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Tacirler Portföy Sirius Serbest Fonu'na ait Performans Sunum Raporu 

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ

Halka Arz Tarihi : 16/05/2019

30/06/2021 tarihi itibarıyla

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Fon'un Yatırım Amacı

Fon Toplam Değeri

Portföy Yöneticileri

OKTAY OKAN ALPAY

Birim Pay Değeri (TRL)

Yatırımcı Sayısı

Tedavül Oranı (%)

Portföy Dağılımı

Ortaklık Payları

      - Holding

      - Mobilya

      - İletişim Cihazları

      - Aracı Kurum

      - Petrol Ve Petrol Ürünleri

      - Sigorta

      - İletişim

      - Bankacılık

      - Diğer

      - Dayanıklı Tüketim

      - Biracılık Ve Meşrubat

      - İnşaat, Taahhüt

      - Cam

      - Diğer

      - Elektrik

      - Teknoloji

      - Çimento

      - Bilgisayar Toptancılığı

Borçlanma Araçları

2.28%

2.24%

      - Finansman Bonosu

Ters Repo

Yabancı Ortaklık Payları

Yatırım Stratejisi

Fon’un yatırım stratejisi Tebliğ’de belirtilen Serbest Fon türündedir.Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye 

kazancı sağlamak ve portföy değerininartırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve 

işlemler, Sermaye PiyasasıKurulu’nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 

seçilir ve fonportföyü portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir.Fon portföy değerinin sürekli 

olarak en az %51’ini BİST’te işlem gören ortaklık paylarınayatırır.Fon portföyüne dahil edilen ortaklık paylarının 

değerinin fon toplam değerine oranı süreklilikarz edecek şekilde %80 ve fazlası olamaz.Fonun yönetiminde orta ve 

uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekteolup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını 

amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir.Ayrıca fonda yabancı yatırım araçları ve işlemler olarak; Türk Devleti, il 

özel idareleri, KamuOrtaklığı İdaresi ve belediyeler ile devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurt 

dışındaihraç edilen Eurobond’lara, sukuk ihraçlarına, Türkiye’de ihraç edilen döviz cinsinden / dövizeendeksli 

borçlanma araçlarına, Türk özel şirketlerinin yurtdışında ve/veya yurt içinde ihraç ettiğiEurobond’lar ve sukuklar 

dahil döviz cinsi borçlanma araçlarına, gelişmiş ve gelişmekte olanülkelerin kamu ve özel sektör borçlanma 

araçlarına (Eurobond, Hazine/Devlet Bono/Tahvili,ve/veya benzer yapıdaki diğer borçlanma araçları), gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerdekişirketlerin payları ile Amerikan ve Global Depo Sertifikalarına (ADR-GDR), gelişmiş ve 

gelişmekteolan ülkelerin yatırım fonlarına (yabancı fonlar), ve altın ve diğer kıymetli madenleri ile bumadenlere 

dayalı ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına, emtiaya dayalı türev ürünlere yatırımyapabilecektir. Ayrıca, fon 

portföyünde, sözü geçen tüm varlıklara (emtia dahil) ve/veya bu varlıklarüzerinden oluşturulan endekslere yönelik 

organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara, yurt içindeve/veya yurt dışında kurulmuş yatırım ve serbest yatırım 

fonları paylarına yer verebilecektir.Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla, döviz, kıymetli 

madenler, faiz,finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon 

sözleşmeleri,forward, yapılandırılmış yatırım araçları, swap, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalıopsiyon 

işlemleri dahil edilebilir.Fon, portföyündeki sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir.

ENGİN ÖZKAN

SEMİH KARA

TOLGA KOYUNCU

Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği’nde belirtilenilkeler 

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

sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

En Az Alınabilir Pay Adedi :  1 Adet

Takasbank Para Piyasası İşlemleri

Toplam

89,713,834

2.586764

41

34.68%



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 ve dövizkurlarındaki dalgalanmalar 

nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Sözkonusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir:a- Faiz Oranı Riski: Fon portföyüne faize dayalı 

varlıkların (borçlanma aracı, ters repo vb)dahil edilmesi halinde, söz konuş varlıkların değerinde piyasalarda yaşanabilecek faizoranları 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 kalacağı 

zararolasılığını ifade etmektedir.c- Ortaklık Payı Fiyat Riski: Fon portföyüne ortaklık payı dahil edilmesi halinde, Fonportföyünde bulunan ortaklık paylarının fiyatlarında 

meydana gelebilecek değişikliklernedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.2) Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan 

yükümlülüklerini yerinegetirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklarsonucunda 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 olasılığı kaldıraçriskini ifade eder.5) Operasyonel Risk: Operasyonel risk, 

fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalarsonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılansistemlerin yetersizliği, başarısız 

yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içietkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenlerde olabilir.6) 

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 bir zamandilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklıfinansal varlığın 

birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zararihtimalini ifade eder.8) Yasal Risk: Fonun halka arz edildiği/katılma paylarının satıldığı 

dönemden sonramevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişiklerden olumsuzetkilenmesi riskidir. 9) İhraççı Riski: Fon portföyüne alınan 

varlıkların ihraççısının yükümlülüklerini kısmenveya tamamen zamanında yerine getirememesi nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.10) Açığa Satış Riski: Açığa 

satılan enstrümanların likiditesinin daralması sebebiyleedilebilecek zarar riskini ifade eder.11) Teminat Riski: Türev araçlar üzerinden alınan bir pozisyonun güvencesi olarak 

alınanteminatın, zorunlu haller sebebiyle likide edilmesi halinde piyasaya göre değerleme değerininbeklenen türev pozisyon değerini karşılamaması riskidir.12) Yapılandırılmış 

Yatırım Araçları Riski: Yapılandırılmış yatırım araçlarına yapılanyatırımın beklenmedik ve olağandışı gelişmelerin yaşanması durumlarında vade içinde veya vadesonunda 

tamamının kaybedilmesi mümkündür. Yapılandırılmış yatırım araçlarının dayanakvarlıkları üzerine oluşturulan stratejilerin getirisinin ilgili dönemde negatif olması halinde, 

yatırımcıvade sonunda hiçbir gelir elde edemeyeceği gibi vade sonunda yatırımlarının değeri başlangıçdeğerinin altına düşebilir. Yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırım 

yapılması halinde karşı tarafriski de mevcuttur. Yatırımcı, yapılandırılmış yatırım araçlarına ilişkin olarak şirketin kredi riskinemaruz kalmakta ve bu risk ölçüsünde bir getiri 

beklemektedir. Yapılandırılmış yatırım araçlarındayatırımcılar ihraççının ödeme riskini de almaktadır. Ödeme riski ile ihraççı kurumun yapılandırılmışyatırım araçlarından 

kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememe riski ifade edilmektedir.Olağandışı korelasyon değişiklikleri ve olumsuz piyasa koşullarında ortaya çıkabilecek likiditesorunları 

yapılandırılmış yatırım araçları için önemli riskler oluşturmaktadır. Piyasa yapıcılığıolmadığı durumlarda yapılandırılmış yatırım araçlarının likidite riski üst seviyededir.

Yatırım Riskleri



YILLAR
Toplam 

Getiri (%)

Eşik Değer 

Getirisi (%)

Enflasyon 

Oranı (%) 

(TÜFE) (*)

Portföyün Zaman 

İçinde Standart 

Sapması (%) 

(**)

Eşik Değerin 

Standart Sapması 

(%) (**)

Bilgi 

Rasyosu

Sunuma Dahil Dönem 

Sonu Portföyün Toplam 

Değeri / Net Aktif 

Değeri

2019 48.324% 23.410% 11.836% 0.997% 0.000% 0.1709 23,695,899

2020 74.661% 20.274% 14.599% 1.432% 0.849% 0.2104 80,641,611

2021 (***) 0.759% 1.159% 8.453% 1.220% 0.771% 0.0005 89,713,834

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 eşik değerinin standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

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



Portföy Değerine 

Oranı (%)
TL Tutar

0.9913% 920,541.04

0.0036% 3,300.00

0.0669% 62,080.10

0.7355% 682,961.14

0.0099% 9,218.15

0.0115% 10,672.79

Kıstas Dönemi

16/05/2019-...

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 %0.76 oranında getiri sağlarken, eşik değerinin getirisi aynı dönemde %1.16 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi         

-%0.4 olarak gerçekleşmiştir.

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

Eşik Değerinin Getirisi : Fonun eşik değerinin 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.

01/01/2021 - 30/06/2021 döneminde :

Fon Yönetim Ücreti

Denetim Ücreti Giderleri

Saklama Ücreti Giderleri

Aracılık Komisyonu Giderleri

Kurul Kayıt Ücreti

Diğer Faaliyet Giderleri

Kıstas Bilgisi

%51 BIST100 Getiri Endeksi+%49 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

1,688,773.22

92,857,546.74

1.8187%

Toplam Faaliyet Giderleri

Ortalama Fon Portföy Değeri

Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Portföy Değeri

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




