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KATILIMCILARA DUYURU 
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI 
İÇTÜZÜK, İZAHNAME ve TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİKLERİ 

 
Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarının içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde 
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 24.12.2015 tarih ve 14345 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde 
değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişiklikler 20.01.2016 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil ettirilmiştir. 
 
1. maddede yer alan değişiklik 01/01/2016 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 
 
DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU: 
 
1. Karşılaştırma Ölçütü Değişikliği ve Eşik Değer Belirlenmesi: 
 
Kurucusu olduğumuz AHE Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu’na eşik değer, AHE Gelir Amaçlı 
Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım Fonu’na ise karşılaştırma ölçütü atanmıştır. Fonların karşılaştırma ölçütünün 
ve eşik değerinin eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır: 

 

Fon Unvanı Eski Şekil Yeni Şekil 

AHE Büyüme Amaçlı Esnek EYF 
Karşılaştırma ölçütü veya eşik 
değer bulunmamaktadır. 

% 100 BİST-KYD O/N Endeksleri 
Brüt. (Eşik Değer) 

AHE Gelir Amaçlı Alternatif Esnek 
EYF 

Karşılaştırma ölçütü veya eşik 
değer bulunmamaktadır. 

%65 BİST-KYD Kira Sertifikaları 
Endeksleri (Kamu), %25 BIST 
Katılım 30 Endeksi, %5 BİST-KYD 
Kira Sertifikaları Endeksleri (Özel) 
ve %5 BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı 

Endeksi (TL)’dir. 

 
2. Yabancı Para Cinsinden Değerlenen Menkul Kıymetlerin Değerleme Esaslarındaki Değişiklikler: 
 
Kurucusu olduğumuz AHE Gelir Amaçlı Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ve AHE Büyüme Amaçlı Esnek 
Emeklilik Yatırım Fonu portföyüne dahil edilebilecek yabancı para cinsinden değerlemesi gerçekleştirilen menkul 
kıymetlerin değerleme esaslarına ilişkin aşağıdaki ifadeler, fonların izahnamelerinin fon paylarının değerinin 
tespiti bölümüne eklenmiştir: 
 
Yabancı para birimine dayalı borçlanma araçları, Fon Kurulu’nun 20.08.2015 tarih, 1 sayılı kararına istinaden; 

Yabancı hisse senetleri, yabancı yatırım fonu katılma payları ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları kote 

oldukları borsalarda ve/veya tezgahüstü piyasalarda işlem gördükleri gün itibarıyla Bloomberg bilgi dağıtım 

ekranında TSİ 16.30-17.00 saat dilimi içerisinde bir zamanda alınacak alım ve satım fiyatının ortalamasının ilgili 

yabancı paranın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenecektir. 

Herhangi bir gün için işlem gerçekleşmemiş olması durumunda, kuponlu borçlanma araçları son değerleme fiyatı 

sabit bırakılarak iç verim (kupon) oranı üzerinden günlük bileşik faiz esasına göre hesaplanan işlenmiş kupon 

faizinin eklenmesi suretiyle değerlenecektir. Diğer(iskontolu) borçlanma araçları ise son işlem günündeki iç 

verim oranı ile değerlenir. 

Yabancı tahvil, Eurobond ve yabancı kira sertifikalarının değerlemesinde, Bloomberg veri dağıtım ekranlarından 
TSİ 16:30 – 17:00 arasında alınan alış ve satış kotasyonlarının ortalamasına (temiz fiyat), fon fiyatı 
hesaplanacak gün itibari ile birikmiş kupon faizinin eklenmesi ile elde edilen kirli fiyat kullanılacaktır. Bu 
hesaplama, tam iş günü olmayan günlerde söz konusu kıymetin işlem gördüğü son işlem gününe ait kapanış 
fiyatı (temiz fiyat) kullanılarak yapılacaktır. Kotasyon bulunmaması durumunda ise değerlemede kullanılacak 
kirli fiyat, bir önceki günün kirli fiyatının ertesi iş gününe iç verimle ilerletilmesiyle elde edilecektir.  Bulunan 
fiyatlar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir. 
 
3. Fon Denetçi Değişikliği: 
 
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu’nda fon 
denetçisi olarak görev yapmakta olan Sn. Alper Eşsizoğlu ve Sn. Mehmet Tolga Oskay’ın fon denetçiliklerine son 
verilmiş, söz konusu fonların fon denetçiliklerine 29.12.2014 tarihinde Sn. Nilgün Kılıçuzar ve Sn. Süleyman 
Murat Çağlar atanmıştır. 


