WDULKOL�ILQDQVDO�GXUXP�WDEORVX��NkU�YH\D�]DUDU�YH�
GL÷HU�NDSVDPOÕ�JHOLU�WDEORVX��WRSODP�GH÷HU�QHW�YDUOÕN�GH÷HUL�GH÷LúLP�WDEORVX�YH�QDNLW�DNÕú�WDEORVX�LOH�|QHPOL�
PXKDVHEH�SROLWLNDODUÕQÕQ�|]HWL�GH�GkKLO�ROPDN��]HUH�ILQDQVDO�WDEOR�GLSQRWODUÕQGDQ�ROXúDQ�ILQDQVDO�WDEORODUÕQÕ�
GHQHWOHPLú�EXOXQX\RUX]� 
 
*|U�ú�P�]H�J|UH�LOLúLNWHNL�ILQDQVDO�WDEORODU��)RQ¶XQ����$UDOÕN������WDULKL�LWLEDUÕ\OD�ILQDQVDO�GXUXPXQX�YH�D\QÕ�
WDULKWH�VRQD�HUHQ�KHVDS�G|QHPLQH�DLW�ILQDQVDO�SHUIRUPDQVÕQÕ�YH�QDNLW�DNÕúODUÕQÕ��<DWÕUÕP�)RQODUÕQÕQ�)LQDQVDO�
5DSRUODPD�(VDVODUÕQD�øOLúNLQ�7HEOL÷��,,-�������³7HEOL÷´��oHUoHYHVLQGH�6HUPD\H�3L\DVDVÕ�.XUXOX¶QFD��³63.´��
bHOLUOHQHQ� HVDVODUD� YH� EXQODU� LOH� G�]HQOHQPH\HQ� NRQXODUGD� 7�UNL\H� )LQDQVDO� 5DSRUODPD� 6WDQGDUWODUÕ�
�³7)56´��K�N�POHULQL�LoHUHQ��³63.�0XKDVHEH�YH�)LQDQVDO�5DSRUODPD�0HY]XDWÕ´¶QD�X\JXQ�RODUDN�W�P�|QHPOL�
\|QOHUL\OH�JHUoH÷H�X\JXQ�ELU�ELoLPGH�VXQPDNWDGÕU� 
 
2) *|U�ú�Q�'D\DQD÷Õ 
 
<DSWÕ÷ÕPÕ]�ED÷ÕPVÕ]�GHQHWLP��6HUPD\H�3L\DVDVÕ�.XUXOX¶QFD�\D\ÕPODQDQ�ED÷ÕPVÕ]�GHQHWLP�VWDQGDUWODUÕQD�YH�
.DPX�*|]HWLPL��0XKDVHEH�YH�'HQHWLP�6WDQGDUWODUÕ�.XUXPX��.*.��WDUDIÕQGDQ�\D\ÕPODQDQ�7�UNL\H�'HQHWLP�
6WDQGDUWODUÕQÕQ�ELU�SDUoDVÕ�RODQ�%D÷ÕPVÕ]�'HQHWLP�6WDQGDUWODUÕQD��%'6¶OHUH��X\JXQ�RODUDN�\�U�W�OP�úW�U��%X�
6WDQGDUWODU� NDSVDPÕQGDNL� VRUXPOXOXNODUÕPÕ]�� UDSRUXPX]XQ� %D÷ÕPVÕ]� 'HQHWoLQLQ )LQDQVDO� 7DEORODUÕQ�
%D÷ÕPVÕ]�'HQHWLPLQH� øOLúNLQ�6RUXPOXOXNODUÕ E|O�P�QGH� D\UÕQWÕOÕ� ELU� úHNLOGH� DoÕNODQPÕúWÕU�� .*.� WDUDIÕQGDQ�
\D\ÕPODQDQ�%D÷ÕPVÕ]�'HQHWoLOHU�LoLQ�(WLN�.XUDOODU (Etik Kurallar) ile ILQDQVDO�WDEORODUÕQ�ED÷ÕPVÕ]�GHQHWLPL\OH�
LOJLOL� PHY]XDWWD� \HU� DODQ� HWLN� K�N�POHUH� X\JXQ� RODUDN� )RQ¶GDQ� ED÷ÕPVÕ]� ROGX÷XPX]X� beyan ederiz. Etik 
.XUDOODU� YH� PHY]XDW� NDSVDPÕQGDNL� HWL÷H� LOLúNLQ� GL÷HU� VRUXPOXOXNODU� GD� WDUDIÕPÕ]FD� \HULQH� JHWLULOPLúWLU��
%D÷ÕPVÕ]�GHQHWLP�VÕUDVÕQGD�HOGH�HWWL÷LPL]�ED÷ÕPVÕ]�GHQHWLP�NDQÕWODUÕQÕQ��J|U�ú�P�]�Q�ROXúWXUXOPDVÕ� LoLQ�
yeterli ve uygun bir dayanak ROXúWXUGX÷XQD�LQDQÕ\RUX]. 
 
 
3) .LOLW�'HQHWLP�.RQXODUÕ 
 
7DUDIÕPÕ]FD�UDSRUXPX]GD�ELOGLULOHFHN�ELU�NLOLW�GHQHWLP�NRQXVXQXQ�ROPDGÕ÷ÕQD�NDUDU�YHULOPLúWLU 
 
4) <|QHWLPLQ�YH�hVW�<|QHWLPGHQ�6RUXPOX�2ODQODUÕQ�)LQDQVDO�7DEORODUD�øOLúNLQ�6RUXPOXOXNODUÕ 
 
 
)RQ� \|QHWLPL�� ILQDQVDO� WDEORODUÕQ� 63.� 0XKDVHEH� YH� )LQDQVDO� 5DSRUODPD� 0HY]XDWÕ¶QD� X\JXQ� RODUDN�
KD]ÕUODQPDVÕQGDQ�� JHUoH÷H� X\JXQ� ELU� ELoLPGH� VXQXPXQGDQ� YH� KDWD� YH\D� KLOH� ND\QDNOÕ� |QHPOL� \DQOÕúOÕN�
LoHUPH\HFHN�úHNLOGH�KD]ÕUODQPDVÕ�LoLQ�JHUHNOL�J|UG�÷��Lo�NRQWURlden sorumludur. 
 
)LQDQVDO�WDEORODUÕ�KD]ÕUODUNHQ�\|QHWLP��)RQ¶XQ�V�UHNOLOL÷LQL�GHYDP�HWWLUPH�NDELOL\HWLQLQ�GH÷HUOHQGLULOPHVLQGHQ��
JHUHNWL÷LQGH�V�UHNOLOLNOH�LOJLOL�KXVXVODUÕ�DoÕNODPDNWDQ�YH�)RQ¶X�WDVIL\H�HWPH�\D�GD�WLFDUL�IDDOL\HWL�VRQD�HUGLUPH�
niyeti ya da PHFEXUL\HWL�EXOXQPDGÕ÷Õ�V�UHFH�LúOHWPHQLQ�V�UHNOLOL÷L�HVDVÕQÕ�NXOODQPDNWDQ�VRUXPOXGXU� 
 
hVW�\|QHWLPGHQ�VRUXPOX�RODQODU��)RQ¶XQ�ILQDQVDO�UDSRUODPD�V�UHFLQLQ�J|]HWLPLQGHQ�VRUXPOXGXU� 
 



 
 

(2) 
A member firm of Ernst & Young Global Limited 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5) %D÷ÕPVÕ]�'HQHWoLQLQ�)LQDQVDO�7DEORODUÕQ�%D÷ÕPVÕ]�'HQHWLPLQH�øOLúNLQ�6RUXPOXOXNODUÕ 
 

%LU�ED÷ÕPVÕ]�GHQHWLPGH��EL]�ED÷ÕPVÕ]�GHQHWoLOHULQ�VRUXPOXOXNODUÕ�úXQODUGÕU� 
 
$PDFÕPÕ]��ELU�E�W�Q�RODUDN� ILQDQVDO� WDEORODUÕQ�KDWD�YH\D�KLOH�ND\QDNOÕ�|QHPOL�\DQOÕúOÕN� LoHULS� LoHUPHGL÷LQH�
LOLúNLQ PDNXO�J�YHQFH�HOGH�HWPHN�YH�J|U�ú�P�]��LoHUHQ�ELU�ED÷ÕPVÕ]�GHQHWoL�UDSRUX�G�]HQOHPHNWLU��6HUPD\H�
3L\DVDVÕ�.XUXOX¶QFD�\D\ÕPODQDQ�ED÷ÕPVÕ]�GHQHWLP�VWDQGDUWODUÕQD�YH�%'6¶OHUH�X\JXQ�RODUDN�\�U�W�OHQ�ELU�
ED÷ÕPVÕ]�GHQHWLP�VRQXFXQGD�YHULOHQ�PDNXO�J�YHQFH��\�NVHN ELU�J�YHQFH�VHYL\HVLGLU�DQFDN��YDU�RODQ�|QHPOL�
ELU� \DQOÕúOÕ÷ÕQ� KHU� ]DPDQ� WHVSLW� HGLOHFH÷LQL� JDUDQWL� HWPH]�� <DQOÕúOÕNODU� KDWD� YH\D� KLOH� ND\QDNOÕ� RODELOLU��
<DQOÕúOÕNODUÕQ�� WHN�EDúÕQD�YH\D� WRSOX�RODUDN�� ILQDQVDO� WDEOR�NXOODQÕFÕODUÕQÕQ�EX� WDEORODUD� LVWLQDGHQ� DODFDNODUÕ�
HNRQRPLN�NDUDUODUÕ�HWNLOHPHVL�PDNXO�|Oo�GH�EHNOHQL\RUVD�EX�\DQOÕúOÕNODU�|QHPOL�RODUDN�NDEXO�HGLOLU� 
 
6HUPD\H� 3L\DVDVÕ� .XUXOX¶QFD� \D\ÕPODQDQ� ED÷ÕPVÕ]� GHQHWLP� VWDQGDUWODUÕQD� YH� %'6¶OHUH� X\JXQ� RODUDN�
\�U�W�OHQ�ED÷ÕPVÕ]�GHQHWLPLQ�JHUH÷L�RODUDN��ED÷ÕPVÕ]�GHQHWLP�ER\XQFD�PHVOHNL�PXKDNHPHPL]L�NXOODQPDNWD�
YH�PHVOHNL�ú�SKHFLOL÷LPL]L�V�UG�UPHNWH\L]��7DUDIÕPÕ]FD�D\UÕFD� 
 
- )LQDQVDO� WDEORODUGDNL� KDWD� YH\D� KLOH� ND\QDNOÕ� ³|QHPOL� \DQOÕúOÕN´� ULVNOHUL� EHOLUOHQPHNWH� YH�

GH÷HUOHQGLULOPHNWH��EX�ULVNOHUH�NDUúÕOÕN�YHUHQ�GHQHWLP�SURVHG�UOHUL�WDVDUODQPDNWD�YH�X\JXODQPDNWD�YH�
J|U�ú�P�]H�GD\DQDN�WHúNLO�HGHFHN�\HWHUOL�YH�X\JXQ�GHQHWLP�NDQÕWÕ�HOGH�HGLOPHNWHGLU���+LOH��PXYD]DD��
VDKWHNkUOÕN�� NDVÕWOÕ� LKPDO�� JHUoH÷H� D\NÕUÕ� EH\DQ� YH\D� Lo� NRQWURO� LKODOL� ILLOOHULQL� LoHUHELOGL÷LQGHQ�� KLOH�
ND\QDNOÕ�|QHPOL�ELU�\DQOÕúOÕ÷Õ�WHVSLW�HGHPHPH�ULVNL��KDWD�ND\QDNOÕ�|QHPOL�ELU�\DQOÕúOÕ÷Õ�WHVSLW�HGHPHPH�
riVNLQGHQ�\�NVHNWLU�� 

 
- )RQ¶XQ�Lo�NRQWURO�Q�Q�HWNLQOL÷LQH�LOLúNLQ�ELU�J|U�ú�ELOGLUPHN�DPDFÕ\OD�GH÷LO�DPD�GXUXPD�X\JXQ�GHQHWLP�

SURVHG�UOHULQL�WDVDUODPDN�DPDFÕ\OD�GHQHWLPOH�LOJLOL�Lo�NRQWURO�GH÷HUOHQGLULOPHNWHGLU� 
 
- <|QHWLP�WDUDIÕQGDQ�NXOODQÕODQ�PXKDVHEH�SROLWLNDODUÕQÕQ�X\JXQOX÷X�LOH�\DSÕODQ�PXKDVHEH�WDKPLQOHULQLQ�

YH�LOJLOL�DoÕNODPDODUÕQ�PDNXO�ROXS�ROPDGÕ÷Õ�GH÷HUOHQGLULOPHNWHGLU� 
 
- (OGH�HGLOHQ�GHQHWLP�NDQÕWODUÕQD�GD\DQDUDN��)RQ¶XQ�V�UHNOLOL÷LQL�GHYDP�HWWLUPH�NDELOL\HWLQH�LOLúNLQ�FLGGL�

ú�SKH�ROXúWXUDELOHFHN�ROD\�YH\D�úDUWODUOD�LOJLOL�|QHPOL�ELU�EHOLUVL]OL÷LQ�PHYFXW�ROXS�ROPDGÕ÷Õ�KDNNÕQGD�
YH�\|QHWLPLQ� LúOHWPHQLQ�V�UHNOLOL÷L�HVDVÕQÕ�NXOODQPDVÕQÕQ�X\JXQOX÷X�KDNNÕQGD�VRQXFD�YDUÕOPDNWDGÕU��
gQHPOL�ELU�EHOLUVL]OL÷LQ�PHYFXW�ROGX÷X�VRQXFXQD�YDUPDPÕ]�KkOLQGH��UDSRUXPX]GD��Iinansal tablolardaki 
LOJLOL�DoÕNODPDODUD�GLNNDW�oHNPHPL]�\D�GD�EX�DoÕNODPDODUÕQ�\HWHUVL]�ROPDVÕ�GXUXPXQGD�ROXPOX�J|U�ú�
GÕúÕQGD� ELU� J|U�ú� YHUPHPL]� JHUHNPHNWHGLU�� 9DUGÕ÷ÕPÕ]� VRQXoODU�� ED÷ÕPVÕ]� GHQHWoL� UDSRUX� WDULKLQH�
NDGDU�HOGH�HGLOHQ�GHQHWLP�NDQÕWODUÕQD�GD\DQPDNWDGÕU��%XQXQOD�ELUOLNWH��JHOHFHNWHNL�ROD\�YH\D�úDUWODU�
)RQ¶XQ�V�UHNOLOL÷LQL�VRQD�HUGLUHELOLU��)LQDQVDO�WDEORODUÕQ��DoÕNODPDODU�GkKLO�ROPDN��]HUH��JHQHO�VXQXPX��
\DSÕVÕ� YH� LoHUL÷L� LOH� EX� WDEORODUÕQ�� WHPHOLQL� ROXúWXUDQ� LúOHP� YH� ROD\ODUÕ� JHUoH÷H� X\JXQ� VXQumu 
VD÷OD\DFDN�úHNLOGH�\DQVÕWÕS�\DQVÕWPDGÕ÷Õ�GH÷HUOHQGLULOPHNWHGLU� 

 
  



 
 

(3) 
A member firm of Ernst & Young Global Limited 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

'L÷HU�KXVXVODUÕQ�\DQÕ�VÕUD��GHQHWLP�VÕUDVÕQGD�WHVSLW�HWWL÷LPL]�|QHPOL�Lo�NRQWURO�HNVLNOLNOHUL�GkKLO�ROPDN��]HUH��
ED÷ÕPVÕ]� GHQHWLPLQ� SODQODQDQ� NDSVDPÕ� YH� ]DPDQODPDVÕ� LOH� |QHPOL� GHQHWLP� EXOJXODUÕQÕ� �VW� \|QHWLPGHQ�
sorumlu olanlara bildirmekteyiz. 
 
%D÷ÕPVÕ]OÕ÷D� LOLúNLQ� HWLN� K�N�POHUH� X\JXQOXN� VD÷ODGÕ÷ÕPÕ]Õ� �VW� \|QHWLPGHQ� VRUXPOX� RODQODUD� ELOGLUPLú�
EXOXQPDNWD\Õ]��$\UÕFD�ED÷ÕPVÕ]OÕN��]HULQGH�HWNLVL�ROGX÷X�G�ú�Q�OHELOHFHN�W�P�LOLúNLOHU YH�GL÷HU�KXVXVODU�LOH�
YDUVD��LOJLOL�|QOHPOHUL��VW�\|QHWLPGHQ�VRUXPOX�RODQODUD�LOHWPLú�EXOXQPDNWD\Õ]� 
 
hVW�\|QHWLPGHQ�VRUXPOX�RODQODUD�ELOGLULOHQ�NRQXODU�DUDVÕQGDQ��FDUL�G|QHPH�DLW�ILQDQVDO�WDEORODUÕQ�ED÷ÕPVÕ]�
GHQHWLPLQGH�HQ�oRN�|QHP�DU]�HGHQ�NRQXODUÕ�\DQL NLOLW�GHQHWLP�NRQXODUÕQÕ�EHOLUOHPHNWH\L]��0HY]XDWÕQ�NRQXQXQ�
NDPX\D�DoÕNODQPDVÕQD�L]LQ�YHUPHGL÷L�GXUXPODUGD�YH\D�NRQX\X�NDPX\D�DoÕNODPDQÕQ�GR÷XUDFD÷Õ�ROXPVX]�
VRQXoODUÕQ�� NDPX\D�DoÕNODPDQÕQ�GR÷XUDFD÷Õ� NDPX� \DUDUÕQÕ� DúDFD÷ÕQÕQ�PDNXO� úHNLOGH� EHNOHQGL÷L� ROGXNoa 
LVWLVQDL�GXUXPODUGD��LOJLOL�KXVXVXQ�ED÷ÕPVÕ]�GHQHWoL�UDSRUXPX]GD�ELOGLULOPHPHVLQH�NDUDU�YHUHELOLUL]� 
 
B) 0HY]XDWWDQ�.D\QDNODQDQ�'L÷HU�<�N�PO�O�NOHU 
 
1) 77.¶QÕQ� ���¶QFL� PDGGHVLQLQ� G|UG�QF�� IÕNUDVÕ� X\DUÕQFD� )RQ¶XQ� �� 2FDN� ± ��� $UDOÕN� ����� KHVDS�

G|QHPLQGH� GHIWHU� WXWPD� G�]HQLQLQ�� ILQDQVDO� WDEORODUÕQ�� NDQXQ� LOH� )RQ� HVDV� V|]OHúPHVLQLQ� ILQDQVDO�
UDSRUODPD\D�LOLúNLQ�K�N�POHULQH�X\JXQ�ROPDGÕ÷ÕQD�GDLU�|QHPOL�ELU�KXVXVD�UDVWODQPDPÕúWÕU� 

 
2) 77.¶QÕQ ���¶QFL� PDGGHVLQLQ� G|UG�QF�� IÕNUDVÕ� X\DUÕQFD�� <|QHWLP� .XUXOX� WDUDIÕPÕ]D� GHQHWLP�

NDSVDPÕQGD�LVWHQHQ�DoÕNODPDODUÕ�\DSPÕú�YH�WDOHS�HGLOHQ�EHOJHOHUL�YHUPLúWLU� 
 
%X�ED÷ÕPVÕ]�GHQHWLPL�\�U�W�S�VRQXoODQGÕUDQ�VRUXPOX�GHQHWoL�(PUH�dHOLN¶WLU� 
 
 
 
*�QH\�%D÷ÕPVÕ]�'HQHWLP�YH�6HUEHVW�0XKDVHEHFL�0DOL�0�úDYLUOLN�$QRQLP�ùLUNHWL� 
A member firm of Ernst & Young Global Limited 
 
 
 
 
 
(PUH�dHOLN, SMMM 
6RUXPOX�'HQHWoL 
 
 
 
 
22 Mart 2022 
øVWDQEXO��7�UNL\H 
 

 

Emleduk



ÜNLÜ Portföy İkinci Değişken Fon
31 Aralık 2021 Tarihli
Finansal Durum Tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.

4

Bağımsız
Denetimden

geçmiş

Bağımsız
Denetimden

geçmiş
Dipnot

referansları 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020
Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri 17 10.543 10.509
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri 17 399.323 -
Ters Repo Alacakları 5 2.002.310 -
Takas Alacakları 5 616.863 -
Borsa Para Piyasası Alacakları 5 167.191 392.194
Finansal Varlıklar 9 7.843.167 7.372.725

Toplam Varlıklar (A) 11.039.397 7.775.428

Yükümlülükler
Takas Borçları 5 622.307 -
Diğer Borçlar 5 37.910 31.118

Toplam Yükümlülükler (Toplam
Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B) 660.217 31.118

Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B) 10.379.180 7.744.310

İlişikteki Notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.



ÜNLÜ Portföy İkinci Değişken Fon
1 Ocak - 31 Aralık 2021 Hesap Dönemine Ait
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.

5

Bağımsız
Denetimden

geçmiş

Bağımsız
Denetimden

geçmiş
1 Ocak- 1 Ocak-

Dipnot
referansları

31 Aralık
2021

31 Aralık
2020

KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri 11 821.257 623.580
Temettü Gelirleri 11 61.414 -
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin
Gerçekleşmiş Kar/Zarar 11 1.696.114 139.937
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin
Gerçekleşmemiş Kar/Zarar 11 38.909 123.278
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 12 32.900 1
Esas Faaliyet Gelirleri 2.650.594 886.796
Yönetim Ücretleri 8 (110.398) (95.138)
Saklama Ücretleri 8 (46.956) (34.248)
Denetim Ücretleri 8 (23.600) (18.722)
Kurul Ücretleri 8 (1.748) (1.509)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri 8 (61.185) (2.137)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 12 (15.771) (11.669)
Esas Faaliyet Giderleri (259.658) (163.423)
Esas Faaliyet Kar/Zararı 2.390.936 723.373
Finansman Giderleri - -
Net Dönem Karı/Zararı (A) 2.390.936 723.373
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI - -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar - -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar - -
Diğer Kapsamlı Gelir (B) - -

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK
DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ (A+B) 2.390.936 723.373

İlişikteki Notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.



ÜNLÜ Portföy İkinci Değişken Fon
1 Ocak - 31 Aralık 2021 Hesap Dönemine Ait
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

6

Bağımsız
Denetimden

Geçmiş

Bağımsız
Denetimden

Geçmiş

Dipnot
referansları

1 Ocak-
31 Aralık 2021

1 Ocak-
31 Aralık 2020

Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Başı) 7.744.310 5.813.326

Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış/Azalış 2.390.936 723.373
Katılma Payı İhraç Tutarı (+) 18 9.236.419 8.593.634
Katılma Payı İade Tutarı (-) 18 (8.992.485) (7.386.023)

Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Sonu) 10 10.379.180 7.744.310

İlişikteki Notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.



ÜNLÜ Portföy İkinci Değişken Fon
1 Ocak - 31 Aralık 2021 Dönemine Ait
Nakit Akış Tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
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Bağımsız
Denetimden

Geçmiş

Bağımsız
Denetimden

Geçmiş
Dipnot 1 Ocak –

31 Aralık 2021
1 Ocak-

31 Aralık 2020referansları
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları (468.833) (1.687.521)
Net Dönem Karı/Zararı 2.390.936 723.373
Net Dönem Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili
Düzeltmeler (921.580) (746.858)
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 11 (821.257) (623.580)
Temettü Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 11 (61.414) -
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile
İlgili Düzeltmeler 11 (38.909) (123.278)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler (2.859.838) (2.410.894)
Teminata verilen nakit ve nakit benzerlerindeki
değişim (399.323) 105.060
Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler (2.619.173) 1.400.412
Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 629.100 4.953
Finansal Varlıklardaki Artış/Azalışla ilgili
Düzeltmeler (470.442) (3.921.319)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları (1.390.482) (2.434.379)
Alınan Temettü 61.414
Alınan Faiz 11 821.257 623.319
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 38.978 123.539
B. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları 243.934 1.207.611
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit 18 9.236.419 8.593.634
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit 18 (8.992.485) (7.386.023)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden
Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net
Artış/Azalış (A+B) (224.899) (479.910)
C. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve
Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi - -
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Net Artış/Azalış
(A+B+C) (224.899) (479.910)
D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri 17 402.442 882.352
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
(A+B+C+D) 17 177.543 402.442

                                     İlişikteki Notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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1. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A.  GENEL BİLGİLER

ÜNLÜ Portföy İkinci Değişken Fon’u, bağlı olduğu şemsiye fonun unvanı “ÜNLÜ Portföy Yönetimi
A.Ş. Değişken Şemsiye Fon” olup, şemsiye fonun türü değişken şemsiye fondur.

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. (eski adıyla Standard ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.) tarafından 2499
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 37 ve 38’inci maddelerine dayanılarak ve kendi içtüzük
hükümlerine göre yönetilmek üzere, halktan katılma belgeleri karşılığı toplanacak paralarla katılma
belgesi sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası
araçlarından ve altın ile diğer kıymetli madenlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla Sermaye
Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 29 Kasım 2004 tarih ve KYD / 835 sayılı izni ile Dundas ÜNLÜ Menkul
Değerler A.Ş. B Tipi Değişken Fon (“Fon”) kurulmuştur. Fon’a iştirak sağlayan ve Fon varlığına katılım
oranını gösteren 1. tertip 500.000.000 adet katılma payları, SPK’nın 18 Şubat 2005 tarih ve KB 398 /
82 sayılı izni ile kayda alınmış, 3 Ocak 2005 tarihi itibarıyla halka arz edilmiştir. Fon tutarının artırımına
istinaden fona iştirak ve fon varlığına katılım oranını gösteren II. Tertip 500.000.000 adet katılma payı
ise SPK’nın 31 Ocak 2006 tarih ve KB 398-2 / 1450 sayılı izni ile kayda alınmıştır.

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.’nin kurucusu olduğu Fon'un kuruculuğu ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.
tarafından 20 Nisan 2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-55.1 sayılı Portföy Yönetimi
Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'ne uyum çerçevesinde devralınmıştır.
Bu çerçevede; “ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Değişken Fonu” unvanı SPK’nın 14 Nisan 2015
ve 12233903-305.01.01-363-3938 sayılı iznine dayanılarak “ÜNLÜ Porftföy İkinci Değişken Fon”
olarak değiştirilmiştir.

Fon'un portföy saklama hizmeti “Türkiye İş Bankası A.Ş.” tarafından verilmekte olup kurucu, yönetici
ve merkezi saklayıcı kurum ile ilgili bilgileri aşağıdaki gibidir:

Kurucu ve yönetici:

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.

Ahi Evran Cad. Polaris Plaza B Blok K: 1 No: 21 Maslak 34398 İstanbul

Merkezi saklayıcı kurumlar:

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş, İstanbul Altın Borsası A.Ş, Euroclear Bank SA/NV “Merkezi
Saklayıcı Kuruluşlar” olarak bağlı bulunduğu Şemsiye Fon'un iç tüzüğünde yer almaktadır.

Fon’un, 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıla ait finansal tabloları 22 Mart 2022 tarihinde Kurucu’nun
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

B.  FON’UN YÖNETİM STRATEJİSİ

Fon portföyündeki varlıklar SPK düzenlemelerine ve bağlı olduğu şemsiye fonun iç tüzüğüne uygun
olarak seçilir ve fon portföyü, Yönetici tarafından bağlı olduğu fonun iç tüzüğünün 5. maddesi ve
SPK’nın III-52.1 numaralı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 5. maddesine ve fon
izahnamesinin 2.3 maddesine uygun olarak yönetilir.

Fon’un, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre katılma belgesi sahiplerinin haklarını
koruyacak şekilde yönetim, temsil ve varlıkların saklanmasından Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca
Kurucu sorumludur.

Fon’un yatırım stratejisi fon faiz döngülerini yakalayarak durasyon ve kredi riskini yöneterek, riske göre
düzeltilmiş getiriyi maksimize etme hedefine dayanmaktadır. Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesinde belirtilen fon türlerinden herhangi birine
girmeyen “Değişken Fon” niteliğindedir.
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1. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER (devamı)

B.  FON’UN YÖNETİM STRATEJİSİ (devamı)

Fon portföyünün yatırım stratejisi ile uyumlu olarak şekillendirilmesine dikkat edilecektir. Bu açıdan,
çok yüksek volatiliteye maruz kalabilecek, tamamen farklı bir risk profiline sahip ortaklık payı
yatırımları ancak istisnai durumlarda tercih edilecektir. Fon portföyünde Hazine Müsteşarlığı ve yabancı
devletler ile Türk şirketleri ve yabancı şirketler tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına yer
verilebilecektir. Faizlerdeki yükseliş veya düşüş beklentisine bağlı olarak kısa veya uzun vadeli ve
değişken veya sabit faizli bonolar tercih edilecektir. Bunlar dışında, dövize dayalı mevduat yapılabilir,
yabancı ülke borsalarına kote edilmiş yabancı sermaye piyasası araçları ve kredi riskine dayalı yatırım
araçları aşağıdaki tabloda belirtilen limitler dahilinde portföye alınabilir.

Portföye sınırlı ölçüde aşağıdaki varlıklar da dahil edilebilir:

Borsa İstanbul A.Ş. (“BİST”)’te işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine, faize,
dövize/kura ve finansal endekslere dayalı “borsada” işlem gören türev araçlar, varantlar ve sertifikalar
yatırım amacıyla, aynı dayanak varlıklara dayalı “borsa dışında” işlem gören türev araçlar, varantlar ve
sertifikalar ile swap sözleşmeleri riskten korunma amacıyla dahil edilebilir.

2.  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

A.  SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR

(a) Uygulanan muhasebe standartları

Bu finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Seri II-14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar
Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye
Muhasebe Standartları (“TMS”) esas alınmıştır. TMS’ler; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye
Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları içermektedir.

Fon’un fonksiyonel para birimi Türk Lirası (TL)’dır ve muhasebe kayıtlarını Türkiye’de geçerli olan
ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı gereklerine
göre TL olarak tutmaktadır ve finansal tablolar Fon’un yasal kayıtlarına dayandırılmış ve TL cinsinden
ifade edilmiş olup, Fon’un durumunu KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları’na
uygun olarak arz edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak
hazırlanmıştır.

Fon’un finansal tabloları KGK tarafından 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (“KHK”) 9 uncu
maddesinin (b) bendine dayanılarak geliştirilen 2 Haziran 2016 tarihli ve 30 sayılı Kurul kararıyla
onaylanan 2016 TMS Taksonomisi’ne uygun olarak hazırlanmıştır.

(b) Netleştirme/Mahsup

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net
olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine
getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler.

(c) Raporlama para birimi

Fon’un finansal tabloları, geçerli olan para birimi (işlevsel para birimi) ile sunulmuştur. Fon’un finansal
durumu ve faaliyet sonuçları, geçerli para birimi olan ve finansal tablolar için raporlama para birimi
olan TL cinsinden ifade edilmiştir.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

B. MUHASEBE TAHMİNLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek
dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır.

Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak düzeltilir ve önceki dönem finansal tabloları
yeniden düzenlenir.

C. MUHASEBE POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİKLER

Uygulanan değerleme ilkeleri ve muhasebe politikaları sunumu yapılan tüm dönem bilgilerinde tutarlı
bir şekilde uygulanmıştır. Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak
uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir.

D) YENİ VE DÜZELTİLMİŞ STANDART VE YORUMLAR:

31 Aralık 2021 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas
alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş
TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak
uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Fon’un mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri
ilgili paragraflarda açıklanmıştır.

i) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar

Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz
yürürlüğe girmemiş ve Fon tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve
değişiklikler aşağıdaki gibidir. Fon aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe
girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.

Covid-19 ile İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar (TFRS 16 Değişiklikleri)

Haziran 2020 tarihinde KGK, TFRS 16 Kiralamalar standardında, COVID-19 salgını sebebiyle
kiracılara tanınan kira imtiyazlarının, kiralamada yapılan bir değişiklik olup olmadığını
değerlendirmeleri konusunda muafiyet tanınması amacıyla değişiklik yapmıştır. 7 Nisan 2021 tarihinde
KGK, muafiyetin, vadesi 30 Haziran 2022 tarihinde veya öncesinde dolan kira ödemelerinde azalışa
sebep olan imtiyazları da kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin değişiklik yapmıştır.

Kiracılar, yapılan bu değişikliği 1 Nisan 2021 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde
uygulayacaklardır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.

Söz konusu değişiklik Fon için geçerli değildir ve  finansal durumu veya performansı üzerinde  bir etki
bulunmamaktadır.
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2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

D) Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı):

TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları
veya Katkıları – Değişiklik

KGK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden araştırma projesi çıktılarına bağlı olarak değiştirilmek
üzere, Aralık 2017’de TFRS 10 ve TMS 28’de yapılan söz konusu değişikliklerin geçerlilik tarihini
süresiz olarak ertelemiştir. Ancak, erken uygulamaya halen izin vermektedir.

Fon, söz konusu değişikliklerin etkilerini, bahsi geçen standartlar nihai halini aldıktan sonra
değerlendirecektir.

TFRS 17 – Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı

KGK Şubat 2019’da, sigorta sözleşmeleri için muhasebeleştirme ve ölçüm, sunum ve açıklamayı
kapsayan kapsamlı yeni bir muhasebe standardı olan TFRS 17’yi yayımlamıştır. TFRS 17 hem sigorta
sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin güncel bilanço değerleri ile ölçümünü hem de karın
hizmetlerin sağlandığı dönem boyunca muhasebeleştirmesini sağlayan bir model getirmektedir TFRS
17, 1 Ocak 2023 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya
izin verilmektedir. Standart Fon için geçerli değildir ve Şirket’in / Grup’un finansal durumu veya
performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.

Yükümlülüklerin kısa ve uzun vade olarak sınıflandırılması (TMS 1 Değişiklikleri)

Ocak 2021’de KGK, “TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu” standardında değişiklikler yapmıştır. 1 Ocak
2023 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere yapılan bu
değişiklikler yükümlülüklerin uzun ve kısa vade sınıflandırılmasına ilişkin kriterlere açıklamalar
getirmektedir. Yapılan değişiklikler TMS 8 “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde
Değişiklikler ve Hatalar” e göre geriye dönük olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin
verilmektedir.
Söz konusu değişikliğin Fon’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri
değerlendirilmektedir.

TMS 8 Değişiklikleri – Muhasebe Tahminlerinin Tanımı

Ağustos 2021'de KGK, TMS 8'de "muhasebe tahminleri" için yeni bir tanım getiren değişiklikler
yayınlamıştır. TMS 8 için yayınlanan değişiklikler, 1 Ocak 2023 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Değişiklikler, muhasebe tahminlerindeki değişiklikler
ile muhasebe politikalarındaki değişiklikler ve hataların düzeltilmesi arasındaki ayrıma açıklık
getirmektedir. Ayrıca, değiştirilen standart, girdideki bir değişikliğin veya bir ölçüm tekniğindeki
değişikliğin muhasebe tahmini üzerindeki etkilerinin, önceki dönem hatalarının düzeltilmesinden
kaynaklanmıyorsa, muhasebe tahminlerindeki değişiklikler olduğuna açıklık getirmektedir. Muhasebe
tahminindeki değişikliğin önceki tanımı, muhasebe tahminlerindeki değişikliklerin yeni bilgilerden veya
yeni gelişmelerden kaynaklanabileceğini belirtmekteydi. Bu nedenle, bu tür değişiklikler hataların
düzeltilmesi olarak değerlendirilmemektedir. Tanımın bu yönü KGK tarafından korunmuştur.
Değişiklikler yürürlük tarihinde veya sonrasında meydana gelen muhasebe tahmini veya muhasebe
politikası değişikliklerine uygulayacak olup erken uygulamaya izin verilmektedir.

Söz konusu değişiklik Fon için geçerli değildir ve finansal durumu veya performansı üzerinde bir etki
bulunmamaktadır.
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2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

D) Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı):

TMS 1 Değişiklikleri – Muhasebe Politikalarının Açıklanması

Ağustos 2021'de KGK, TMS 1 için işletmelerin muhasebe politikası açıklamalarına önemlilik
tahminlerini uygulamalarına yardımcı olmak adına rehberlik ve örnekler sağladığı değişiklikleri
yayınlamıştır. TMS 1'de yayınlanan değişiklikler 1 Ocak 2023 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. TFRS'de "kayda değer" teriminin bir tanımının bulunmaması
nedeniyle, KGK, muhasebe politikası bilgilerinin açıklanması bağlamında bu terimi "önemli" terimi ile
değiştirmeye karar vermiştir. 'Önemli' TFRS'de tanımlanmış bir terimdir ve KGK’ya göre finansal tablo
kullanıcıları tarafından büyük ölçüde anlaşılmaktadır. Muhasebe politikası bilgilerinin önemliliğini
değerlendirirken, işletmelerin hem işlemlerin boyutunu, diğer olay veya koşulları hem de bunların
niteliğini dikkate alması gerekir. Ayrıca işletmenin muhasebe politikası bilgilerini önemli olarak
değerlendirebileceği durumlara örnekler eklenmiştir.

Söz konusu değişiklik Fon için geçerli değildir ve finansal durumu veya performansı üzerinde bir etki
bulunmamaktadır.

TMS 12 Değişiklikleri – Tek bir işlemden kaynaklanan varlık ve yükümlülüklere ilişkin
Ertelenmiş Vergi

Ağustos 2021'de KGK, TMS 12'de ilk muhasebeleştirme istisnasının kapsamını daraltan ve böylece
istisnanın eşit vergilendirilebilir ve indirilebilir geçici farklara neden olan işlemlere uygulanmamasını
sağlayan değişiklikler yayınlamıştır. TMS 12'ye yapılan değişiklikler 1 Ocak 2023'te veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Değişiklikler, bir yükümlülüğe ilişkin yapılan
ödemelerin vergisel açıdan indirilebilir olduğu durumlarda, bu tür indirimlerin, finansal tablolarda
muhasebeleştirilen yükümlülüğe (ve faiz giderine) ya da ilgili varlık bileşenine (ve faiz giderine) vergi
amacıyla ilişkilendirilebilir olup olmadığının (geçerli vergi kanunu dikkate alındığında) bir muhakeme
meselesi olduğuna açıklık getirmektedir. Bu muhakeme, varlık ve yükümlülüğün ilk defa finansal
tablolara alınmasında herhangi bir geçici farkın olup olmadığının belirlenmesinde önemlidir.
Değişiklikler karşılaştırmalı olarak sunulan en erken dönemin başlangıcında ya da sonrasında
gerçekleşen işlemlere uygulanır. Ayrıca, karşılaştırmalı olarak sunulan en erken dönemin başlangıcında,
kiralamalar ile hizmetten çekme, restorasyon ve benzeri yükümlülüklerle ilgili tüm indirilebilir ve
vergilendirilebilir geçici farklar için ertelenmiş vergi varlığı (yeterli düzeyde vergiye tabi gelir olması
koşuluyla) ve ertelenmiş vergi yükümlülüğü muhasebeleştirilir.
Genel anlamda, Fon finansal tablolar üzerinde önemli bir etki beklememektedir.

TFRS 3’deki değişiklikler – Kavramsal Çerçeve ’ye Yapılan Atıflara ilişkin değişiklik

KGK, Temmuz 2020’de TFRS İşletme Birleşmeleri standardında değişiklikler yapmıştır. Değişiklik,
TFRS 3’ün gerekliliklerini önemli şekilde değiştirmeden, Kavramsal Çerçevenin eski versiyonuna
(1989 Çerçeve) yapılan atfı Mart 2018’de yayımlanan güncel versiyona (Kavramsal Çerçeve) yapılan
atıfla değiştirmek niyetiyle yapılmıştır. Bununla birlikte, iktisap tarihinde kayda alma kriterlerini
karşılamayan koşullu varlıkları tanımlamak için TFRS 3'e yeni bir paragraf eklemiştir. Değişiklik, 1
Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye yönelik olarak uygulanacaktır.
Eğer işletme, aynı zamanda veya daha erken bir tarihte, TFRS standartlarında Kavramsal Çerçeve (2018
Sürümü)’ye atıfta bulunan değişikliklerin tümüne ait değişiklikleri uygular ise erken uygulamaya izin
verilmektedir.
Söz konusu değişikliğin Fon’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri
değerlendirilmektedir.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

D)  Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı):

TMS 16’daki değişiklikler- Kullanım amacına uygun hale getirme

KGK, Temmuz 2020’de,TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında değişiklikler yapmıştır.
Değişiklikle birlikte, şirketlerin bir maddi duran varlığı kullanım amacına uygun hale getirirken, üretilen
ürünlerin satışından elde ettikleri gelirlerin, maddi duran varlık kaleminin maliyetinden düşülmesine
izin vermemektedir. Şirketler bu tür satış gelirlerini ve ilgili maliyetleri artık kar veya zararda
muhasebeleştirecektir. Değişiklik, 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için
uygulanacaktır. Değişiklikler geriye dönük olarak, yalnızca işletmenin değişikliği ilk uyguladığı hesap
dönemi ile karşılaştırmalı sunulan en erken dönemin başlangıcında veya sonrasında kullanıma sunulan
maddi duran varlık kalemleri için uygulanabilir. İlk defa TFRS uygulayacaklar için muafiyet
tanınmamıştır.

Söz konusu değişikliğin Fon’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri
değerlendirilmektedir.

TMS 37’deki değişiklikler- Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler-Sözleşmeyi yerine getirme
maliyetleri
KGK, Temmuz 2020’de, TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar standardında
değişiklikler yapmıştır. TMS 37’de yapılan ve 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için uygulanacak olan değişiklik, bir sözleşmenin ekonomik açıdan “dezavantajlı” mı yoksa
“zarar eden” mi olup olmadığının değerlendirilirken dikkate alınacak maliyetlerin belirlenmesi için
yapılmıştır ve ‘direkt ilgili maliyetlerin’ dahil edilmesi yaklaşımının uygulanmasını içermektedir.
Değişiklikler, değişikliklerin ilk kez uygulanacağı yıllık raporlama döneminin başında (ilk uygulama
tarihi) işletmenin tüm yükümlülüklerini yerine getirmediği sözleşmeler için ileriye yönelik olarak
uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.

Söz konusu değişikliğin Fon’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri
değerlendirilmektedir.

Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama- TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da
Yapılan Değişiklikler

Aralık 2020’de KGK, gösterge faiz oranının (IBOR) alternatif referans faiz oranı ile değiştirilmesinin
Finansal raporlamaya olan etkilerini gidermek adına geçici muafiyetleri ortaya koyan Gösterge Faiz
Oranı Reformu – Faz 2- TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16 Değişikliklerini yayınlamıştır.
İşletmeler bu değişiklikleri 1 Ocak 2021’de veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde
uygulayacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklikler aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

IBOR reformunun bir sonucu olarak sözleşmeye dayalı nakit akışlarını belirleme esasındaki
değişiklikler için kolaylaştırıcı uygulama

Değişiklikler, sözleşmeye bağlı değişikliklerin veya reformun doğrudan gerektirdiği nakit akışlarındaki
değişikliklerin, piyasa faiz oranındaki bir harekete eşdeğer değişken faiz oranındaki değişiklikler olarak
değerlendirilmesi için kolaylaştırıcı bir uygulama içerir. Bu kolaylaştırıcı uygulama kapsamında finansal
araçlar için geçerli olan faiz oranlarının, faiz oranı reformu sonucunda değişmesi halinde söz konusu
durumun bir finansal tablo dışı bırakma ya da sözleşme değişikliği olarak kabul edilmemesi; bunun
yerine nakit akışlarının finansal aracın orijinal faiz oranları kullanılarak belirlenmeye devam edilmesi
öngörülmektedir.
Kolaylaştırıcı uygulama, TFRS 9 Finansal Araçlar (ve bu nedenle TMS 39 Finansal Araçlar:
Sınıflandırma ve Ölçme) standardından muafiyet sağlayarak TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri Standardını
uygulayan şirketler ve IBOR Reformu kaynaklı kiralama değişikleri için TFRS 16 Kiralamalar standardı
uygulaması için zorunludur.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

D) Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı):

Yıllık İyileştirmeler- 2018-2020 Dönemi

KGK tarafından, Temmuz 2020’de “TFRS standartlarına ilişkin Yıllık İyileştirmeler / 2018-2020
Dönemi”, aşağıda belirtilen değişiklikleri içerek şekilde yayınlanmıştır:

- TFRS 1- Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması – İlk Uygulayan
olarak İştirak: Değişiklik, bir bağlı ortaklığın, ana ortaklık tarafından raporlanan tutarları
kullanarak birikmiş yabancı para çevrim farklarını ölçmesine izin vermektedir. Değişiklik
ayrıca, iştirak veya iş ortaklığına da uygulanır.

- TFRS 9 Finansal Araçlar- Finansal yükümlülüklerin finansal tablo dışı bırakılması için '%10
testinde dikkate alınan ücretler: Değişiklik, bir işletmenin yeni veya değiştirilmiş finansal
yükümlülük şartlarının, orijinal finansal yükümlülük şartlarından önemli ölçüde farklı olup
olmadığını değerlendirirken dikkate aldığı ücretleri açıklığa kavuşturmaktadır. Bu ücretler,
tarafların birbirleri adına ödedikleri ücretler de dahil olmak üzere yalnızca borçlu ile borç veren
arasında, ödenen veya alınan ücretleri içerir.

- TMS 41 Tarımsal Faaliyetler – Gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde vergilemeler: Yapılan
değişiklik ile, TMS 41 paragraf 22’deki, şirketlerin TMS 41 kapsamındaki varlıklarının gerçeğe
uygun değerinin belirlenmesinde vergilemeler için yapılan nakit akışlarının dikkate
alınmamasına yönelik hükmü kaldırmıştır.

Yapılan iyileştirmelerin tamamı, 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için
uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu iyileştirmelerin Şirket’in finansal
durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.

Riskten korunma Muhasebesi ilişkisinin sonlandırılmasına ilişkin imtiyazlar

- - Değişiklikler, IBOR reformu nedeniyle gerekli duyulan riskten korunma muhasebesi kurgusu
ve dokümantasyonundaki revizyonların, riskten korunma ilişkisini sonlandırılmadan
yapılmasına izin vermektedir.

- Nakit akış riskinden korunma fonundaki birikmiş tutarın alternatif referans faiz oranına
dayandığı varsayılır.

- Şirketler, alternatif faiz oranı geçiş sürecinde, TMS 39 uyarınca geriye dönük etkinlik testlerinin
değerlendirmesini yaparken, her bir riskten korunma ilişkisi nezdinde birikmiş gerçeğe uygun
değer değişimlerini sıfırlama yoluna gidebilir.

- Değişiklikler, gruplama yaklaşımına konu olarak belirlenmiş kalemlerin (örneğin makro riskten
korunma stratejisinin parçası olanlar) IBOR reformunun gerektirdiği revizeler nedeniyle
değiştirilmesine ilişkin muafiyet sağlamaktadır. İlgili muafiyet, riskten korunma stratejisinin
korunmasına ve sonlandırılmadan devam etmesine olanak sağlamaktadır.

- Alternatif referans faiz oranı geçişinde, riskten korunma ilişkisi birden fazla revize edilebilir.
IBOR reformu kaynaklı riskten korunma ilişkisinde yapılan tüm revizeler için faz 2 muafiyetleri
uygulanır.

Risk bileşenlerinin ayrı olarak tanımlanması

Değişiklikler, şirketlere, riskten korunma ilişkisinde alternatif referans faiz oranının bir risk bileşeni
olarak belirlendiği durumlarda, risk bileşenlerinin ayrı olarak tanımlanması gerekliliği kriterini
sağlayacağına dair geçici muafiyet getirmektedir.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

D) Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı):

İlave Açıklamalar

Değişiklikler TFRS 7 Finansal Araçlara ilişkin Açıklamalar standardı kapsamında; işletmenin alternatif
referans faiz oranlarına geçiş süreci ve geçişten kaynaklanan riskleri nasıl yönettiği, henüz geçiş
gerçekleşmese de IBOR geçişinden etkilenecek finansal araçlar hakkında nicel bilgiler ve IBOR reformu
risk yönetimi stratejisinde herhangi bir değişikliğe yol açmış ise, bu değişikliğin açıklanması gibi ek
dipnot yükümlülükleri gerektirmektedir

Bu değişiklikler zorunlu olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. Uygulama geriye dönük olmakla
birlikte, şirketlerin geçmiş dönemleri yeniden düzenlemesi gerekli değildir.

Söz konusu değişikliğin Fon’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi
olmamıştır.



ÜNLÜ Portföy İkinci Değişken Fon
31 Aralık 2021 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

16

2.  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

E. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ

(a) Nakit ve nakit benzerleri

Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve Borsa Para Piyasasından alacaklardan
oluşmaktadır. Vadeli İşlem Opsiyon Piyasası (“VİOP”) işlemleri için teminat olarak verilen ve bilanço
tarihi itibarıyla açık bulunan işlemlerin değerlemesi sonucu hesaplanan tutarlar teminata verilen nakit
ve nakit benzerleri hesabında muhasebeleştirilmektedir (Not 17).

(b) Ters repo alacakları

Geri almak kaydıyla satılan menkul kıymetler (“repo”) finansal tablolara yansıtılır ve karşı tarafa olan
yükümlülük “Repo borçları” hesabına kaydedilir. Geri satmak kaydıyla alınan menkul kıymetler (“ters
repo”), satış ve geri alış fiyatı arasındaki farkın iç iskonto oranı yöntemine göre döneme isabet eden
kısmının ters repoların maliyetine eklenmesi suretiyle “Ters repo alacakları” hesabına ters repo
alacakları olarak kaydedilir.

(c) Finansal varlıklar

Finansal bir varlık veya finansal bir yükümlülük, sadece finansal araca ilişkin sözleşme hükümlerine
taraf olduğunda finansal durum tablosuna alınmaktadır. Finansal araçların normal yoldan alımı veya
satımı, işlem tarihinde ya da teslim tarihinde muhasebeleştirme yöntemlerinden biri kullanılarak finansal
tablolara alınır veya finansal tablo dışı bırakılır. Menkul değerlerin alım ve satım işlemleri teslim
tarihinde muhasebeleştirilmektedir. Finansal araçların ilk muhasebeleştirilmesinde, sınıflandırması,
sözleşmeye bağlı şartlara ve ilgili iş modeline bağlıdır. TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat
kapsamında değerlendirilen varlıklar dışındaki bir finansal varlık veya finansal yükümlülük ilk defa
finansal tablolara alınırken gerçeğe uygun değerinden ölçülmektedir. Gerçeğe uygun değer değişimleri
kâr veya zarara yansıtılanlar dışındaki finansal varlık ve yükümlülüklerin ilk ölçümünde, bunların
edinimiyle veya ihracıyla doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de gerçeğe uygun değere ilave
edilmekte veya gerçeğe uygun değerden düşülmektedir.

Finansal araçların ilk muhasebeleştirilme esnasında hangi kategoride sınıflandırılacağı, sözleşmeye
bağlı nakit akışların özelliklerine bağlıdır.

TFRS 9 kapsamında finansal varlıklar ve yükümlülükler aşağıdaki gibidir:

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarar’a Yansıtılan Finansal Varlıklar:

Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar, piyasada kısa dönemde oluşan fiyat
ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kâr sağlamak amacıyla elde edilen, veya elde edilme
nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde kâr sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan finansal
varlıklardır. Finansal durum tablosuna ilk olarak işlem maliyetleri de dahil olmak üzere gerçeğe uygun
değerleri ile yansıtılmakta ve kayda alınmalarını müteakiben gerçeğe uygun değerleri ile değerlemeye
tabi tutulmaktadır. Yapılan değerleme sonucu oluşan kazanç ve kayıplar kar/zarar hesaplarına dahil
edilmektedir.

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar:

Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini ve finansal varlığın satılmasını
amaçlayan ve buna ek olarak finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece
anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması
durumlarında finansal varlık, gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan olarak
sınıflandırılmaktadır.
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2.  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

E. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (devamı)

(c) Finansal varlıklar (devamı)

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar (devamı):

Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire finansal varlıkların müteakip değerlemesi gerçeğe
uygun değerleri üzerinden yapılmaktadır. Ancak, gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir şekilde tespit
edilemiyorsa, sabit bir vadesi olanlar için iç verim oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedel
üzerinden; sabit bir vadesi olmayanlar için gerçeğe uygun değer fiyatlandırma modelleri veya iskonto
edilmiş nakit akış teknikleri kullanılarak değerlenmektedir. Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı
gelire finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan ve menkul
kıymetlerin etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyeti ile gerçeğe uygun değeri arasındaki
farkı ifade eden gerçekleşmemiş kar veya zararlar özkaynak kalemleri içerisinde “Finansal Varlıklar
Değer Artış / Azalış Fonu” hesabı altında gösterilmektedir. Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı
gelire finansal varlıklar elden çıkarılmaları durumunda gerçeğe uygun değer uygulaması sonucunda
özkaynak hesaplarında oluşan değer, dönem kar/zararına yansıtılmaktadır.

İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar:

Finansal varlığın, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini amaçlayan ve finansal varlığa
ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz
ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması durumunda finansal varlık itfa edilmiş maliyeti ile ölçülen
finansal varlık olarak sınıflandırılmaktadır. Etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş
maliyeti ile değerlemeye tabi tutulmakta ve varsa değer azalışı için karşılık ayrılmaktadır. Vadeye kadar
elde tutulacak menkul değerlerden kazanılan faiz gelirleri dönem kar/zararında faiz geliri olarak
muhasebeleştirilmektedir.
Maliyetle değerlenecek finansal varlıklar
Maliyetle değerlenecek finansal varlıklar aktif bir piyasası oluşmamış gerçeğe uygun değeri güvenilir
bir şekilde hesaplanamayan uzun vadeli finansal varlıklardan oluşmaktadır. Bu varlıklar, ödenen
maliyetlerinden değerlendirilir. Borsaya kote olmayan ve değeri makul şekilde ölçülemeyen ve uzun
vadede elde tutulması beklenen şirket hisseleri bu kalem altında gösterilir.
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü / beklenen zarar karşılığı
Fon gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan dışındaki tüm finansal varlıklarına kolaylaştırılmış
yöntemi uygulayarak ömür boyu beklenen zararlar karşılıkları hesaplamakta ve muhasebeleştirmiştir.
Her raporlama tarihinde, değer düşüklüğü kapsamındaki finansal aracın kredi riskinde ilk defa finansal
tablolara alınmasından bu yana önemli bir artış olup olmadığı değerlendirilir. Bu değerlendirme
yapılırken, finansal aracın temerrüt riskinde meydana gelen değişim dikkate alınır. Beklenen zarar
karşılığı tahmini tarafsız, olasılıklara göre ağırlıklandırılmış ve geçmiş olaylar, mevcut şartlar ve
gelecekteki ekonomik şartlara ilişkin tahminler hakkında desteklenebilir bilgiler içermektedir.
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla kayıtlı değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde bütün
finansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari
alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık
hesabındaki değişimler dönem kar zararında muhasebeleştirilir. Gerçeğe uygun değer farkı diğer
kapsamlı gelire yansıtılan özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa
ve azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla
ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı değer düşüklüğünün iptal
edileceği tarihte, yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması durumunda
ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir.

Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan özkaynak araçlarının gerçeğe uygun
değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana gelen artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.
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2.  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

E. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (devamı)

(d) Takas alacakları ve borçları

“Takas alacakları” kalemi altında Fon’un bilanço tarihinden önceki iki iş gününde sattığı menkul
kıymetlerden kaynaklanan alacaklar bulunmaktadır.

“Takas borçları” kalemi altında Fon’un bilanço tarihinden önceki iki iş gününde aldığı menkul
kıymetlerden kaynaklanan borçlar bulunmaktadır.

(e) Kur değişimin etkileri

Yabancı para cinsinden olan işlemler, işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kurdan; yabancı para
cinsinden olan parasal varlık ve borçlar ise, dönem sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış
kurundan Türk lirasına çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden olan kalemlerin çevrimi sonucunda ortaya
çıkan gelir ve giderler, ilgili yılın kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna dahil edilmiştir.

(f) Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Bilanço tarihinden sonraki olaylar, dönem karına ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal
bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı
için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. Fon, bilanço tarihinden sonraki düzeltme
gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun
şekilde düzeltir.

(g)  Vergi karşılığı

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (“GVK”) Geçici 67. maddesinde 7 Temmuz 2006 tarihinde 5527
sayılı yasa ile yapılan değişiklik ve bu değişiklik çerçevesinde yayınlanan 23 Temmuz 2006 tarih ve
26237 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan menkul
kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansman fonları ve varlık finansman fonları
dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortalıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak
tevkifat oranı değişiklik tarihinden 1 Ekim 2006 tarihine kadar %10, 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren
%0 olarak değiştirilmiştir.
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2.  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

E. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (devamı)

(h)  Gelir/giderin tanınması

Fon menkul kıymetlerinin dönem sonu itibarıyla aşağıdaki değerleme ilkelerine göre değerlenmesi
sonucunda ortaya çıkan değerleme farkları, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna “Finansal
varlık ve yükümlülüklere ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar” hesabına kaydedilir.

Bilançoda bulunan finansal varlıkların, alım ve satımı, fon paylarının alım ve satımı, fonun gelir ve
giderleri ile fonun diğer işlemleri yapıldıkları gün itibarıyla muhasebeleştirilir. Fon’dan satılan bir
menkul kıymet satış günü değeri (alış bedeli ve satış gününe kadar oluşan değer artış veya azalışları
toplamı) üzerinden “Finansal varlıklar” hesabına alacak/borç kaydedilir. Satış günü değeri, ortalama bir
değer olup; “Finansal varlıklar” hesabının borç bakiyesinin, ilgili menkul kıymetin birim sayısına
bölünmesi suretiyle hesaplanır. Satış tutarı ile satış günü değeri arasında bir fark oluştuğu takdirde bu
fark “Finansal varlık ve yükümlülüklere ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar” hesabına kaydedilir. Satılan
menkul kıymete ilişkin Fon’un muhasebe kayıtlarında bulunan “Fon payları değer artış/azalış” hesabının
bakiyesinin ortalamasına göre satılan kısma isabet eden tutar ise, bu hesaptan çıkarılarak “Finansal
varlık ve yükümlülüklere ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar” hesaplarına aktarılır.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’ndaki (“VİOP”) işlemler için teminat olarak verilen tutar her gün
itibarıyla açık olan pozisyon rayiç değeri de dikkate alınarak değerlenmekte ve ilgili tutarlar kar veya
zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda “Finansal varlık ve yükümlülüklere ilişkin gerçekleşmiş
kar/zarar” kaleminde muhasebeleştirilmektedir. İlgili teminat tutarı ise bilançoda “Teminata verilen
nakit ve nakit benzerleri” hesabına kaydedilir.

Temettü gelirleri ilgili temettüyü alma hakkı oluştuğu tarihte finansal tablolara kaydedilir.

Kurucu’ya Fon’un yönetim ve temsili ile Fon’a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe
hizmetleri karşılığı olarak, yıllık fon toplam değerinin Kurucu ile portföy yönetimi çerçeve sözleşmesi
ile belirlenen oranda Fon yönetim ücreti ödenmektedir. İlgili ücret pay fiyatı açıklama günlerinde
tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu’ya ödenir.

Tüm giderler kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna tahakkuk esasına göre kaydedilmektedir.

(i) Katılma payları

Katılma payları Fon’un net varlık değeri üzerinde gÜNLÜk olarak belirlenen fiyatlardan pay sahipleri
tarafından alınıp satılabilir. Katılma payının fiyatı fon net varlık değeri/toplam değerinin, değerleme
gününde tedavülde olan pay sayısına bölünerek belirlenmektedir.

(j) İlişkili taraflar

Bu finansal tablolarda, Fon’un kurucusu ve yöneticisi, Kurucu ve yöneticinin ortakları ve doğrudan
ve/veya dolaylı sermaye ilişkisinde bulunan kuruluşları, Kurucu üst düzey yönetimi ve Yönetim Kurulu
üyeleri, aileleri ve kendileri tarafından kontrol edilen veya önemli etkinliğe sahip bulunulan şirketler
“ilişkili taraflar” olarak kabul edilir (Not 4).
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2.  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

E. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (devamı)

(k) Uygulanan değerleme ilkeleri

Portföydeki varlıkların değeri aşağıdaki esaslara göre tespit edilir:

a) Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım
fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin TCMB döviz satış kuru ile çarpılması
suretiyle bulunur.

b) Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan;

1) Borsada işlem görenler değerleme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama
fiyat veya oranlarla değerlenir. Şu kadar ki, kapanış seansı uygulaması bulunan piyasalarda
işlem gören varlıkların değerlemesinde kapanış seansında oluşan fiyatlar, kapanış seansında
fiyatın oluşmaması durumunda ise borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlar
kullanılır.

2) Borsada işlem görmekle birlikte değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan
paylar son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla; borçlanma araçları, ters repo ve repolar son işlem
günündeki iç verim oranı ile değerlenir.

3) Fon katılma payları, değerleme günü itibarıyla en son açıklanan fiyatları esas alınarak
değerlenir.

4) Vadeli mevduat, bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi
suretiyle değerlenir.

5) Yabancı para cinsinden olanlar, TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz
alış kuru ile değerlenir.

6) Türev araçlar nedeniyle teminat olarak verilen varlıklar da portföy değeri tablosunda
gösterilir. Bu varlıklar teminatın türü dikkate alınarak bu maddedeki esaslar çerçevesinde
değerlenir.

7) Borsa dışı repo-ters repo sözleşmeleri, piyasa fiyatını en doğru yansıtacak şekilde güvenilir
ve doğrulanabilir bir yöntemle değerlenir.

8) (1) ile (7) no’lu alt bentlerde belirtilenler dışında kalanlar, KGK tarafından yayımlanan
TMS/TFRS dikkate alınarak değerlenir. Değerleme esasları, yazılı karara bağlanır.

9) (7) ve (8) no’lu alt bentlerde yer alan yöntemlere ilişkin kararlar kurucunun yönetim kurulu
tarafından alınır.

c) Endeks fonların portföylerinde yer alan varlıklardan; baz alınan endeks kapsamında bulunan
varlıklar endeksin hesaplanmasında kullanılan esaslar, diğer varlıklar ise (b) bendinde belirtilen
esaslar çerçevesinde değerlenir.

Fon’un diğer varlık ve yükümlülükleri, KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS dikkate alınarak
değerlenir. Şu kadar ki, Fon’un yabancı para cinsinden yükümlülükleri TCMB tarafından ilgili yabancı
para için belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir.

F. ÖNEMLİ MUHASEBE TAHMİN VE VARSAYIMLARI

Fon’un finansal tabloları, fonun sürekliliği esasına göre hazırlamıştır.

Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan
koşullu varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde oluştuğu raporlanan gelir ve
giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahminler yönetimin
en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir.
Fon portföyündeki varlıkların değerleme ilkeleri 2.k no’lu notta açıklanmıştır.
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3. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

Fon’un faaliyetlerine ilişkin kurucu ve portföy yöneticisi tarafından finansal performansları ayrı takip
edilen bölümleri olmadığından ve hizmet sunduğu coğrafi bölge Türkiye olduğundan 31 Aralık 2021 ve
31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla sona eren yıllara ait finansal tablolarda ayrıca bölümlere göre
raporlama yapılmamıştır.

4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

a) 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflarla olan bakiyeler aşağıdaki gibidir:

İlişkili taraflara borçlar 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020
ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş - Fon yönetim ücreti (1) 12.346 8.458

 Toplam 12.346 8.458
(1) TEFAS üzerinden satışa aracılık eden kurumlara olan borçlar düşüldükten sonra ilişkili taraflara olan fon
yönetim ücret borcunu temsil etmektedir.

b) 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde ilişkili taraflarla olan işlemler
aşağıdaki gibidir:

İlişkili taraflarla yapılan işlemler 1 Ocak –
31 Aralık 2021

1 Ocak –
31 Aralık 2020

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş - Fon yönetim gideri (1) (Not 8) 110.398 95.138

Toplam 110.398 95.138
(1) TEFAS üzerinden satışa aracılık eden kurumlara ödenen ücretler düşüldükten sonra ilişkili taraflara ödenen fon yönetim
ücretini temsil etmektedir.

5. ALACAKLAR VE BORÇLAR

Alacaklar 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020
BBP alacaklar 167.191 392.194
Takas Alacakları 616.863 -
Ters Repo Alacakları 2.002.310 -
İtfa olmuş özel kesim tahvillerden alacaklar (1) 19.754.515 19.754.515
Şüpheli alacak karşılığı (-) (19.754.515) (19.754.515)

Toplam 2.786.364 392.194
(1) 31 Aralık 2021 itibarıyla 5.253.948 TL tutarında Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş,  9.338.568 TL tutarında Bimeks Bilgi İşlem ve Dış

Ticaret A.Ş. ve  4.192.000 TL tutarında Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve  970.000 TL tutarında AE Arma Elektropanç
Elektromekanik Sanayi Mühendislik Taahhüt ve Ticaret A.Ş.tahvillerinden doğan alacaklardan meydana gelmektedir (31 Aralık 2020:
5.253.948 TL tutarında Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, 9.338.568 TL tutarında Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. ve 4.192.000
TL tutarında Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş., 970.000 TL tutarında AE Arma Elektropanç Elektromekanik Sanayi
Mühendislik Taahhüt ve Ticaret A.Ş.).
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5. ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı)

Borçlar 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Takas Borçları 622.307 -
Denetim ücreti 11.800 9.440
Fon yönetim ücreti 12.346 8.458
Fon saklama ücreti 4.793 4.086
Diğer borçlar 8.451 8.747
SPK Kayıt Ücreti 519 387

Toplam 660.216 31.118

6. BORÇLANMA MALİYETLERİ

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2020: Bulunmamaktadır).

7. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla VİOP işlemleri için teminat olarak verilen bakiye 399.323 TL (31 Aralık
2020: bulunmamaktadır TL).

8. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Yönetim ücretleri (1) 110.398 95.138
Saklama ücretleri 46.956 34.248
Denetim ücretleri 23.600 18.722
Komisyon ve diğer işlem ücretleri (2) 61.185 2.137
Kurul Ücretleri 1.748 1.509

Toplam 243.887 151.754
(1) Fon, her gün için fon toplam değerinin %0,0035’i oranında yönetim ücreti tahakkuk ettirmektedir. Bu ücret

her ay sonunu izleyen ilk hafta içinde Kurucu’ya ödenir. (31 Aralık 2020: %0,0035).
(2) Fon, hisse senetleri alım satım işlemleri üzerinden %0,15 vadeli işlemler üzerinden de %0,05 aracı kuruluşa

aracılık komisyonu ödemektedir (31 Aralık 2020: Hisse işlemleri %0,15, vadeli işlemler %0,5).

Bağımsız Denetim Kuruluşundan Alınan Hizmetlere İlişkin Ücretler:

Şirket’in, KGK'nın 30 Mart 2021 tarihinde mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul Kararına
istinaden hazırladığı ve hazırlanma esasları 19 Ağustos 2021 tarihli KGK yazısını temel alan bağımsız
denetim kuruluşlarınca verilen hizmetlerin ücretlerine ilişkin açıklaması aşağıdaki gibidir:

1 Ocak-
31 Aralık 2021

1 Ocak-
31 Aralık 2020

Raporlama dönemine ait bağımsız denetim ücreti (*) 23.600 18.722

Toplam 23.600 18.722
(*) KDV dahil edilmiştir.



ÜNLÜ Portföy İkinci Değişken Fon
31 Aralık 2021 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

23

9. FİNANSAL VARLIKLAR

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020
GUD farkları kar/zarara yansıtılan finansal yatırımlar
Özel Sektör Finansman Bonoları 4.670.688 4.602.498
Özel Sektör Tahvili 1.264.809 2.424.991
Hisse Senetleri 911.164 -
Devlet Tahvili 421.538 345.236
Yatırım Fonlarındaki Paylar 574.968 -

Toplam 7.843.167 7.372.725

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla, gerçeğe uygun değer farkları Kar/Zarara yansıtılan finansal
varlıkların detayları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2021
Gerçeğe Uygun Değer Farkları Kar/Zarara
Yansıtılan FV Nominal Piyasa değeri Faiz oranı (%)
Devlet Tahvili 410.241 421.538 4,50-4,97
Hisse Senetleri 942.990 911.164 -
Özel Sektör Tahvili 1.220.710 1.264.809 0,00 – 3,24
Özel Sektör Finansman Bonoları 4.590.321 4.670.688 0,00 – 2,00
Yatırım Fonlarındaki Paylar 459.996 574.968 -

7.624.258 7.843.167

31 Aralık 2020
Gerçeğe Uygun Değer Farkları
Kar/Zarara Yansıtılan FV Nominal Piyasa değeri Faiz oranı (%)

Devlet Tahvili 330.000 345.236 %0,00-1,18%
Özel Sektör Tahvili 2.435.000 2.424.991 0,98%-3,30%
Özel Sektör Finansman Bonoları 4.690.000 4.602.498 %0,00-2,35%

Toplam 7.455.000 7.372.725

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla, teminata verilen finansal varlıklar bulunmamaktadır.

10. FİYAT RAPORUNDAKİ VE FİNANSAL DURUM TABLOSUNDAKİ TOPLAM DEĞER/NET
VARLIK DEĞERİ MUTABAKATI

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020
Finansal durum tablosundaki toplam değer/net varlık
değeri 10.379.180 7.744.310

Fiyat raporundaki toplam değer/net varlık değeri 10.379.180 7.744.310
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11. HASILAT

 Esas Faaliyet Gelirleri
1 Ocak –

31 Aralık 2021
1 Ocak –

31 Aralık 2020

Faiz Gelirleri 821.257 623.580
Temettü Gelirleri 61.414
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş
Kar/Zarar 1.696.114 139.937
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş
Kar/Zarar 38.909 123.278

 Toplam 2.617.694 886.795

12. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1 Ocak –

31 Aralık 2021
1 Ocak –

31 Aralık 2020

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 32.900 1

Toplam 32.900 1

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
1 Ocak –

31 Aralık 2021
1 Ocak –

31 Aralık 2020

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (1) 15.771 11.669

Toplam 15.771 11.669
(1) 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde esas faaliyetlerden diğer giderlerin içerisinde fon işletme giderleri,

damga vergisi, banka masrafları, BİST endeksi lisans sözleşmesi ve diğer giderler bulunmaktadır.

13. KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2020: Bulunmamaktadır).

14. TÜREV ARAÇLAR

Bulunmamaktadır. (31 Aralık 2020: Bulunmamaktadır.)

15. FİNANSAL ARAÇLAR

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri

Gerçeğe uygun değer, bilgili ve istekli taraflar arasında, piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleşen
işlemlerde, bir varlığın karşılığında el değiştirebileceği veya bir yükümlülüğün karşılanabileceği
değerdir.

Fon, finansal enstrümanların tahmini gerçeğe uygun değerlerini hâlihazırda mevcut piyasa bilgileri ve
uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Bununla birlikte, piyasa bilgilerini değerlendirip
gerçeğe uygun değerleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Sonuç olarak burada
sunulan tahminler, Fon’un cari bir piyasa işleminde elde edebileceği miktarların göstergesi olamaz.

Gerçeğe uygun değerleri tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal enstrümanların gerçeğe uygun
değerlerinin tahmini için aşağıdaki yöntem ve varsayımlar kullanılmıştır:
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15. FİNANSAL ARAÇLAR (devamı)

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri (devamı)

a.  Finansal varlıklar:
Nakit ve nakit benzeri değerler dahil olmak üzere diğer finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinin
kısa vadeli olmaları ve muhtemel zararların önemsiz miktarda olabileceği düşünülerek kayıtlı
değerlerine yaklaştığı öngörülmektedir.
Borçlanma senetlerinin ve hisse senetlerinin gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesinde piyasa fiyatları
esas alınır.

b.  Finansal yükümlülükler:

Takas borçları, yönetim ücreti borçları ve diğer borçlar da dahil olmak üzere finansal yükümlülüklerin
gerçeğe uygun değerlerinin, kısa vadeli olmaları nedeniyle kayıtlı değerlerinden önemli ölçüde farklılık
göstermeyeceği varsayılmıştır.

Fon’un finansal varlık ve yükümlülüklerinin maliyeti ve kayıtlı değerleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020
Maliyet Kayıtlı Değer Maliyet Kayıtlı Değer

Nakit ve nakit benzerleri 10.543 10.543 10.509 10.509
Teminata Verilen Nakit ve Nakit
Benzerleri 399.323 399.323 - -

Ters Repo Alacakları 2.002.310 2.002.310 - -
Takas Alacakları 616.863 616.863 - -
Borsa Para Piyasası Alacakları 167.191 167.191 392.194 392.194
Finansal varlıklar 7.624.258 7.843.167 7.192.587 7.372.725
Takas Borçları 622.307 622.307 - -
Diğer Borçlar 37.910 37.910 31.118 31.118

Fon’un portföyündeki varlıkların kayıtlı değer ölçümlerinde Tebliğ’in 9. maddesinde belirtilen değerleme ilkeleri
esas alınmıştır (Not 2.k).

Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:

• Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif
piyasada işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmektedir (Not 2.k).

•  İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede
belirtilen borsa fiyatından başka doğrudan ya da dolaylı olarak piyasada gözlenebilen fiyatının
bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmektedir.

• Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun
değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden
değerlenmektedir.

Alım satım amaçlı gösterilen finansal varlıklar:

31 Aralık 2021 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3

Özel Sektör Finansman Bonoları - 4.670.688 -
Hisse Senetleri 911.164 - -
Devlet Tahvili 421.538 - -
Yatırım Fonlarındaki Paylar 574.968 - -
Özel Sektör Tahvili 1.264.809 -
Toplam 1.907.670 5.935.497 -
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15. FİNANSAL ARAÇLAR (devamı)

31 Aralık 2020 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3

Özel Sektör Finansman Bonoları - 4.602.498 -
Devlet Tahvili 345.236 - -
Özel Sektör Tahvili - 2.424.991 -
Toplam 345.236 7.027.489 -

16. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Bulunmamaktadır.

17. NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Nakit ve nakit benzerleri 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri (2) 399.323 -
Borsa Para Piyasası Alacakları (1) 167.191 392.194
Diğer Hazır Değerler (3) 10.543 10.509

Toplam 577.057 402.703
(1) 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, Borsa Para Piyasası’ndan alacakların vadesi 1 aydan kısa olup, ağırlıklı

ortalama faiz oranı %13,95 (31 Aralık 2020: %18,5)’tir.
(2) 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, teminata verilen nakit ve nakit benzerleri VİOP teminatlarından oluşmaktadır.

(31 Aralık 2020: bulunmamaktadır).
(3) 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Fon’un saklama hesabındaki bakiyesini gösterir.

Fon’un 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla nakit akış tablolarında nakit ve nakit benzeri değerler
hazır değerler toplamından, teminata verilen nakit ve nakit benzerleri ve faiz tahakkukları düşülerek
gösterilmektedir:

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Nakit ve nakit benzerleri 577.057 402.703
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri (-) (399.323) -
Faiz Tahakkukları (-) (191) (261)

 Nakit akış tablosunda yer alan nakit
ve nakit benzerleri 177.543 402.442
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18. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ DEĞİŞİM TABLOSUNA İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020
31 Aralık itibarıyla Fon Toplam Değeri

Fon toplam değeri (TL) 10.379.180 7.744.310
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet) 203.993.167 201.685.724
Birim pay değeri (TL) 0,0509 0,0384

2021 2020
Dönem başı itibarıyla Toplam Değeri/Net Varlık Değeri 7.744.310 5.813.326

Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış/Azalış 2.390.936 723.373
Katılma Payı İhraç Tutarı (+) 9.236.419 8.593.634
Katılma Payı İade Tutarı (-) (8.992.485) (7.386.023)

31 Aralık itibarıyla Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem
Sonu) 10.379.180 7.744.310

2021 2020

Dönem başı itibarıyla Adet 201.685.724 167.125.647

Dönem içinde satılan fon payları sayısı 211.788.802 238.386.257
Dönem içinde geri alınan fon payları sayısı (209.481.359) (203.826.180)

 31 Aralık itibarıyla dolaşımdaki pay sayısı (Adet) 203.993.167 201.685.724

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla çıkarılmış katılma belgeleri 1.401.000.000 (31 Aralık 2020: 1.401.000.000) adettir.

Fon’a ait menkul kıymetler ve katılma belgeleri Takasbank nezdinde saklamada tutulmakta olup,
kanunen güvence altındadır.

19. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ

Fon portföyündeki finansal varlık ve yükümlülüklerden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki,
döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır.
Fon’un yönetim stratejisi Not 1’de açıklanmıştır.

i.  Kredi riskine ilişkin açıklamalar

Fon’un kredi riski esas olarak finansal varlıklarından doğabilmektedir. Fon’un portföyünde
bulunabilecek finansal varlıklar SPK düzenlemeleri ve bağlı olduğu şemsiye fon iç tüzüğü hükümlerine
göre belirlenmektedir.

Kredi riski, finansal aracın taraflarından birinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle diğer
tarafta finansal bir kayıp/zarar meydana gelmesi riski olarak tanımlanmaktadır. Fon’un kredi riski temel
olarak borçlanma araçlarına yaptığı yatırımlardan kaynaklanmaktadır.

Portföy yöneticisi kredi kalitesini finansal varlıkların ratinglerine ve teminatlarına bakarak izlemektedir.
Ratingi olmayan finansal varlıklarda, portföy yöneticisi kendi iç araştırmalarına dayanarak
ratinglendirme yapmaktadır. Portföy yöneticisi finansal varlıklara ilişkin finansal göstergeleri inceler.
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19. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)

i.  Kredi riskine ilişkin açıklamalar (devamı)

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri:
Alacaklar Nakit ve Nakit Benzerleri

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

31 Aralık 2021
İlişkili
Taraf

Diğer
Taraf

İlişkili
Taraf

Diğer
 Taraf

Finansal
Varlıklar (2)

Banka
Mevduatı

Ters Repo
Alacakları Diğer (1)

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E) (1) 616.863 - - 6.932.003 10.543 2.002.310 566.515
Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - -

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri 616.863 - - 6.932.003 10.543 2.002.310 566.515
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri - - - - - -
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların
net defter değeri - - - - - - -
Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - -
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - - - -
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - - 19.754.515 - - - -

Değer düşüklüğü (-) - - (19.754.515) - - - -
Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - -

- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - - - -
Değer düşüklüğü (-) - - - - - - -
Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
(1) Borsa Para Piyasası alacakları ve teminata verilen nakit ve nakit benzerlerinden oluşmaktadır.
(2) Hisse senetleri dahil edilmemiştir.
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19. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)

i.  Kredi riskine ilişkin açıklamalar (devamı)

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri:
Alacaklar Nakit ve Nakit Benzerleri

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

31 Aralık 2020
İlişkili
Taraf

Diğer
Taraf

İlişkili
Taraf

Diğer
 Taraf

Finansal
Varlıklar

Banka
Mevduatı

Ters Repo
Alacakları Diğer(1)

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E) (1) - - - - 7.372.725 10.509 - 392.194
Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - - -

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri - - - - 7.372.725 10.509 - 392.194
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri - - - - - - - -
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların
net defter değeri - - - - - - - -
Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - - - - -
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - - - 19.754.515 - - - -

Değer düşüklüğü (-) - - - (19.754.515) - - - -
Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - - -

- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - - - - -
Değer düşüklüğü (-) - - - - - - - -
Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - - -

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - - - - - -
(1) Borsa Para Piyasası alacakları ve teminata verilen nakit ve nakit benzerlerinden oluşmaktadır.
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19. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)

ii. Likidite riskine ilişkin açıklamalar

Likidite riski, Fon’un net fonlama yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimalidir. Fon yükümlülüklerinin
tümü kısa vadeli olup defter değeri sözleşme uyarınca yapılacak nakit çıkışlar toplamını göstermektedir.

Fon’un türev finansal yükümlülüğü bulunmamaktadır. Türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerin 31
Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla indirgenmemiş nakit akımlarının sözleşme sürelerine göre kalan
vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021

Sözleşme uyarınca vadeler Defter Değeri

Sözleşmeye dayalı
nakit çıkışlar

toplamı
3 aydan

kısa
3-12

ay arası
1-5 yıl

arası
5 yıldan

uzun

Türev Olmayan
Finansal Yükümlülükler

Takasa Borçlar 622.307 622.307 622.307 - - -
Diğer borçlar 37.910 37.910 37.910 - - -

 Toplam yükümlülük 660.217 660.217 660.217

31 Aralık 2020

Sözleşme uyarınca vadeler Defter Değeri

Sözleşmeye dayalı
nakit çıkışlar

toplamı
3 aydan

kısa
3-12

ay arası
1-5 yıl

arası
5 yıldan

uzun

Türev Olmayan
  Finansal Yükümlülükler

Diğer borçlar 31.118 31.118 31.118 - - -

 Toplam yükümlülük 31.118 31.118 31.118 - - -
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19. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)

iii.  Piyasa riskine ilişkin açıklamalar

Döviz pozisyonu riski

Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya çıkan kur
hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. Fon’un 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla
yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Faiz pozisyonu riski

Faiz oranı değişikliklerinin Fon varlık ve yükümlülüklerine etkisi faiz oranı riski ile ifade edilir. Bu risk, faiz
değişimlerinden etkilenen varlıkları aynı tipte yükümlülüklerle karşılamak suretiyle yönetilmektedir.

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020
Sabit Faizli Araçlar

Özel sektör tahvilleri 1.264.808 1.883.327
Devlet Tahvilleri 421.538 345.236
BBP alacaklar 167.191 392.194

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020
Değişken faizli finansal araçlar

Finansal varlıklar
Özel Sektör Tahvili - 541.664
Özek Sektör Finansman Bonoları 4.670.688 4.602.498

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla TL para cinsinden olan faiz %1 yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm değişkenler
sabit kalsaydı net dönem karı 46.707 TL (31 Aralık 2020: 51.441 TL) azalacak veya 46.707 TL (31 Aralık
2020: 54.441 TL) artacaktı).

Fiyat riski

Fon’un finansal durum tablosunda 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla alım satım amaçlı finansal varlık olarak
sınıfladığı hisse senetlerinin tümü BİST’de işlem görmektedir. Fon’un analizlerine göre BİST endeksinde %5
oranında artış/azalış durumunda diğer tüm değişkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla Fon’un net dönem karında
45.558 TL artış/azalış (31 Aralık 2020: Bulunmamaktadır) oluşmaktadır.

Fon’un analizlerine göre VİOP fiyat endeksinde %5 oranında artış/azalış durumunda diğer tüm değişkenlerin
sabit kaldığı varsayımıyla Fon’un net dönem karında 31 Aralık 2021 itibarıyla 19.966 TL artış/azalış
oluşmaktadır (31 Aralık 2020: Bulunmamaktadır).
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20. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN
AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI
GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR

Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin
denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur.
Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta
bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında
portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu
ortadan kaldırmaz.

Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği’nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil
edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

Fon'un yatırım stratejisi fon faiz döngülerini yakalayarak ve durasyon ve kredi riskini yöneterek, riske göre
düzeltilmiş getiriyi maksimize etmeyi hedefine dayanmaktadır. Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Yatırım
Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesinde belirtilen fon türlerinden herhangi birine girmeyen
“Değişken Fon” niteliğindedir.

Fon portföyünün yatırım stratejisi ile uyumlu olarak şekillendirilmesine dikkat edilecektir. Bu açıdan, çok
yüksek volatiliteye maruz kalabilecek, tamamen farklı bir risk profiline sahip ortaklık payı yatırımları ancak
istisnai durumlarda tercih edilecektir. Fon portföyünde Hazine Müsteşarlığı ve yabancı devletler ile Türk
şirketleri ve yabancı şirketler tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına yer verilebilecektir. Faizlerdeki
yükseliş veya düşüş beklentisine bağlı olarak kısa veya uzun vadeli ve değişken veya sabit faizli bonolar tercih
edilecektir. Bunlar dışında, dövize dayalı mevduat yapılabilir, yabancı ülke borsalarına kote edilmiş yabancı
sermaye piyasası araçları ve kredi riskine dayalı yatırım araçları aşağıdaki tabloda belirtilen limitler dahilinde
portföye alınabilir.

Portföye sınırlı ölçüde aşağıdaki varlıklar da dahil edilebilir:

BİST’te işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine, faize, dövize/kura ve finansal endekslere
dayalı “borsada” işlem gören türev araçlar, varantlar ve sertifikalar yatırım amacıyla, aynı dayanak varlıklara
dayalı “borsa dışında” işlem gören türev araçlar, varantlar ve sertifikalar ile swap sözleşmeleri riskten korunma
amacıyla dahil edilebilir.
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GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR (devamı)

Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami
sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ Asgari % Azami %
Ortaklık payları 0 100
Kamu ve özel sektör borçlanma araçları 0 100
Ters repo 0 100
İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler 0 100
İpoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler 0 100
Kira sertifikaları 0 100
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler 0 100

Menkul Kıymet Yatırım Fonu Payları, Yatırım Ortaklığı Payları, Borsa
Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Payları, Girişim
Sermayesi Yatırım Fonu Payları 0 20
Takasbank para piyasası işlemleri 0 20
Yabancı para ve sermaye piyasası araçları 0 20
Yapılandırılmış yatırım araçları 0 10
Aracı kuruluş ve ortaklık varantı, sertifikalar 0 10
Mevduat / katılma hesapları 0 10

Fon, Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda portföyündeki
sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50’si tutarındaki sermaye piyasası araçlarını ödünç
verebilir.

Fon portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının en az %100’ü karşılığında
Kurulun ilgili düzenlemelerinde özkaynak olarak kabul edilen varlıkların fon adına Takasbank’ta bloke
edilmesi şartıyla yapılabilir. Özkaynağın değerlemesine ve tamamlanmamasına ilişkin esaslarda Kurulun ilgili
düzenlemelerine uyulur.

Fon, Kurul düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir sözleşme çerçevesinde portföyündeki kıymetli madenlerin
piyasa değerlerinin en fazla %75’i tutarındaki kıymetli madenleri Türkiye'de kurulu borsalarda ödünç verebilir.
Ayrıca, piyasada gerçekleşen ödünç işlemleri karşılığında ödünç alacaklarını temsil etmek üzere çıkarılan
sertifikalar aynı oranda portföye alınabilir.

Kıymetli maden ödünç işlemleri ile kıymetli maden ödünç sertifikası alım-satım işlemleri ilgili piyasadaki
işlem esasları ile teminat sistemi çerçevesinde yapılır. Fonun taraf olduğu sermaye piyasası aracı ödünç verme
sözleşmelerine, sözleşmenin fon lehine tek taraflı olarak fesih edilebileceğine ilişkin bir hükmün konulması
zorunludur.

Fonun eşik değeri olarak, mevduatın üzerinde getiri yaratma hedefi doğrultusunda, “KYD 1 Aylık Gösterge
TL Mevduat Endeksi” kullanılacaktır. Fonun yatırım stratejisine uygun olarak fonun sabit bir varlık dağılımı
hedefi olmadığından, bir karşılaştırma ölçütü kullanılmayacaktır.

Portföye BİST’te işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine, faize, dövize/kura ve finansal
endekslere dayalı “borsada” işlem gören türev araçlar (Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmesi), varantlar ve
sertifikalar “yatırım” amacıyla, aynı dayanak varlıklara dayalı “borsa dışında” işlem gören türev araçlar,
varantlar ve sertifikalar ile swap sözleşmeleri ise “riskten korunma” amacıyla fon portföyüne dahil edilir.
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Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber’in “Fon Türlerine İlişkin Kontrol”
başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

Fon portföyüne yapılandırılmış yatırım araçları en fazla fon toplam değerinin %10’una kadar olmak koşuluyla
dahil edilebilir. Kredi riskine dayalı yatırım aracı saklı türev araç niteliğinde olup, söz konusu araç için
%10’luk ihraççı limiti, hem ihraççı, hem de referans kuruluş için ayrı ayrı hesaplanır.

Saklı türev araç ve swap sözleşmeleri ile yukarıda sıralanan varlıklar dışındaki varlıklara dolaylı olarak yatırım
yapılması mümkün değildir.

Fon portföyüne alınacak türev araçlara, varantlara ve sertifikalara dayanak olan endekslerin bileşenleri Fon
Tebliği (111-52.1) ve Yatırım Fonları Rehberi çerçevesinde fon portföyüne alınabilecek varlıklardan
oluşmalıdır.

- Fon Tebliği’nin (III-52.1) 17.maddesinin a, b, c bentlerinde belirtilen aşağıdaki ihraççı limitlerinin
hesaplanmasında, aynı ihraççının para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara dayalı türev araç
(varant ve sertifikalar ile saklı türev araçlar dahil) ve swap işlemleri birlikte dikkate alınacaktır.

- Fonun toplam değerinin %10’undan fazlası bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu
araçlara dayalı türev araçlara yatırılamaz.

- Fon toplam değerinin %5’inden fazla yatırım yapılan ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarının
toplam değeri fon toplam değerinin %40’ını aşamaz.

- Fon toplam değerinin %20’sinden fazlası Kurulun finansal raporlama standartlarına ilişkin
düzenlemeleri kapsamında, aynı grubun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

Borsa dışında taraf olunan türev araç ve swap sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan karşı taraf riski, piyasaya
göre ayarlama yöntemi ile hesaplanır ve karşı taraf riski fon toplam değerinin %10’unu aşamaz.

Borsa dışından fon portföyüne alınan türev araç ve swap sözleşmesi için Kurulca belirlenen esaslar
çerçevesinde karşı taraftan teminat alınması halinde, alınan teminat, ilgili varlığın karşı taraf riskinin
hesaplanmasında dikkate alınır.

Portföye borsa dışından türev araç ve swap sözleşmeleri ile repo, ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa
dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı
taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek
şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe
uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç ve swap
sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum vb.)olması
ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde “güvenir” ve “doğrulanabilir” bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.
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Yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notunun değerlendirilmesinde;

- Türkiye’de yerleşik kuruluşlar için ulusal derecelendirme notlarının esas alınması,

- Yurt dışında yerleşik kuruluşlar için ihraççı notlarının ülkemizde kurulu derecelendirme kuruluşlarının
ise buna denk derecelendirme notlarının, fonun ya da taraf olunan sözleşmenin vadesine uygun olarak
uzun ya da kısa vadeli olanın esas alınması, derecelendirmeyi yapan kuruluşun notlama sisteminde bu
not bazında vade ayrımı yapılmaksızın tek bir notun bulunması durumunda bu notun esas alınması,

- Derecelendirme notu, ilgili derecelendirme kuruluşunun derecelendirme sistemine göre yatırım
yapılabilir seviyenin en alt sınırında olan kuruluşlar için notun görünümünün en az durağan olması
şartının aranması,

- Güncel derecelendirme notunun esas alınması,

- Derecelendirme notunda bir değişiklik olması halinde yeni derecelendirme notunun ilgili fon için
değişikliği müteakip iki iş günü içinde KAP’ta ilan edilmesi gerekir.

Borsa dışında taraf olunan türev araç ve swap sözleşmeleri için karşı taraftan teminat alınması halinde
alınan teminatlar aşağıdaki şartları taşımalıdır:

- Nakit, para piyasası fonu ile kısa vadeli borçlanma araçları fonu katılma payları ve yüksek likiditeye
sahip kamu borçlanma araçları ve para piyasası araçları teminat olarak kabul edilebilir.

- İşlemin karşı tarafının yurtiçinde yerleşik bir kurum olduğu durumda teminat Takasbank’ta fon adına
bloke edilir. İşlemin karşı tarafının yurtdışında yerleşik bir kurum olduğu durumda ise portföy
saklayıcısı tarafından teminatın varlığına ilişkin teyit yapılabilmesi kaydıyla yurtdışında yetkili bir
kurumda fon adına bloke edilir.

- Karşı tarafın yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, teminat tutarının tamamı, fon tarafından
koşulsuz olarak ve gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülerek kullanılabilmelidir.

Fonun repo ve ters repo işlemlerine ilişkin sınırlamalar ise şöyledir: Fon portföylerinde yer alan repo
işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10’una kadar borsa dışında repo yapılabilir. Borsa
dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10’una kadar yatırım
yapılabilir.

Fon toplam değerinin %10’unu geçmemek üzere, fon hesabına kredi alınabilir. Bu takdirde kredinin tutarı,
faizi, alındığı tarih, kredi alınan kuruluş ile geri ödeneceği tarih KAP’ta açıklanır ve Kurula bildirilir.

Portföye yabancı ülke borsalarına kote edilmiş yabancı sermaye piyasası araçları ve kredi riskine dayalı
yatırım araçları aşağıdaki limitler ve şartlar dâhilinde alınabilir.

- Fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon
portföyüne dahil edilebilir.

- Yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçlarının ve kira sertifikalarının, tabi olduğu otorite tarafından
yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması, fiyatının veri dağıtım kanalları vasıtasıyla
ilan edilmesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri
çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilecek nitelikte likidasyona sahip
olması şartlarıyla, yurtdışında borsa dışından fon portföyüne dahil edilmesi mümkündür.

- Fon portföyüne sadece derecelendirmeye tabi tutulmuş, yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçları ve
kira sertifikaları alınabilir. İlgili aracın derecesini belirleyen belgeler yönetici nezdinde bulundurulur.
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Fon portföyüne yapılandırılmış yatırım araçları dahil edilebilecek olup, yapılandırılmış yatırım araçlarının;
Fon'un yatırım stratejisine ve risk yapısına uygun olması, borsada işlem görmesi, Türkiye’de ihraç edilmiş
olması, ihraç belgesinin Kurulca onaylanmış olması, yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde
saklanması, fonun fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde
gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir nitelikte likiditeye sahip olması, ihraççısının ve/veya
varsa yatırım aracının, yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip olması,
derecelendirme notunu içeren belgelerin Kurucu nezdinde bulundurulması ve gereklidir.

Fon portföyüne yapılandırılmış yatırım araçları en fazla fon toplam değerinin %10’una kadar olmak koşuluyla
dahil edilebilir. Yapılandırılmış yatırım araçları aracılığıyla sadece Fon'un bu izahnamede açıklanan yatırım
stratejisi çerçevesinde yatırım yapılabilecek varlıklara, faize, dövize/kura ve finansal endekslere dayalı olarak
yatırım yapılabilir.

Diğer taraftan, sadece Türkiye’de ihraç edilmiş yapılandırılmış yatırım araçlarının fon portföyüne alınabilecek
olması sebebiyle, Kurul'un borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde niteliği itibari ile
borçlanma aracı olduğu kabul edilen sermaye piyasası araçlarından, yatırımcı tarafından ödenen bedelin
tamamının geri ödeneceği taahhüdünü içeren özellikteki araçlar fon portföyüne dahil edilebilecektir.

Yapılandırılmış yatırım araçlarının getirisi temelde ihraç edilecek bir borçlanma aracının getirisine dayalı
olmakta ve yatırım yapılan dayanak varlığın riski doğrultusunda getiri sunabilmektedir.
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