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Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır:1) Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, 

ortaklıkpaylarının, diğer menkul kıymetlerin, döviz ve dövize endeksli finansal araçlara dayalı türevsözleşmelere 

ilişkin taşınan pozisyonların değerinde, faiz oranları, ortaklık payı fiyatları vedöviz kurlarındaki dalgalanmalar 

nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir.Söz konusu risklerin detaylarına aşağıda yer 

verilmektedir:a- Faiz Oranı Riski: Fon portföyüne faize dayalı varlıkların (borçlanma aracı, ters repovb) dahil 

edilmesi halinde, söz konuş varlıkların değerinde piyasalarda yaşanabilecekfaiz oranları değişimleri nedeniyle oluşan 

riski ifade eder.b- Kur Riski: Fon portföyüne yabancı para cinsinden varlıkların dahil edilmesi halinde,döviz 

kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon’un maruz kalacağızarar olasılığını ifade etmektedir.2) 

Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerinegetirmek istememesi ve/veya 

yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkanaksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini 

ifade etmektedir.3) Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasafiyatından 

nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır.4) Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: Fon portföyüne 

türev araç (vadeli işlem ve opsiyonsözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesi, 

ileri valörlütahvil/bono ve altın alım işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeriişlemlerde 

bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyonalınması sebebi ile fonun 

başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığıkaldıraç riskini ifade eder.5) Operasyonel Risk: 

Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalarsonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. 

Operasyonel riskin kaynakları arasındakullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da 

hileli işlemleri gibikurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibikurum 

dışı etkenler de olabilir.Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucufonun bu 

varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır.7) Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları 

altında belirli birzaman dilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az 

ikifarklı finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyledoğabilecek zarar ihtimalini 

ifade eder.8) Yasal Risk: Fonun katılma paylarının satıldığı dönemden sonra mevzuatta vedüzenleyici otoritelerin 

düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişiklerden olumsuzetkilenmesi riskidir.
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Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği’nde belirtilen ilkeler 

ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ’deyer alan 

sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.
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Yatırım Stratejisi

Fon, yatırım stratejisi olarak borçlanma araçları fonu olup, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ve 

yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyüne ağırlıklı olarak kısa vadeli devlet ve 

özel sektör borçlanma araçları dahiledilir. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındadır. 

Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fontoplam değerinin en fazla %20’si 

oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım 

amacıyla faiz üzerinden düzenlenmişopsiyon sözleşmeleri, forward, swap, vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı 

opsiyonişlemleri dahil edilebilir. Portföye alınan türev işlem sözleşmelerinin Fon'un yatırım stratejisineve 

karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur.esaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

Yatırım Riskleri

Toplam
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0.62%
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Borçlanma Araçları

      - Devlet Tahvili / Hazine Bonosu

      - Finansman Bonosu

      - Özel Sektör Borçlanma Araçları

Takasbank Para Piyasası İşlemleri

Fon Toplam Değeri

Birim Pay Değeri (TRL)

Yatırımcı Sayısı

Tedavül Oranı (%)

Portföy Dağılımı

Tacirler Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'na ait Performans Sunum Raporu

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ

Halka Arz Tarihi : 09/03/2005

30/06/2021 tarihi itibarıyla

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Fon'un Yatırım Amacı



YILLAR
Toplam 

Getiri (%)

Karşılaştırma 

Ölçütünün 

Getirisi (%)

Enflasyon 

Oranı (%) 

(TÜFE) (*)

Portföyün Zaman 

İçinde Standart 

Sapması (%)  (**)

Karşılaştırma 

Ölçütünün 

Standart Sapması 

(%) (**)

Bilgi 

Rasyosu

Sunuma Dahil Dönem 

Sonu Portföyün Toplam 

Değeri / Net Aktif 

Değeri

2016 10.740% 9.960% 8.533% 0.430% 0.390% 1.0500 28,142,170

2017 11.739% 10.941% 11.920% 0.450% 0.490% 1.1000 23,695,861

2018 18.800% 16.977% 20.302% 0.516% 0.990% 0.2400 8,583,481

2019 20.540% 22.069% 11.836% 0.144% 1.010% -0.0318 21,602,495

2020 7.475% 10.539% 14.599% 0.031% 0.039% -0.2870 12,017,216

2021 (***) 6.851% 7.923% 8.453% 0.053% 0.055% -0.1464 5,959,675

GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ. 

B. PERFORMANS BİLGİSİ

PERFORMANS BİLGİSİ

(*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE'nin dönemsel oranıdır.

(**) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

(***) İlgili veriler sene başından itibaren rapor tarihine kadar olan değerleri vermektedir.



Portföy Değerine 

Oranı (%)
TL Tutar

0.8846% 104,113.38

0.0140% 1,650.00

0.0565% 6,646.46

0.0361% 4,247.50

0.0092% 1,079.53

0.0748% 8,809.45

Kıstas Dönemi

20/11/2015-...

Kıstas Bilgisi

%60 BIST-KYD DİBS 91 Gün Bono Endeksi + %30 BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BİST-KYD O/N Repo Brüt Endeksi

5) Performans sunum döneminde Fon'a ilişkin yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.

Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : Fonun karşılaştırma ölçütünün ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade 

etmektedir.

Nispi Getiri : Performans sonu dönemi itibariyle hesaplanan portföy getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir. 

4) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

Denetim Ücreti Giderleri

Saklama Ücreti Giderleri

Fon Yönetim Ücreti

01/01/2021 - 30/06/2021 döneminde :

1.0752%

11,769,859.20

126,546.32

Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Portföy Değeri

Ortalama Fon Portföy Değeri

Toplam Faaliyet Giderleri

Aracılık Komisyonu Giderleri

Kurul Kayıt Ücreti

Diğer Faaliyet Giderleri

C. DİPNOTLAR

1) Fon portföyü, Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. 08/10/2015 Tarihli Sermaye Piyasası Kurul’unundevir izin yazısı sonrası Fon Tacirler Yatırım Menkul 

Değerlerden fiili olarak 20/11/2015 tarihinde Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.olarak kurucu sıfatı ile devralmıştır. 20 Kasım 2015 tarihinde Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Fon’un 

hem kurucusu hemyöneticisi olmuştur. Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarakmüşterilerle portföy yöneticiliği 

sözleşmeleri yaparak sermaye piyasası araçlarından oluşan portföy yöneticiliği faaliyetlerindebulunmak üzere 23/08/2011 Tarihinde kurulmuş ve 06/12/2012 tarihinde 

yürürlüğe giren yeni Sermaye Piyasası Kanunuuyarınca 18/06/2016 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’nca portföy yöneticiliği izni verilmiştir. Şirketimizin ana faaliyet 

konusufon kurulumu ve fon ve özel portföy yönetimidir.

2) Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.

3) Fon 01/01/2021 - 30/06/2021 döneminde net %6.85 oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün getirisi aynı dönemde %7.92 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi 

getirisi %-1.07 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.


