
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.  

BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan ______/____/______ tarih ve 

______________sayılı izin doğrultusunda “AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 

BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU” izahnamesinin 1.4., 2.3., 

2.4., 2.6. ve 5.5. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 9.8. maddesi 

aşağıda yer aldığı şekilde eklenmiştir.  

 

 

ESKİ ŞEKİL: 

 

I.FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

1.4.  Fon Kurulu, Fon Denetçisi ve Fon Hizmet Birimi 

 

Fon hizmet birimi T. İş Bankası A.Ş. nezdinde oluşturulmuştur. 

Yönetmelik’in 12 nci maddesi çerçevesinde atanan fon kurulu üyeleri, 14 

üncü maddesi çerçevesinde atanan fon denetçisi ve fon hizmet biriminde görevli 

fon müdürüne ilişkin bilgilere KAP’ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan 

(www.kap.orgv.tr) ulaşılması mümkündür. 

 

YENİ ŞEKİL: 

 

I.FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

1.4.  Fon Kurulu, Fon Denetçisi ve Fon Hizmet Birimi 

 

Fon hizmet birimi Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde 

oluşturulmuştur. 

Yönetmelik’in 12 nci maddesi çerçevesinde atanan fon kurulu üyeleri, 14 

üncü maddesi çerçevesinde atanan fon denetçisi ve Oyak Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş. fon hizmet biriminde görevli fon müdürüne ilişkin bilgilere KAP’ta yer alan 

sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.  

 

http://www.kap.org.tr/


 

ESKİ ŞEKİL: 

 

II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON 

PORTFÖY SINIRLAMALARI 

 

2.3. Fon’un yatırım stratejisi: Fon portföyünün tamamının en az yüzde 

altmışı Türk Lirası cinsinden katılma hesabında olmak üzere, kalanı vaad 
sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden Müsteşarlıkça ihraç edilen 180 gün vadeli 
veya vadesine azami 180 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarında 

yatırıma yönlendirilir. Yukarıda bahsedilen oranlar fon portföy değerinin azami %5’i 
oranında aşağı veya yukarı yönlü değişebilir. 

 

YENİ ŞEKİL: 

 

II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON 

PORTFÖY SINIRLAMALARI 

 

2.3. Fon portföyünün tamamının en az yüzde altmışı Türk Lirası cinsinden 

katılma hesaplarında ve kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama 
şirketlerince ihraç edilen borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün 
vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikalarında olmak üzere, kalanı 

vaad sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden Müsteşarlıkça ihraç edilen azami 184 
gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya 

kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir. Fon portföyü düşük risk düzeyiyle 
yönetilmektedir. 

 

 

ESKİ ŞEKİL: 

 

II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON 

PORTFÖY SINIRLAMALARI 

 

2.4. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler 

için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
 

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ Asgari % Azami  % 

Türk Lirası cinsinden katılma hesabı* 60 100 

Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası 

cinsinden 180 gün vadeli veya vadesine 

0 40 



azami 180 gün kalmış gelir ortaklığı 

senetleri ve kira sertifikaları  

Vaad Sözleşmeleri 0 10 

*Ancak, tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %35’ini aşamaz. 

Fon portföyüne vaad sözleşmesi dahil edilebilir. 

YENİ ŞEKİL: 

 

II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON 

PORTFÖY SINIRLAMALARI 

2.4. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler 

için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
 

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ Asgari % Azami  % 

Türk Lirası cinsinden katılma hesabı* ve 

kaynak kuruluşu bankalar olan varlık 

kiralama şirketlerince ihraç edilen borsada 

işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 

184 gün vadeli veya vadesine azami 184 

gün kalmış kira sertifikaları 

60 100 

Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası 

cinsinden azami 184 gün vadeli veya 

vadesine azami 184 gün kalmış gelir 

ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikaları  

0 40 

Vaad Sözleşmeleri** 0 10 

*Ancak, tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %35’ini 

aşamaz. 

   ** Fon portföyünde yer alan varlıkların rayiç değerlerinin en çok %10’una 

kadar işlemin karşı tarafının tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda 

önceden tespit edilmiş şartlarla geri alma taahhüdünde bulunması şartıyla borsa 

dışında satılabilir. Vaad sözleşmelerinin amacı fonun nakit ihtiyacının giderilmesi 

veya nakit fazlasının değerlendirilmesi olup, bu sözleşme dahilinde el değiştirmiş 

olsa bile işlem vadesinde sözleşmenin fon portföyüne geri alınması sağlanacaktır. 
 

ESKİ ŞEKİL: 

 

II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON 

PORTFÖY SINIRLAMALARI 

 

2.6. Fon portföyüne borsa dışından vaad sözleşmesi dahil edilebilir. 

Sözleşmenin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, 

aracı kurum v.b.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde “güvenilir” ve 

“doğrulanabilir” bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur. 



 

YENİ ŞEKİL: 

 

II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON 

PORTFÖY SINIRLAMALARI 

2.6. Portföye borsa dışından vaad sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı 

sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. 

Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip 
olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması 
ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun 

değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı vaad 
sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum 

(banka, aracı kurum v.b.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde “güvenilir” 
ve “doğrulanabilir” bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur. 

 Sözleşmenin karşı tarafının, yönetim kontrolü kamu kurum ve kuruluşlarına 

ait olan bir banka olması ve derecelendirme yapılabilmesi için gerekli olan şartları 

sağlamaması halinde notun ilk defa alınmasına kadar geçen sürede anılan banka 

için yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olma şartı aranmaz. 

 

ESKİ ŞEKİL: 

 

V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON NET VARLIK DEĞERİNİN VE FON 

PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI 

 

 

 5.5. Borsa dışında taraf olunacak sözleşmelere ilişkin olarak aşağıdaki 

esaslara uyulur: 

 Risk Yönetimi Birimi tarafından vaad sözleşmelerinin “adil fiyat’’ içerip 

içermediği, sözleşme kapsamında tek taraflı vaad ile alım/satım işlemine konu 

olacak kamu kira sertifikalarının fiyatları ve vaad oranının söz konusu kira 

sertifikalarının piyasa değeri ile uygunluğu denetlenerek kontrol edilir. 

 

YENİ ŞEKİL: 

 

V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON NET VARLIK DEĞERİNİN VE FON 

PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI 

 

 5.5. Borsa dışında taraf olunacak sözleşmelere ilişkin olarak aşağıdaki 

esaslara uyulur: 



Risk Yönetim Birimi tarafından vaad sözleşmeleri için dayanak varlığın spot fiyatı 

baz alınıp değerleme günü ile işlemin vade tarihi arasındaki gün sayısına tekabül 

eden uygun TL ve döviz piyasa faizleri ile (dayanak varlığın döviz olması 

durumunda ise Bloomberg FRD sayfasından alınacak “swap point” kadar) 

ilerletilerek teorik fiyat hesaplanır. Risk Yönetimi Birimi tarafından teorik fiyat ile 

değerlemede kullanılacak fiyat arasında karşılaştırma yapılarak kontrol edilir. 

 

ESKİ ŞEKİL: 

 

IX. FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARI İLE FONLA İLGİLİ BİLGİLERE 

VE FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN VARLIKLARA İLİŞKİN 

AÇIKLAMALAR 

 

 9.8. maddesi bulunmamaktadır.  

 

YENİ ŞEKİL: 

 

IX. FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARI İLE FONLA İLGİLİ BİLGİLERE 

VE FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN VARLIKLARA İLİŞKİN 

AÇIKLAMALAR 

 

 

 9.8. Vaad sözleşmesinin olası karşı tarafları ile söz konusu tarafların derecelendirme 

notlarına ilişkin bilgiler KAP’ta açıklanır ve açıklanan bilgilerde değişiklik meydana gelmesi 

durumunda KAP’ta yapılan bir önceki açıklama güncellenir. Söz konusu sözleşmelerin kar 

payı oranı ve vadesine ilişkin bilgilere ise 6 aylık dönemler itibariyle hazırlanan raporda yer 

verilir. 


