
Garanti Portföy 
Yabancı Teknoloji BYF Fon Sepeti Fonu

Garanti BBVA Portföy, geleceğe yön veren global teknoloji sektörüne
yatırım yapma imkanı sunuyor!

Fon, portföyüne dahil edeceği teknoloji sektörü endekslerini takip eden borsa
yatırım fonlarıyla ilgili teknoloji sektörlerindeki değer artışlarına dayalı getiri
sağlamayı hedefler.



Garanti Portföy Yabancı Teknoloji BYF Fon Sepeti Fonu

Detaylı bilgi için Fon’un KAP’ta ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.’ nin internet sitesinde yayımlanan dokümanlarını inceleyebi lirsiniz.

Özet Bilgiler
Fon Kodu: GUH
Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Yıllık Yönetim Ücreti: %2.19
Fonun Halka Arz Tarihi: 28.04.2014 Fonun Dönüşüm Tarihi: 15.04.2021
Fonun Karşılaştırma Ölçütü: %55 Nasdaq 100 Teknoloji Sektörü Getiri Endeksi
(Nasdaq-100 Technology Sector Total Return Index) + %15 Nasdaq 100 Getiri
Endeksi (Nasdaq-100 Total Return Index) + %25 Dow Jones ABD Teknoloji Getiri
Endeksi (Dow Jones US Technology Total Return Index-DJUSTCT Index) + %5
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi’dir.
• Karşılaştırma ölçütünde yer alan yabancı para cinsinden endeksler, TCMB

tarafından açıklanan günlük USD/TRY Döviz Alış Kuru ile Türk Lirası’na
çevrilmektedir.

Vergilendirme: Gerçek kişiler için %10 ve Tüzel kişiler için %0 stopaj
Alım-Satım Esasları:
• Fon, tüm Garanti BBVA Şubeleri, İnternet ve Mobil Şube, Kurucu’nun aktif

pazarlama sözleşmesi imzalamış olduğu anlaşmalı dağıtıcı kuruluşlar ve
TEFAS aracılığıyla alınıp satılabilir.

• Fon alımı için alt limitbulunmamaktadır.
• İşlem fiyat ve valör süreleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. (t) günü alım

veya satımın verildiği günü ifade etmektedir.
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Yatırım Stratejisi
Fon, yatırımcılarına global teknoloji sektörüne yatırım yapma şansı sunmakta,
fon portföyüne dahil edeceği teknoloji sektörü endekslerini takip eden borsa
yatırım fonlarıyla ilgili teknoloji sektörlerindeki değer artışlarına dayalı getiri
sağlamayı hedeflemektedir.

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak S&P, Dow Jones, MSCI, PHLX,
STOXX ve NASDAQ tarafından oluşturulan teknoloji, teknolojik donanım,
telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım,
etkileşimli medya ve hizmetler ile diğer doğrudan ya da dolaylı teknoloji temalı
endekslere dayalı yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır.

Yatırımcı Profili
• Birikimlerini değerlendirirken orta- uzun vadeli bakan,
• Global teknoloji sektörlerini takip eden ve yatırımlarının bir kısmını bu alanda

değerlendirmek isteyen,
• Teknoloji sektörü endekslerini takip eden borsa yatırım fonlarıyla getiri

potansiyeli elde etmek isteyen,
• Risk toleransı yüksek yatırımcılara yöneliktir.



ÖNEMLİ NOTLAR:
• 23 Aralık 2020 tarihli 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 23 Aralık 2020 ile 31 Mart 2021 tarihi arasında iktisap edilen, (değişken, karma,

eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlar tüm yatırımcılar açısından
%0 oranında tevkifata tabi olacaktır. Hariç tutulan menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerinden elde edilen gelirler tam ve dar mükellef gerçek kişiler için gelir üzerinden
%10 oranında stopaja tabidir. Tam ve dar mükellef sermaye şirketleri için stopaj oranı %0 olarak uygulanmaktadır. Gerçek kişiler açısından stopaj nihai vergi olarak kabul
edildiğinden, söz konusu gelirler açısından ayrıca beyanname verilmesine gerek yoktur. Tüzel kişiler açısından ise elde edilen bu gelirlerin Kurumlar Vergisi beyannamesine dahil
edilmesi gerekir. 1 Nisan 2021 tarihli 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 31/03/2021 ibaresi 31/05/2021 şeklinde değiştirilmiştir.

• Nihai şart ve koşulların belirtildiği izahname ve diğer dokümanlara KAP’tan (www.kap.org.tr) ve www.garantibbvaportfoy.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
YASAL UYARI: Bu doküman Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu dokümanın diğer yatırımcılarla paylaşılmasından, yasal
düzenlemelere aykırı şekilde ve amacı dışında kullanılmasından Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ve herhangi bir çalışanı sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Fonun geçmiş dönemlere ilişkin getirisi gelecek dönemlerin getirisi için herhangi bir gösterge
olamaz. Ayrıca tarafınıza ulaştığı tarih itibarıyla, doküman içeriğindeki bilgilerde değişiklik gerçekleşebilir. Nihai şart ve koşulların belirtildiği izahname, fon tanıtım formu ve detaylı
portföy dağılım raporlarına KAP’tan (www.kap.org.tr) ve www.garantibbvaportfoy.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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