
Ya#rım	  Fonları	  



Ya#rım	  Fonu	  Nedir? 

Ya#rım	  Fonu	  Nedir	  ?	  
Ya#rım	  fonu;	  tasarruf	  sahiplerinden	  ka#lma	  payı	  karşılığında	  toplanan	  mevduat	  ya	  da	  	  diğer	  varlıklarla;	  
hisse	  senedi,	  tahvil/bono,	  özel	  sektör	  borçlanma	  araçları,	  ters	  repo	  gibi	  sermaye	  piyasası	  araçlarından	  ve	  
al#n	  ile	  diğer	  kıymetli	  madenlerden	  oluşan	  porDöylerin	  yöneElmesidir.	  
	  
Ya#rım	  Fonunun	  Özellikleri	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
TEFAS	  (Türkiye	  Elektronik	  Fon	  Alım	  Sa#m	  Pla>ormu)	  nedir?	  
TEFAS	  PlaDormu	  09.01.2015	  tarihi	  iEbariyle	  faaliyete	  geçmiş	  olup	  özel	  fon,	  serbest	  fon,	  gayrimenkul	  
ya#rım	  fonları,	  girişim	  sermayesi	  ya#rım	  fonları,	  garanEli	  fon	  ve	  koruma	  amaçlı	  fonların	  ka#lma	  payları	  
haricindeki	  tüm	  fon	  ka#lma	  payı	  alım	  sa#m	  işlemlerinin	  bu	  plaDorm	  üzerinden	  gerçekleşErilmesi	  
amaçlanmış#r.	  Bunun	  yanısıra	  para	  piyasası	  fonları	  (likit	  fonlar)	  ile	  kısa	  vadeli	  tahvil	  ve	  bono	  fonlarının	  
ka#lma	  paylarının	  PlaDormda	  işlem	  görmesi	  durumu	  kurucu	  insiyaEfine	  bırakılmış#r.	  

Fonun	  sahip	  olduğu	  menkul	  kıymetlerden	  kar	  payı	  ve/veya	  faiz	  geliri	  sağlar.	  

Fonun	  sahip	  olduğu	  menkul	  kıymetlerin	  fiya#	  artabilir.	  Eğer	  fon,	  fiya#	  yükselen	  bir	  menkul	  kıymeE	  
satarsa	  bu	  işlemden	  sermaye	  kazancı	  elde	  eder.	  Elde	  edilecek	  bu	  sermaye	  kazancı	  veya	  zararı	  da	  fon	  
porDöy	  değerine	  yansır.	  



Ya#rım	  Fonlarının	  Avantajları	  Nelerdir? 

Tasarruf	  sahibinin	  ortaya	  koyduğu	  sermayesi,	  profesyonel	  yöneEciler	  taraXndan	  yöneElmektedir.	  

Ya#rım	  fonu	  porDöyüne	  alınabilecek	  menkul	  kıymetlerin	  sabit	  geErili,	  dövize	  endeksli	  ve	  hisse	  senedi	  gibi	  araçlarla	  
çeşitlenmesi	  nedeniyle	  riskin	  en	  aza	  indirilmesi	  mümkün	  olabilmektedir.	  

Menkul	  kıymetlerin	  değerlemesi	  ve	  kontrolü	  ile	  kupon,	  faiz	  ve	  temeZü	  tahsili	  fon	  yöneEmine	  yapılacağından,	  
ya#rımcılar	  vade	  takibi,	  tahsil	  etme	  gibi	  zaman	  ve	  kaynak	  kullanımını	  gerekEren	  işlemlerden	  kurtulmaktadır.	  

Küçük	  tasarruflarla	  ulaşılmayacak	  kazanç	  potansiyeli	  yüksek	  menkul	  kıymetlere	  ya#rım	  yapılmasına	  olanak	  
sağlamaktadır.	  

Fon	  porDöyündeki	  değer	  ar#şlarının	  porDöy	  değerine	  günlük	  olarak	  yansı#lması	  nedeniyle,	  ya#rımcılar	  fona	  
yap#kları	  ya#rımlarını	  işlemiş	  geliriyle	  birlikte	  ihEyaçları	  kadar	  veya	  tamamını	  istedikleri	  anda	  paraya	  çevirebilirler.	  

PorDöye	  yapılan	  büyük	  tutarlı	  alım-‐sa#mlar	  zaman	  ve	  para	  tasarrufu	  sağlamaktadır.	  

Bireysel	  ya#rımcıların	  erişiminin	  çok	  zor	  olduğu	  uluslararası	  araçlara	  ya#rım	  olanağı	  tanınmaktadır.	  



Ya#rım	  Yaparken	  Nelere	  Dikkat	  Edilmelidir? 

Ya#rım	  fonlarının	  türlerine	  göre	  değişen	  ağırlıklarından	  dolayı	  risk	  taşıdıkları	  unutulmamalıdır.	  Genellikle	  
yüksek	  geEri,	  yüksek	  risk	  anlamına	  gelir.	  Bu	  sebeple,	  kişisel	  geEri	  ve	  risk	  beklenElerine	  uygun	  bir	  ya#rım	  
fonuna	  ya#rım	  yapılması	  tercih	  edilmelidir.	  

Ya#rım	  fonuna	  ya#rım	  yap#ğınızda	  bir	  risk	  alındığını	  unutmamak	  gerekir.	  Fon	  taraXndan	  alınan	  menkul	  
kıymetlerin	  değeri	  artabileceği	  gibi	  düşebilir	  de.	  Bu	  nedenle	  ya#rım	  yap#ğınız	  anaparanın	  bir	  kısmını	  
kaybedebilirsiniz.	  

Her	  farklı	  türdeki	  fonun	  farklı	  riski	  vardır.	  Genel	  bir	  kural	  olarak,	  yüksek	  gelir	  beklenEsi,	  ya#rım	  riski	  yüksek	  
olan	  fonlardadır.	  

Bankalar	  genellikle	  kendi	  kurucusu	  oldukları	  fonları	  satmaktadır.	  Bankalarda	  sa#lan	  fonları	  mevduat	  ile	  
karış#rmamak	  gerekir.	  MevduaZa	  belli	  bir	  sınıra	  kadar	  devlet	  garanEsi	  varken	  ya#rım	  fonlarında	  herhangi	  
bir	  devlet	  garanEsi	  yoktur.	  

Genel	  olarak,	  ya#rım	  fonları	  da	  dahil	  tüm	  menkul	  kıymet	  ya#rımlarında,	  geçmiş	  dönemde	  de	  devam	  
edeceğine	  dair	  bir	  garanEnin	  olmadığının	  tüm	  ya#rımcılar	  taraXndan	  bilinmesi	  gerekmektedir.	  


