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Borsa Yatırım Fonu, bir endeksi baz alan, baz aldığı endeksin performansını yatırımcılara yansıtmayı 
amaçlayan ve payları borsalarda işlem gören ve hisse senedi gibi alınıp satılabilen yatırım fonlarıdır.   

 

     Avantajları nelerdir ? 

 

• Borsa yatırım fonları, düşük maliyetle işlem gören ürünlerdir. Yatırım fonları ile karşılaştırıldığında, borsa 
yatırım fonları oldukça düşük bir maliyetle yatırımcılara yatırım imkanı sağlar. Bireysel ve kurumsal 
(yerli/yabancı) yatırımcılar BİST’ten borsa yatırım fonları için yaptıkları işlemlerde sadece aracı 
kurumların tahsil ettikleri işlem komisyonunu ödemektedirler. 

 

• Borsa yatırım fonlarının takip ettikleri endeksin her işlem günü gösterge niteliğindeki portföy 
kompozisyonları açıklanmaktadır. Yatırımcılar sahip oldukları borsa yatırım fonları paylarının hangi 
varlıklardan oluştuklarını kolayca günlük olarak takip edebilirler.  

 

• Borsa yatırım fonlarında BİST seans saatleri içerisinde 15 saniyede bir gösterge niteliğinde net aktif 
değer açıklanmaktadır. Bu sayede yatırımcılar değişen piyasa koşullarına ve hisse senedi fiyatlarının, 
fonun net aktif değerini ne oranda etkilediğine ilişkin fikre sahip olabilirler. 

 

• Devamlı olarak fon toplam değerinin en az %80’i, MKYOhisse senetleri hariç olmak üzere BİST’te işlem 

gören hisse senetlerinden oluşan hisse senedi yoğun fonlardan elde edilenler %0 oranında stopaja 
tabidir. Diğer borsa yatırım fonlarından elde edilenler %10 oranında stopaja tabidir. Stopaj nihai 
vergidir. Beyan edilmez. 



BIST 30 Borsa Yatırım Fonu-(IST30F) 
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BIST 30 Borsa Yatırım Fonu , BİST 30 Endeksine yatırım yapmanızı sağlar. BIST30 Borsa Yatırım Fonu ile BİST 
30 hisselerini alabilirsiniz.  

 

BIST 30 Borsa Yatırım Fonu BİST 30 Endeksi’ndeki hisse senetlerine endeksteki ağırlıkları oranında yatırım 
yapar.  

 

İşlem saatleri 10:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00 arasındadır ve takası T+2’dir.  

 

     Avantajları nelerdir ? 

 

• BIST30 Borsa Yatırım Fonu,  BİST 30 Endeksi’ndeki Türkiye’nin önde gelen halka açık 30 şirketine tek 
işlemle yatırım yapma imkanı verir. Yatırımcılar tek hisse senedine yatırım yapmak yerine aynı anda 
30 hisse senedine yatırım yaparak risklerini azaltırken, yükseliş dönemlerinde getiri potansiyellerini 
yükseltmektedirler. 

 

• BIST30 bir borsa yatırım fonu olduğu için yönetim ücreti diğer yatırım fonlarına göre daha düşüktür. 
Yatırımcılar BİST 30 Endeksi hisse senetleri ile ayrı ayrı işlem yaptıkları takdirde işlem maliyetleri hızla 
yükselmektedir. 

 

 

 



BIST 30 Borsa Yatırım Fonu-(IST30F) 
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BİST Bankacılık Endeksi  Borsa Yatırım Fonları (BNKTRF) 
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BANKA Borsa Yatırım Fonu, Türkiye’nin halka açık en yüksek piyasa değerli 6 bankasının hisse senetlerinin 
büyüklüklerine göre ağırlıklandırılmış oranlarından oluşur. 
 
İşlem saatleri 10:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00 arasındadır ve takası T+2’dir. 
 
Hisse ağırlıkları:GARAN(%25.09), AKBNK(%25), ISCTR(%19.26), VKBNK(%13.27), HLKBN(%10.45), YKBNK(%6.74) 

 

Avantajları nelerdir ? 

 

• BİST’te bankalara yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, herhangi bir banka seçimi yapmak zorunda 
kalmadan, aynı anda Türkiye’nin halka açık en yüksek piyasa değerli 6 bankasının hisse senetlerine  
yatırım yaparak risklerini azaltırken yükseliş dönemlerinde de getiri potansiyellerini 
yükseltmektedirler. 

 

• Yatırımcılar BANKA alım-satım  işlemlerinde  aracı kurumlarına tek hisse senedi işlemine eşdeğer 
işlem komisyonunu ödemektedirler. BANKA Borsa Yatırım Fonu 6 hisse senedine tek işlemle yatırım 
yapma imkânı vermektedir 

 

 



ABD Hazine Bonosu Dolar B Tipi Fon(USDTRF) 
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USDTRY kurunun performansını kısa vadede birebir yansıtmaktadırlar.  

 
İşlem saatleri 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 takası T+2’dir. 

 
Avantajları nelerdir ? 

 
• Yatırımcılar hisse senedi satışı yaptıklarında, paralarının hesaplarına geçmesini beklemeden, satış 

yaptığı andaki USDTRY kurundan hisse senedi alır gibi dolar alabilirler. Dolar yatırımlarında hisse senedi 
satışından paralarının hesaplarına geçmesini beklerken dolar yatırım fonu alabilirler. 

 
• Alış satış arasındaki kur farkları(spread)oldukça düşüktür.  

 
• Bir borsa yatırım fonu olduğu için yönetim ücreti diğer yatırım fonlarına göre daha düşüktür.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Altın Borsa Yatırım Fonları(GLDTRF) 
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• 1 gram altın fiyat hareketini kısa vadede birebir yansıtmaktadır.  
 

• Tek işlemle kolayca altın alıp-satmanızı sağlar. BIST’te işlem göreceği ve hisse senedi işlemi yapılan 
her aracı kurum ve bankadan alınıp-satılabileceği için işlem yapmak çok kolaydır. 
 

• İşlem saatleri 10:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00 arasındadır.  
 

• Aynı hisse senedi gibi işlem görür ve takası T+2’dir. 
 

• 1 pay 0.096 gram saf altına denk gelmektedir.  
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Borsa İstanbul’da İşlem Gören ETFLER Karşılaştırma Ölçütü 

IST30F ISE İstanbul 30 BİST 30 Endeksi 

USDTRF ABD Hazine Bonosu Dolar 
B Tipi  

ABD Doları/Türk Lirası 

DJISTF Dow Jones İstanbul 20 A 
Tipi 

Dow Jones Türkiye Endeksi 

GMSTRF Gümüş BYF Gram Gümüş 

GLDTRF İstanbul Altın BYF Gram Altın 

GOLDPF Kuveyt Türk B Tipi Altın Gram Altın 

BNKTRF Türk Yüksek Piyasa Değerli 
Bankalar 

BİST 30 Endeksi 

FBISTF Finansbank FTSE İstanbul FTSE Türkiye TL Cinsi Tahvil 
Bono Endeksi 

ISY30F İş Yatırım ISE 30 BİST 30 Endeksi 
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Genel Müdürlük 

Altan Erbulak Sk. Maya Han No:14/A Gayrettepe / ISTANBUL 

+90 212 370 22 22 

www.alanyatirim.com.tr 

 

 

 

Ankara İrtibat Bürosu 

Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA 

+90 312 312 69 80 

 

 

 

İzmir İrtibat Bürosu 

Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR 

+90 232 445 64 66 


