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Yatırımlarımda kıymetli madenler ve emtialar olmazsa olmaz diyenlere1.

Türk Lirası birikimlerinizin bir bölümünü altın olarak mı değerlendirmek 

istiyorsunuz?  Dünya altın �yatlarındaki fırsatlardan yararlanarak altına paralel 

getiri elde etmeyi hede�eyen Altın Fonu tam size göre! 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

• Altın Fonu

• Gümüş Fon Sepeti Fonu
Türk Lirası birikimlerinizin bir bölümünü gümüş performansıyla mı değerlendirmek 

istiyorsunuz? Öyleyse gümüşe dayalı yatırım fonu ve gümüşe dayalı endeksleri 

takip etmek üzere yurt içi ve yurt dışında kurulu borsa yatırım fonlarından oluşan 

Gümüş Fon Sepeti Fonu tam size göre!

Detaylı bilgi için tıklayınız.

• Emtia Serbest Fon
Nitelikli yatırımcılar* Türk Lirası birikimlerinizin bir bölümünü emtialarda mı 

değerlendirmek istiyorsunuz? Öyleyse petrolden mısıra, buğdaydan kakaoya 

karma bir emtia sepetinin getirisine tek tıkla ortak olabileceğiniz

Emtia Serbest Fon tam size göre! 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

*Nakit mevduatları ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının dahil olduğu finansal varlıkları toplamı 1.000.000 TL’den büyük olan gerçek veya tüzel kişiler nitelikli yatırımcı olarak tanımlanmaktadır.
SPK düzenlemeleri gereği, bazı fonların satısı sadece nitelikli yatırımcılara yapılabilmektedir ve müşterilerden bu işlemler için beyan alınması gerekmektedir.
Böyle bir durumda nitelikli yatırımcı beyanı şubelerimizden verilebilir (çok yakında dijital kanallarımızda da beyan edilebilir).

https://www.garantibbva.com.tr/tr/bireysel/mevduat_ve_yatirim/yatirim_fonlari/emtia_fonlari_.page
https://www.garantibbva.com.tr/tr/bireysel/mevduat_ve_yatirim/yatirim_fonlari/gumus-agirlikli-fon-sepeti-fonu.page
https://www.garantibbva.com.tr/tr/bireysel/mevduat_ve_yatirim/yatirim_fonlari/emtia_fonlari_.page


Yumurtaları aynı sepete koymayıp 
yatırımları için akıllı strateji arayanlara2.

• SMART Fonlar

• Fon Sepeti Fonları
Hangi piyasada hangi yatırım fonuna yatırım yapacagınız konusunda kararsızlık mı 

yasıyorsunuz? Öyleyse Fon Sepeti Fonları tam size göre! Getiri beklentinize göre 

fon çesitlendirmesini tek fonla sizin adınıza uzman portföy yöneticileri yapsın. Size 

uygun Fon Sepeti Fonu’nu seçin, piyasadaki fırsatları sizin için yakından takip edip 

fon dagılımlarını güncellesin.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Hangi yatırım ürününe ne zaman yatırım yapacağınız konusunda kararsızlık mı 

yaşıyorsunuz? Öyleyse çeşitlendirilmiş varlık stratejisi ile yönetilen SMART Fonlar 

tam size göre! Size uygun SMART Fon’u seçin,  yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki 

fırsatları sizin için takip etsin! 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

https://www.garantibbva.com.tr/tr/bireysel/mevduat_ve_yatirim/yatirim_fonlari/smart_fonlar.page
https://www.garantibbva.com.tr/tr/bireysel/mevduat_ve_yatirim/yatirim_fonlari/yabanci_menkul_kiymet_fonlari.page


Hisse senedi getirilerine 
ortak olmak isteyenlere3.

• Hisse Senedi Fonları

• Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu
Hem birikimlerinize hem de geleceğe değer katmak ister misiniz?

Öyleyse Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu tam size göre! 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Hisse senedi piyasalarına yatırım yapmak istiyor fakat hisse seçimi konusunda 

kararsız mı kalıyorsunuz? Öyleyse Hisse Senedi Fonları tam size göre! Siz sadece 

yatırım yapmak istediğiniz stratejiyi belirleyin, Hisse Senedi Fonlarımızla 

hisse seçimini dert etmeyin! 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

https://www.garantibbva.com.tr/tr/bireysel/mevduat_ve_yatirim/yatirim_fonlari/hisse_agirlikli_fonlar.page
https://www.garantibbva.com.tr/tr/bireysel/mevduat_ve_yatirim/yatirim_fonlari/hisse_agirlikli_fonlar.page


Gecelik getiri isteyenlere4.
• Para Piyasası Fonları

• Beşinci Serbest Fon
Nitelikli yatırımcılar* birikimlerinizi değerlendirirken yüksek faiz getirisinden 

gecelik olarak faydalanmak mı istiyorsunuz? Düşük riskli para ve sermaye piyasası 

araçlarına yatırım yapan Beşinci Serbest fon tam size göre! 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

• Kısa Vadeli Serbest Fon
Nitelikli yatırımcılar* birikimlerinizi değerlendirirken hem aynı gün alım/satım 

kolaylığı bulunan hem de düşük riskli sabit getirili kıymetlerle değerlendirilen bir 

yatırım ürünü mü arıyorsunuz? Öyleyse Kısa vadeli Serbest Fon tam size göre!  

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Birikimlerinizi değerlendirmek için düşük riskli, likiditesi yüksek ve aynı gün 

alım/satım kolaylığı bulunan bir yatırım ürünü mü arıyorsunuz? Öyleyse anında 

nakde dönebileceğiniz Para Piyasası Fonları tam size göre! Siz sadece tek tıkla 

alım satım yapın, Para piyasası fonları, yatırımlarınızı gecelik olarak, O/N Repo, 

mevduat ve hazine bonosu gibi kısa vadeli enstrümanlarda değerlendirsin. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

*Nakit mevduatları ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının dahil olduğu finansal varlıkları toplamı 1.000.000 TL’den büyük olan gerçek veya tüzel kişiler nitelikli yatırımcı olarak tanımlanmaktadır.
SPK düzenlemeleri gereği, bazı fonların satısı sadece nitelikli yatırımcılara yapılabilmektedir ve müşterilerden bu işlemler için beyan alınması gerekmektedir.
Böyle bir durumda nitelikli yatırımcı beyanı şubelerimizden verilebilir (çok yakında dijital kanallarımızda da beyan edilebilir).

https://www.garantibbva.com.tr/tr/bireysel/mevduat_ve_yatirim/yatirim_fonlari/para_piyasasi_fonlari.page
https://www.garantibbva.com.tr/tr/bireysel/mevduat_ve_yatirim/yatirim_fonlari/besinci-serbest-fon.page
https://www.garantibbva.com.tr/tr/bireysel/mevduat_ve_yatirim/yatirim_fonlari/kisa-vadeli-serbest-fon.page


Yatırımlarında sabit getirili 
borçlanma araçları tercih edenlere5.

• Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

• Borçlanma Araçları Fonu
Birikimlerinizi borçlanma araçlarında değerlendirmek istiyor fakat vade konusunda 

kararsızlık mı yasıyorsunuz? Öyleyse özel sektör borçlanma araçlarına yatırım 

yaparak dinamik vade ve portföy yapısıyla yönetilen Borçlanma Araçları Fonu

tam size göre!

Detaylı bilgi için tıklayınız.

• Onbirinci Serbest Fon
Nitelikli yatırımcılar* birikimlerinizi değerlendirirken kur riski almak istemiyor ve belirli 

bir vade sonunda yaklaşık olarak ne elde edebileceğinizi öngörmek mi istiyorsunuz? 

Kur riskini mümkün olduğunca azaltarak, Eurobond’lardaki faiz getirisi ve vadeli döviz 

satışından gelen faiz getirisi toplamıyla, orta ve uzun vadede Türk Lirası bazında 

mevduat üzerinde getiri elde etme potansiyeli bulunan

Onbirinci Serbest Fon tam size göre!

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Birikimlerinizi aynı gün alım/satım kolaylığı ile düşük riskli ve likiditesi yüksek kısa vade 

ile borçlanma araçlarında mı değerlendirmek istiyorsunuz? Öyleyse getirisini kısa vadeli 

yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak elde etmeyi hede�eyen ve 

aynı gün alım/satım kolaylığı bulunan Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu tam size göre! 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

*Nakit mevduatları ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının dahil olduğu finansal varlıkları toplamı 1.000.000 TL’den büyük olan gerçek veya tüzel kişiler nitelikli yatırımcı olarak tanımlanmaktadır.
SPK düzenlemeleri gereği, bazı fonların satısı sadece nitelikli yatırımcılara yapılabilmektedir ve müşterilerden bu işlemler için beyan alınması gerekmektedir.
Böyle bir durumda nitelikli yatırımcı beyanı şubelerimizden verilebilir (çok yakında dijital kanallarımızda da beyan edilebilir).

https://www.garantibbva.com.tr/tr/bireysel/mevduat_ve_yatirim/yatirim_fonlari/para_piyasasi_fonlari.page
https://www.garantibbva.com.tr/tr/bireysel/mevduat_ve_yatirim/yatirim_fonlari/para_piyasasi_fonlari.page
https://www.garantibbva.com.tr/tr/bireysel/mevduat_ve_yatirim/yatirim_fonlari/garanti-portfoy-onbirinci-serbest-fon.page


Türk Lirası yatırımlarıyla 
döviz getirisi isteyenlere6.

• Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu
Türk Lirası birikimlerinizin bir bölümünü eurobondlarda mı değerlendirmek 

istiyorsunuz?  Öyleyse orta ve uzun vadede  döviz getirileri üzerinden kazanç elde 

etmeyi hede�eyen Eurobond borçlanma araçları fonu tam size göre! 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

https://www.garantibbva.com.tr/tr/bireysel/mevduat_ve_yatirim/yatirim_fonlari/tahvil_bono_fonlari.page


Faizsiz getiri 
tercih edenlere7.

• Birinci Katılım Fonu
Birikimlerinize yön verirken, faizsiz yatırım araçlarını mı tercih ediyorsunuz? 

Getirisini faizsiz enstrümanlardan elde eden Birinci Katılım Fonu tam size göre! 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

https://www.garantibbva.com.tr/tr/bireysel/mevduat_ve_yatirim/yatirim_fonlari/katilim_fonu.page


Global trendlere yatırım 
yapmak isteyenlere8.

• Yabancı Teknoloji BYF Fon Sepeti Fonu
Global Teknoloji sektörüne mi yatırım yapmak istiyorsunuz? Öyleyse

Yabancı Teknoloji BYF Fon Sepeti Fonu tam size göre! Yabancı Teknoloji

BYF Fon Sepeti Fonu sayesinde alım satım yaparken piyasayı takip edip

hangisini seçmeliyim diye düşünmenize gerek kalmadan tek tıkla

yatırımınız sizin adınıza profesyoneller tarafından yönetilmiş olur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

• Temiz Enerji Değişken Fon
Daha iyi bir gelecek için birikimlerinizi temiz enerji temasıyla

degerlendirmek mi istiyorsunuz? Öyleyse Temiz Enerji Değişken Fon tam

size göre. Temiz Enerji Değişken Fon, temiz, yenilenebilir ve alternatif

enerji teknolojilerinde faaliyet gösteren yerli ve yabancı sirketlerin

sermaye piyasası araçlarına yatırım yapma imkanı sunuyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

• ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu
Yarınları bugünden düşünerek birikimlerinizi sürdürülebilir yatırım

alanında mı değerlendirmek istiyorsunuz? Öyleyse ESG Sürdürülebilirlik

Fon Sepeti Fonu tam size göre! ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu

çevresel, sosyal ve/veya kurumsal yönetim kriterlerine bağlı yerli/yabancı

şirketlerin sermaye piyasası araçlarına yatırım yapma imkanı sunuyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

• Trend Serbest Fon
Nitelikli yatırımcılar* yurt içi ve yurt dışı piyasalarda oluşan fırsatları

yakalamak mı istiyorsunuz? Öyleyse Trend Serbest Fon tam size göre!

Trend Serbest Fon ile yurt içi ve yurt dışı piyasalarda oluşan fırsatları sizin

için yakından izliyor, getiri potansiyeli olan alanları yakalayarak en uygun

sermaye piyasası araçlarına yatırım olanağı sunuyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

*Nakit mevduatları ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının dahil olduğu finansal varlıkları toplamı 1.000.000 TL’den büyük olan gerçek veya tüzel kişiler nitelikli yatırımcı olarak tanımlanmaktadır.
SPK düzenlemeleri gereği, bazı fonların satısı sadece nitelikli yatırımcılara yapılabilmektedir ve müşterilerden bu işlemler için beyan alınması gerekmektedir.
Böyle bir durumda nitelikli yatırımcı beyanı şubelerimizden verilebilir (çok yakında dijital kanallarımızda da beyan edilebilir).

Devamı sonraki sayfada.

https://www.garantibbva.com.tr/tr/bireysel/mevduat_ve_yatirim/yatirim_fonlari/yabanci_menkul_kiymet_fonlari.page
https://www.garantibbva.com.tr/tr/bireysel/mevduat_ve_yatirim/yatirim_fonlari/karma-fonlar.page
https://www.garantibbva.com.tr/tr/bireysel/mevduat_ve_yatirim/yatirim_fonlari/esg-surdurulebilirlik-fon-sepeti-fonu.page
https://www.garantibbva.com.tr/tr/bireysel/mevduat_ve_yatirim/yatirim_fonlari/trend-serbest-fon.page


• Blockchain Teknolojileri Değişken Fon
Yatırımlarınıza yenilikçi çözümler mi arıyorsunuz? Öyleyse Blockchain

Teknolojileri Değişken Fon tam size göre! Blockchain Teknolojileri

Değişken Fon, blockchain teknolojilerini kullanan, bu teknolojilere yönelik

Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan, blockchain teknolojilerini destekleyen veya

servis/ürün sağlayan şirketlere kolayca yatırım yapma imkanı sunuyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

• Sağlık Sektörü Değişken Fon
Birikimlerinize yön verirken, portföyünüzde sağlık sektörüne de yer

vermek ister misiniz? Öyleyse Sağlık Sektörü Değişken Fon tam size göre!

Sağlık Sektörü Değişken Fon ile sağlık sektöründe faaliyet gösteren yetli

ve yabancı şirketlerin yanı sıra, aşı teknolojileri, genetik, biyoteknoloji gibi

alanlarda faaliyet gösterip sağlık sektörüne hizmet/servis ve ürün

sağlayan şirketleri de kapsayan geniş bir temada

yatırımlarınızı çeşitlendirebilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

• Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon
Yatırımlarınızda tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketlere de

yer vermek ister misiniz? Öyleyse Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon

tam size göre! Tarım ve Gıda Sektörü Değişken fon ile tarım ve gıda

sektörlerinde faaliyet gösteren global ve yerli şirketlere

kolayca yatırım yapabilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

• Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
Turizm ve seyahat sektörüne mi yatırım yapmak istiyorsunuz? Öyleyse

Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon tam size göre! Turizm ve

Seyahat Sektörü Değişken Fon’la turizm, seyahat, konaklama, ulaştırma

temalarına kolayca yatırım yapabilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

• Finans Sektörü Değişken Fon
Birikimlerinizi �nans piyasalarında mı değerlendirmek istiyorsunuz?

Öyleyse Finans Sektörü Değişken Fon tam size göre! Finans Sektörü

Değişken Fon ile gelişmiş bankacılık ve �nans, dijital ödeme sistemleri,

yükselen �nansal teknolojileri kapsayan geniş bir yatırım evreniyle

portföyünüzü çeşitlendirebilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

https://www.garantibbva.com.tr/tr/bireysel/mevduat_ve_yatirim/yatirim_fonlari/degisken_fonlar.page
https://www.garantibbva.com.tr/tr/bireysel/mevduat_ve_yatirim/yatirim_fonlari/degisken_fonlar.page
https://www.garantibbva.com.tr/tr/bireysel/mevduat_ve_yatirim/yatirim_fonlari/degisken_fonlar.page
https://www.garantibbva.com.tr/tr/bireysel/mevduat_ve_yatirim/yatirim_fonlari/degisken_fonlar.page
https://www.garantibbva.com.tr/tr/bireysel/mevduat_ve_yatirim/yatirim_fonlari/degisken_fonlar.page


Döviz birikimlerine 
farklı yatırım seçenekleri arayanlara9.

• Üçüncü Serbest Döviz Fon (SMART Döviz Serbest Fon)
Nitelikli yatırımcılar* Amerikan Doları yatırımlarınızla

orta uzun vadede Amerikan Doları mevduat üstü

getiri potansiyeline sahip olmak ister misiniz?

Öyleyse Üçüncü Serbest (Döviz) Fon tam size göre!

Detaylı bilgi için tıklayınız.

• İkinci Serbest (Döviz) Fon 
  

Nitelikli yatırımcılar* Amerikan Doları yatırımlarınızla

orta uzun vadede eurobond getirisi elde etmeyi mi hede�iyorsunuz?

Öyleyse İkinci Serbest (Döviz) Fon tam size göre!

Detaylı bilgi için tıklayınız.

• Serbest (Döviz-Avro) Fon
(Avro Serbest Döviz Fon)

Nitelikli yatırımcılar* Avro (Euro)  cinsi birikimlerini döviz cinsi varlıklarda 

değerlendirmek mi istiyorsunuz? Öyleyse Serbest (Döviz-Avro)

Fon tam size göre!

Detaylı bilgi için tıklayınız.

*Nakit mevduatları ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının dahil olduğu finansal varlıkları toplamı 1.000.000 TL’den büyük olan gerçek veya tüzel kişiler nitelikli yatırımcı olarak tanımlanmaktadır.
SPK düzenlemeleri gereği, bazı fonların satısı sadece nitelikli yatırımcılara yapılabilmektedir ve müşterilerden bu işlemler için beyan alınması gerekmektedir.
Böyle bir durumda nitelikli yatırımcı beyanı şubelerimizden verilebilir (çok yakında dijital kanallarımızda da beyan edilebilir).

https://www.garantibbva.com.tr/tr/bireysel/mevduat_ve_yatirim/yatirim_fonlari/doviz-serbest-fonlar.page
https://www.garantibbva.com.tr/tr/bireysel/mevduat_ve_yatirim/yatirim_fonlari/doviz-serbest-fonlar.page
https://www.garantibbva.com.tr/tr/bireysel/mevduat_ve_yatirim/yatirim_fonlari/serbest-doviz-avro-fon.page

