KATILIMCILARA DUYURU
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları’nın içtüzük, izahname ve
tanıtım formları Sermaye Piyasası Kurulu’nun i-SPK.4362 s.kn.17.3 (03.03.2016 tarih ve
7/223 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen “Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”e
uyum sağlanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15/12/2017 tarih ve 13973 sayılı
izni ile değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklikler 02/01/2018 tarihinden itibaren
uygulanmaya başlanacaktır.
“Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu”,
“Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu”, “Anadolu Hayat
Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu” ve “Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Katılım
Katkı Emeklilik Yatırım Fonu”nun karşılaştırma ölçütü/eşik değer değişiklikleri 01/01/2018
tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
Fonların içtüzük, izahname ve tanıtım formlarına Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda
(www.kap.org.tr) ulaşılabilir.
DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:
1. Fon unvanları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
FON
KODU

ESKİ FON UNVANI

YENİ FON UNVANI

1)

AH3

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Birinci
Amaçlı Birinci Kamu Dış Borçlanma Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik
Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Yatırım Fonu

2)

AH4

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci
Amaçlı İkinci Kamu Dış Borçlanma Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik
Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Yatırım Fonu

AG2

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Borçlanma
Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Fonu

4)

AH5

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Hisse
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi
Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Emeklilik Yatırım Fonu

5)

AHB

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz
Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Emeklilik Yatırım Fonu

3)

1

6)

AG3

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Hisse
Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı
Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

7)

AH8

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Temkinli
Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

8)

AH9

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Dengeli
Emeklilik Yatırım Fonu
Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

9)

AH0

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Atak
Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik
Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Yatırım Fonu

10)

AG4

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Temkinli
Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek
Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Emeklilik Yatırım Fonu

11)

AHL

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Agresif
Dinamik Esnek Emeklilik Yatırım
Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Fonu

12)

ABE

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C.
Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Ülkeler Yabancı Değişken Emeklilik
Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
Yatırım Fonu

13)

ATK

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart
Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları
Emeklilik Yatırım Fonu
Standart Emeklilik Yatırım Fonu

14)

AH2

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Para
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Para
Piyasası Likit Esnek Emeklilik Yatırım
Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
Fonu

15)

AER

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Katılım
Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım
Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
Fonu

Unvanı değişmeyen fonlar aşağıdaki gibidir.
FON
KODU FON UNVANI
1)

AET

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

2)

ATE

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu

2

3)

AHC

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım
Fonu

4)

AEA

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu

2. Fonlara ilişkin temel riskler tanımlanarak anılan risklerin ölçüm esaslarına ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
3. Fonların yatırım stratejilerinin nihai hali aşağıdaki gibidir.
FON
KODU

1)

2)

3)

4)

AH3

AH4

AG2

AH5

YENİ
Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazinesi tarafından uluslararası
piyasalarda ihraç edilen ABD Doları cinsinden Eurobondlara yatırılır. Fon, faiz ve kur
riski taşımaktadır. Dolar kuru ve Eurobond faiz oranlarındaki değişimler, portföyün
getirisini etkilemektedir. Fon Türk Lirası ve ABD Doları cinsinden Türk özel sektör
borçlanma araçlarına da düşük oranda yatırım yapabilmektedir ve buna bağlı olarak kredi
ve likidite riski taşımaktadır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla
çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.
Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye
piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazinesi tarafından uluslararası
piyasalarda ihraç edilen Euro cinsinden Eurobondlara yatırılır. Fon, faiz ve kur riski
taşımaktadır. Euro kuru ve Eurobond faiz oranlarındaki değişimler, portföyün getirisini
etkilemektedir. Fon Türk Lirası ve Euro cinsinden Türk özel sektör borçlanma araçlarına
da düşük oranda yatırım yapabilmektedir ve buna bağlı olarak kredi ve likidite riski
taşımaktadır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta,
riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.
Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye
piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi
Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri
kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup
emeklilik yatırım fonudur. Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazinesi
tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen ABD Doları ve/veya Euro cinsinden
Eurobondlara ve/veya kamu ve özel sektör şirketlerinin yurtiçi ve dış borçlanma araçlarına
yatırılmaktadır. Fon, faiz ve kur riski taşımaktadır. Dolar kuru, Euro kuru ve Eurobond
faiz oranlarındaki değişimler, portföyün getirisini etkilemektedir. Fon özel sektör
borçlanma araçlarına da yatırım yapabilmektedir ve buna bağlı olarak olarak kredi ve
likidite riski taşımaktadır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme
yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.
Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye
piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak BIST’te işlem gören paylardan oluşur. Fon,
ulusal pay piyasasındaki dalgalanmalardan maksimum şekilde yararlanmayı
planlamaktadır. Fon portföyüne likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği
olan şirketlerin payları alınıp-satılarak sermaye kazancı elde edilmesi amaçlanmaktadır.
Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite
riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon
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yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak
asgariye indirilmektedir.

5)

6)

7)

8)

AHB

AG3

AH8

AH9

Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye
piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak BIST’te işlem gören şirketlerin paylarından
oluşur ve fon sermaye kazancı elde etmeyi hedefler. Fon ulusal pay piyasasındaki
dalgalanmalardan maksimum şekilde yararlanmayı hedef almaktadır. Portföye, likiditesi
fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin payları alınıp,
satılmaktadır.
Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye
piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi
Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri
kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup
emeklilik yatırım fonudur. Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak BIST’te işlem
gören paylardan oluşur. Fon, ulusal pay piyasasındaki dalgalanmalardan maksimum
şekilde yararlanmayı planlamaktadır. Fon portföyüne likiditesi fazla, piyasa değeri
yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin payları alınıp-satılarak sermaye kazancı elde
edilmesi amaçlanmaktadır. Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk,
sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun
getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme
yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.
Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye
piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Fon’un değişen piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esastır. Fon’a yatırım
yapılacak para ve sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk/getiri analizi yapılarak,
nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon orta ve uzun vadede TL
bazında istikrarlı getiri sağlamayı hedefler. Bu amaca ulaşmak için, izahnamenin 2.4.
maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar
çerçevesinde yatırım yapılır. Fon portföyü ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör borçlanma
araçlarından ve mevduattan oluşturulur. Fon’un varlık dağılımı önceden belirlenmez.
Fon, Rehber’in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre
hesaplanan 1-2 risk değerine (düşük risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım
yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 1
ila 2 aralığında kalacaktır.
Fon’un değişen piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esastır. Fon’a yatırım
yapılacak para ve sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk/getiri analizi yapılarak,
nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyünü, piyasa koşullarına
bağlı olarak temelde kamu veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları,
mevduat/katılma hesabı, kira sertifikası gibi varlıklardan oluşturur. Fon portföyünde
Eurobondlara azami %50 oranında yer verilir. Buna ek olarak, izahnamenin 2.4.
maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar
çerçevesinde yatırım yapılır. Fon’un varlık dağılımı önceden belirlenmez.
Fon, Rehber’in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre
hesaplanan 3-4 risk değerine (orta risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım
yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3
ila 4 aralığında kalacaktır.

4

9)

10)

AH0

AG4

Fon’un değişen piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esastır. Fon’a yatırım
yapılacak para ve sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk/getiri analizi yapılarak,
nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyünü, piyasa koşullarına
bağlı olarak temelde kamu veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları,
mevduat/katılma hesabı, kira sertifikası, yabancı para ve sermaye piyasası araçları gibi
varlıklardan oluşturur. Fon portföy değerinin en fazla %50’si yabancı para ve sermaye
piyasası araçlarına yatırılır. İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve
sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon’un varlık
dağılımı önceden belirlenmez.
Fon, Rehber’in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre
hesaplanan 4-5 risk değerine (orta-yüksek risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup,
yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk
değeri 4 ila 5 aralığında kalacaktır.
Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi
Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri
kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup
emeklilik yatırım fonudur. Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla, fon portföyü
ağırlıklı olarak ters repo, özel sektör borçlanma araçları ve kamu iç borçlanma
araçlarından oluşturulmaktadır. Portföyde ulusal ve uluslararası şirketlerin pay riski
bulunmamaktadır. Fon yönetiminde düşük oranda faiz ve enflasyon riski taşınmaktadır.
Fon portföyünün ortalama vadesi, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen altı
aylık devlet iç borçlanma araçlarıyla uyumludur. Kısa vadeli devlet iç borçlanma
araçlarının faiz oranlarındaki değişimler, fonun getirisini etkilemektedir.
Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye
piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

11)

12)

AHL

ABE

Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk
değeri 1 ila 2 aralığında kalacaktır.
Fon’un değişen piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esastır. Fon’a yatırım
yapılacak para ve sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk/getiri analizi yapılarak
yüksek getiri fırsatlarından yararlanma hedefi gözetilir. Fon portföyü, piyasa koşullarına
bağlı olarak temelde kamu veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları,
mevduat/katılma hesabı, kira sertifikası yabancı para ve sermaye piyasası araçları gibi
varlıklardan oluşturulur. Fon portföy değerinin en fazla %50’si yabancı para ve sermaye
piyasası araçlarına yatırılır. Buna ek olarak, izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer
alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Fon’un varlık dağılımı önceden belirlenmez.
Fon, Rehber’in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre
hesaplanan 5-7 risk değerine (yüksek risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım
yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5
ila 7 aralığında kalacaktır.
Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak BRIC kanunları uyarınca kurulmuş olan
veya herhangi bir BRIC ülkesinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) veya merkezleri bu
ülkede olan veya ticari faaliyetlerinin önemli bir bölümünü bu ülkelerde yürüten
şirketlerin ihraç ettiği yabancı ortaklık payları, borçlanma araçları ve/veya depo
sertifikalarından oluşmaktadır. Fon, gelişen ülkelerdeki şirketlerin büyüme oranlarından
ve pay piyasalarındaki dalgalanmalardan maksimum şekilde faydalanmayı
amaçlamaktadır. Fon öncelikli olarak yatırım yaptığı şirketlerin değer artışından
faydalanmayı amaçla birlikte temettü verimi yüksek olan şirketler tercih nedeni olacaktır.
Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye
piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
5

13)

ATK

14)

AH2

Fon’un yatırım stratejisi sermaye, temettü ve faiz kazancı elde etmektir. Fon portföyünün
en az %60’ı Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları,
kira sertifikaları veya gelir ortaklığı senetlerinden oluşturulmuştur. Fon portföyünün
azami %40’ı ise, BIST 100 endeksine dahil paylardan, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından
hesaplanan katılım endekslerindeki paylardan, TL cinsinden vadeli mevduat-katılma
hesaplarından, ters repo, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası
işlemlerinden, TL cinsinden olması ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya
yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından
ihraç edilen borçlanma araçlarından ve Türk Lirası cinsinden, borsada işlem görmesi
kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi fon kullanıcısı yatırım yapılabilir
seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira
sertifikalarından oluşturulmaktadır. Fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon
portföyüne alınabilecek varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelik’te yer alan ve bu
maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır.
Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin
birikimlerini, yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle, Fon
portföyünün tamamı Yönetmelik’te ve Genelge’de belirtilen portföy sınırlamalarında
uygun şekilde yönetilir.
Fon para piyasası fonudur. Portöyün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün
kalmış likiditesi yüksek para ve sermayesi araçlarından oluşur ve fon portföyünün günlük
olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon portföyü ağırlıklı
olarak ters repo dahil kısa vadeli ve likiditesi yüksek kamu iç borçlanma araçları ile özel
sektör borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyü düşük risk düzeyiyle
yönetilmektedir. Ters repo, kısa vadeli Hazine Bonoları’nın ve özel sektör borçlanma
araçlarının getirilerinden faydalanılmaktadır.
Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye
piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

15)

AER

16)

AET

Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.
Fon, katkı emeklilik yatırım fonu olup, münhasıran Şirket tarafından devlet katkısının
yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon portföyünün en az %75’i ilgisine
göre Hazine Müsteşarlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince
ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından veya gelir ortaklığı senetlerinden
oluşturulmaktadır. Ayrıca, fon portföyünün en fazla %15’i oranlarında, katılım
bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılma hesabına, borsada işlem
görmek kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen
kira sertifikalarına, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki
paylara yer verilebilir. Fon hiç bir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon
kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlar. Fon piyasa
ve firma riski taşımaktadır.
Fon, katkı emeklilik yatırım fonu olup, münhasıran Şirket tarafından devlet katkısının
yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon portföyünün en az %75’i ilgisine
göre Hazine Müsteşarlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince
ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarından, gelir ortaklığı senetlerinden
veya kira sertifikalarından oluşturulmaktadır. Fon portföyüne BIST 100 endeksi veya
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar alınabilir.
Ayrıca fon portföyüne en fazla %15 oranında Türk Lirası cinsinden; vadeli mevduat,
katılma hesabı, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen
borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç
edilen kira sertifikaları dahil edilebilir. Fon portföyünün en fazla %1’lik kısmı ise ters
repo ve Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerinde
değerlendirilebilir. Fon faiz geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlar.
Fon piyasa, faiz ve firma riski taşımaktadır.
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Fon, bir endeks kapsamındaki varlıklara fon portföyünün en az %80’ini yatıran ve baz
alınan endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısının en az 0,9
olmasını ve endeksteki artış kadar getiri elde etmeyi hedefleyen “Endeks Fon”dur.

17)

ATE

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak İş Bankası İştirakleri Endeksi’nde yer
alan şirketlerin paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası
araçları izahnamede yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz
alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az 0,9
olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir.
Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye
piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Fon, borçlanma araçlarının faiz gelirlerinden ve sermaye kazançlarından yararlanmayı
hedef almaktadır. Bu amaçla fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yurtiçi özel
sektör borçlanma araçlarından oluşturulmuştur. Bunların dışında, yurtiçi kamu borçlanma
araçlarına, kamu ve özel sektör şirketlerinin dış borçlanma araçlarına, gelire endeksli
senetlere, gelir ortaklığı senetlerine, varlığa dayalı menkul kıymetlere, kira sertifikalarına,
mevduata, katılma hesaplarına fon portföyünün %20’sine kadar yatırım yapılabilir.

18)

19)

AHC

AEA

Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye
piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Fon istikrarlı bir getiri amacıyla yönetilmektedir. Bu nedenle fon, temel gelir kaynağı
olarak faiz gelirlerini hedeflemektedir. Fon, faiz ve enflasyon riski yanı sıra likidite riski
ve firmanın ihraç etmiş olduğu borçlanma araçları yoluyla aldığı kaynağı kısmi veya
tamamen geri ödememe riskini de taşımaktadır. Fonun işlem yaptığı tüzel kişiliğin
temerrüde düşmesi durumunda fon getirisi olumsuz etkilenebilmektedir. Faiz ve enflasyon
oranlarındaki değişimler, fonun getirisini etkilemektedir.
Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası
araçlarına yatırılır. Fon portföyüne alınacak altın ve diğer kıymetli madenlerin T.C.
Merkez Bankası tarafından kabul edilen uluslararası standartlarda olması, ulusal ve
uluslararası borsalarda işlem görmesi zorunludur. Fon portföyüne yatırım yapılacak
sermaye piyasası araçlarının seçiminde, likiditesi yüksek ve risk seviyesi düşük olanlar
tercih edilir. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda
yansıtmayı amaçlamaktadır. Fon hiç bir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.
Fon Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara yatırım
yapabilir.
Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye
piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

4. Fonların pay alım satım talimatlarında değişiklik yapılmıştır.
5. Fonların, fon toplam gider kesintisi ve fon işletim gideri kesintisi oranlarında değişiklik yapılmamıştır.
6. “Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu” (Eski Unvanı:
“Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu”), “Anadolu Hayat
Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu” (Eski Unvanı: “Anadolu Hayat Emeklilik
A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu”), “Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu”
ve “Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu”nun (Eski Unvanı: “Anadolu
Hayat Emeklilik A.Ş. Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu”) karşılaştırma ölçütleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler 01/01/2018 tarihinden itibaren uygulanmaya
başlanacaktır.
7

Diğer fonların karşılaştırma ölçütlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
FONUN
YENİ
UNVANI
Anadolu Hayat
Emeklilik A.Ş.
Temkinli
Değişken
Emeklilik
Yatırım Fonu
(Fon Kodu:
AH8)
Anadolu Hayat
Emeklilik A.Ş.
Dengeli
Değişken
Emeklilik
Yatırım Fonu
(Fon Kodu:
AH9)
Anadolu Hayat
Emeklilik A.Ş.
Katkı Yatırım
Fonu (Fon
Kodu: AET)
Anadolu Hayat
Emeklilik A.Ş.
Katılım Katkı
Yatırım Fonu
(Fon Kodu:
AER)

ESKİ KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

YENİ KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

%60 BIST-KYD DİBS 182 Gün
Endeksi + %10 BIST Repo (Brüt)
Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD
Endeksi + %25 BIST-KYD ÖSBA
Repo (Brüt) Endeksidir.
Sabit Endeksi + %5 BIST- KYD 1
Aylık Mevduat TL Endeksi.

%70 BIST-KYD DİBS 547 Gün
Endeksi + %15 BIST 30 Endeksi + %5
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD
BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %5 Repo (Brüt) Endeksidir.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL
Endeksi.
% 90 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + % 85 BIST-KYD DİBS Uzun Endeksi +
% 5 BIST 100 Endeksi + % 5 BIST- % 5 BIST 100 Endeksi + % 10 BISTKYD ÖSBA Sabit Endeksi.
KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi.

%90
BIST-KYD
Kamu
Kira
Sertifikaları Endeksi + %5 Katılım 30
Endeksi + %5 BIST-KYD Özel Sektör
Kira Sertifikaları Endeksi.

% 90 BIST-KYD Kamu Kira
Sertifikaları Endeksi + % 5 Katılım 50
Endeksi + % 5 BIST-KYD 1 Aylık Kar
Payı (TL) Endeksi.

Değişikliklere ait içtüzük, izahname ve tanıtım formu tadil metinlerine ve bahsedilen
değişikliklere göre güncellenmiş izahname ve tanıtım formlarına, KAP (Kamuyu Aydınlatma
Platformu)’da ve www.anadoluhayat.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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