
Şirket yatırımlarınıza yüksek likidite ve günlük getiri…

YATIRIM FİKİRLERİ 2023

Ak Portföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon - PUC

Şirketlere özel bir seçenek…

Kısa vadeli mevduat, repo ve banka tahvili gibi her an paraya çevrilebilir ürünlerden oluşan
Ak Portföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon, şirketlerin nakit varlıklarını değerlendirmesine
olanak sağlıyor.



Yatırım Fikirleri

2023Şirket birikimlerinizi  sıfır vergi avantajı ile değerlendirmek istiyorsanız…

Yapılan yeni düzenleme ile, şirketlerin belirli yatırım fonlarından doğan kazançları kurumlar vergisi
dışında tutuluyor. Şirketlerin mevduat, bono, tahvil gibi TL ürünlere doğrudan yatırım yapmaları yerine,
fonlar aracılığıyla yatırım yapmaları önemli bir avantaj getiriyor.

• Sabit getirili ve likiditesi yüksek ürünlere yatırım

• Akbank ve diğer tüm bankalardan yatırım imkanı

• Esnek giriş-çıkış saatleri (09:00-13:30)

• Ak Portföy uzmanlığı

• Kolay, günlük getiri takibi

• Şirketlere TL enstrümanlarla vergi avantajı

Fon performansını akportfoy.com.tr’den günlük olarak takip edebilirsiniz.

Fona ilişkin tüm detayları ve izahnameyi içeren web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Operasyonel Bilgiler

Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 13:30 saatleri arasında 
Türkiye’deki tüm bankalardan verecekleri katılma payı alım ve satım talimatları, o gün için geçerli olan 
birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. 

Katılma payı alım veya satım talimat iptali mümkün değildir.

09:00-13:30 saatleri arasında verilen alım/satım talimatları aynı gün saat 14:30 sonrası gerçekleşir.

Yönetim Ücreti             :  %1
Karşılaştırma Ölçütü : %100 BİST–KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat
Risk ve Getiri Profili    : 

Düşük Risk                                                       
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek Risk                                                               
Yüksek Potansiyel Getiri1 2 3 4 5 6 7

Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım 
satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir.

https://www.akportfoy.com.tr/tr/fund/pricesandreturns
https://www.akportfoy.com.tr/tr/fund/PUC


Yatırım Fikirleri

2023

ÖNEMLİ BİLGİ: Bu döküman sözkonusu yatırım ürününün tanıtımı için özet niteliğinde hazırlanmıştır. Ürün konusundaki tüm
detayları içermeyebilir. Bu sebeple yatırım yapmadan önce ürününle ilgili izahnamenin incelenmesi gereklidir.

YASAL UYARI: Bu sunumda yer alan rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve
doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması
hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla Ak Portföy Yönetimi A.Ş tarafından
derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Ak
Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara
gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla
hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette, Ak Portföy Yönetimi A.Ş’nin herhangi bir
taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar,
varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve
surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle
uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında
olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Ak Portföy Yönetimi A.Ş ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir
şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Ak Portföy Yönetimi A.Ş ve çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır. Bu rapor,
yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp; yatırım danışmanlığı hizmeti almak
isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme
karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri
arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve
tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve genel yatırım tavsiyesi kapsamındadır. Bu görüşler mali durumunuz ile
risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu doküman önemli internet yönlendirmeleri içerdiğinden internete bağlı bir bilgisayar üzerinden okunmak üzere tasarlanmıştır

Bu rapor Ak Portföy tarafından Akbank için hazırlanmıştır.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. bir Akbank iştirakidir

www.akportfoy.com.tr

info@akportfoy.com.tr
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