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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 
ALTIN 

EMEKLİLİK YATIRIM FONU 

 

BÖLÜM A: GENEL BİLGİLER  

 

I.Fonun Amacı  

 

AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve 

Yatırım Sistemi Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak emeklilik sözleşmesi 

çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen 

katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla 

AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu kurulmuştur. 

 

II.Fonun Yatırım Politikasına İlişkin Özet Bilgi  

 

Fon hiç bir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. 
 
Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı 

amaçlamaktadır. Fon, altına ve değerli madenlere yatırım yapmak suretiyle altın 
fiyatları açısından dengeli ve sürekli gelir akımı sağlamayı hedeflemektedir.  

 
Bu kapsamda, Fon portföyünün en az %80 ulusal veya uluslararası borsalarda 
işlem görmekte olan altın’dan oluşur. Bunun yanı sıra, altın veya kıymetli 

madenlere dayalı sermaye piyasası araçları, T.C. Hazine Müsteşarlığı ve/veya özel 
sektör tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları,  BIST katılım 

endeksindeki paylar, Faiz geliri içermeyen kamu ve özel sektör borçlanma 
senetleri Fon portföyüne dahil edilebileceği gibi, Fon portföyünün en fazla %20’si 
Katılma hesabında değerlendirilir.  

 
Ayrıca fon Türk Lirasının yanı sıra, USD ve EUR cinsinden altına yatırım 

yapabileceği gibi yurt dışında ihraç edilmiş, faiz içermeyen kamu ve özel sektör 
borçlanma senetlerine de  “yatırım yapılabilir kredi derecesi” (S&P BBB notu ve 
diğerleri için muadili) bulunmak koşuluyla yatırım yapabilir.  

 
Fon portföyüne yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, likiditesi 

yüksek ve risk seviyesi düşük olanlar tercih edilir.  

 

Karşılaştırma Ölçütü:  

 
%90 KYD Altın Fiyat Endeksi Ağırlıklı Ort. , %3 BIST Katılım Endeksi, , %3 KYD 
Kira Sertifikaları Endeksleri (Kamu), %4 KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL) 
 

Yatırım Stratejisi Bant Aralığı: 

Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; %80-100 altın,  %0-20 Altın ve Kıymetli Madenlere 

Dayalı Sermaye Piyasası Araçları, %0-20 Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk 

Lirası cinsinden Kira Sertifikaları, %0-20 Faiz geliri içermeyen yatırım fonları, %0-20 BIST 
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Katılım endeksindeki paylar, %0-20 faiz geliri içermeyen Türk özel sektör borçlanma 

araçları ve %0-20 katılma hesabıdır. 

 

Fon yönetiminde ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki 

sınırlamalara uyulması esastır. 

 
Yatırım Kısıtları 

Yatırım Aracı En Az % En Çok % 

Altın 80 100 

Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20 

Faiz Geliri içermeyen Yatırım Fon Payları 0 20 

Katılma Hesabı (TL-Döviz) 0 20 

BIST Katılım Endeksindeki Paylar 0 20 

Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası 

cinsinden Kira Sertifikaları 

0 20 

Faiz Geliri içermeyen Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları ile 

Kira Sertifikaları 

0 20 

 

 
Fon portföyünün en az %80'i altından oluşturulur. Fon portföyüne alınacak altın’ın T.C. 
Merkez Bankası tarafından kabul edilen uluslararası standartlarda olması, ulusal ve 
uluslararası borsalarda işlem görmesi zorunludur. 

 
Fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin 
oranlara ek olarak, Yönetmelikte yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili 
portföy sınırlamaları da dikkate alınır. 

 

III.Fonun Risk Profiline İlişkin Özet Bilgi  

 

Fon portföyü ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarından 

oluşmaktadır. Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla bu tip araçların 

getirilerinden faydalanılmaktadır. Fon, altın fiyatı ve döviz riski taşımaktadır. Altın 

fiyatı ve döviz kurlarındaki değişimler, fonun getirisini etkilemektedir. Fon, ağırlıklı 

olarak fiziksel altına yatırım yaptığından dolayı kredi ve likidite riski 

taşımamaktadır. Fon en fazla %20 oranında BIST katılım endeksindeki paylara 

yatırım yapabildiğinden, fonun makro-ekonomi, sektör, firma ve likidite riski 

bulunmaktadır. Fon, pay piyasasındaki değişimlerden kısıtlı da olsa etkilenir. 

 

IV.Fonun Hangi Yatırımcılar İçin Uygun Olduğu  

 

Portföyünde bulunan altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarından 
dolayı Fonun pay fiyatı dünya altın fiyatlarının değişimlerinden ve döviz 
kuru hareketlerinden etkilenmektedir. Maruz olduğu emtia fiyat hareketi ve 
döviz kuru riskleri nedeniyle Fon orta-yüksek risk profiline sahip yatırımcılar 
için uygundur. 

 

 
 



 4 

BÖLÜM B: EKONOMİK VE TİCARİ BİLGİLER  

 

I.Vergi Düzenlemeleri   

 
I. Teşvikler ve Vergilendirme 
 

Devlet Katkısı 
İşveren tarafından ödenenler hariç katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına 

ödenen katkı paylarının %25’ine karşılık gelen tutar, devlet katkısı olarak katılımcı 
hesabına aktarılır. 
 

Devlet katkısının hesaplanmasına ve katılımcı hesaplarına aktarımına ilişkin 
hükümler 07.04.2001 tarih ve 24366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4632 

sayılı “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu”nun Ek/1 maddesinde 
ve 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bireysel 
Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik”de yer almaktadır. 

 
İşverenler Tarafından İndirilebilecek Katkı Tutarları 

İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen ve 
ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu 
yapılacak katkı paylarının toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin 

%15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.  
 

Emeklilik Fonunun Vergilendirilmesi 
Emeklilik yatırım fonunun kazançları kurumlar vergisinden istisnadır.   
 

Fondan Yapılacak Ödemelerin Vergilendirilmesi  
Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bent 

hükümleri uyarınca, bireysel emeklilik sözleşmeleri dolayısıyla yaptıkları 
ödemelerde irat tutarları üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapmak durumundadır.  
 

Bakanlar Kurulunun 12.01.2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Kararnamesinin eki 
Kararda değişiklik yapan 06.09.2012 tarihli ve 2012/3571 sayılı Kararı uyarınca, 

29.08.2012 tarihinden itibaren yapılacak ödemeler için geçerli olmak üzere, 
bireysel emeklilik sisteminden; 
 

a) 10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen 
ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (28.03.2001 tarihli ve 4632 

sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bireysel 
emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına 

isabet eden irat tutarı dahil) üzerinden %15, 
 
b) 10 yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan 

ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat 
tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet 

katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil) üzerinden 
%10, 
 

c) Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi 
zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı 

Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye 
konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil) üzerinden %5, 
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oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.  

 
İrat tutarı; hak kazanılan Devlet katkısı ve getirileri dahil ödemeye konu toplam 

birikim tutarından, (varsa ertelenmiş giriş aidatı indirilmeksizin) ödenen katkı 
payları ve Devlet katkısının hak edilen kısmı indirilerek bulunur. 

 
 

II.Fona Katılım ve Fondan Ayrılma  

 

Katılımcılardan tahsil edilen katkı paylarının şirkete saat 13:30'a kadar ulaşması 

durumunda, katkı payları aynı gün, bu saatten sonra gelen katkı payları ertesi iş 

günü yatırıma yönlendirilir. 

 

Katılımcı adına saat 13:30'a kadar iletilen katılma payı alım talimatları, talimatın 

verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın 

verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Saat 13:30'dan sonra iletilen 

alım talimatları ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul 

edilip, izleyen iş günündeki hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden bir sonraki 

iş gününde yerine getirilir. 

 

Katılımcılar adına saat 13:30'a kadar iletilen katılma payı satım talimatları 

talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden 

talimatın verilmesini takip den ilk iş günü yerine getirilir. Saat 13:30'dan sonra 

iletilen satım talimatları ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak 

kabul edilir ve talimatı takip eden İkinci iş gününde yerine getirilir. 

 

İlgili piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, ilk hesaplamada 

bulunacak olan fon fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. 

 

Katılımcının emeklilik sisteminden çıkış, başka bir şirkete aktarım ve herhangi bir 

nedenle sistemden ayrılma talebinde bulunması halinde, Katılımcı talepleri 4632 

sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu çerçevesinde yerine 

getirilir ve satış karşılığı oluşacak olan tutar, Katılımcı hesaplarına alacak olarak 

yansır. 

 

Katılımcının fon dağılım oranı değişikliği ve plan değişikliği durumunda ise var 

olan emeklilik planındaki fonlar ile talep edilen emeklilik planındaki fonların 

kompozisyonu arasında farklılık yaratan fonların önce satışı, daha sonra alışı 

gerçekleştirilir. 

 

 

III.Maliyetler  

 

a) Giriş Aidatı ve Yönetim Gideri Kesintisi: 

09.11.2012 tarih ve 28462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bireysel Emeklilik 

Sistemi Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde; katılımcının, bireysel emeklilik 
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sistemine ilk defa katılması sırasında veya farklı bir şirkette ilk defa emeklilik 

sözleşmesi akdetmesi halinde, katılımcıdan veya sponsor kuruluştan, teklifin 
imzalandığı veya mesafeli satışta teklifin onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt 

asgari ücret tutarı göz önünde bulundurularak alınabilecek giriş aidatı anılan 
yönetmeliğin 20. maddesinde, bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları 

üzerinden alınabilecek yönetim gideri kesintisi ise 21. maddesinde belirtilmiştir. 
 

Söz konusu giriş aidatı ile yönetim gideri kesintisine Hazine Müsteşarlığı’nca 

onaylanacak emeklilik planında yer verilir.  

 
b) Fon Toplam Gider Kesintisi ve Fon İşletim Gideri Kesintisi:  

 
Fon’dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon 

net varlık değerinin yıllık %1,91’i (yüzdebirvirgüldoksanbir) olarak uygulanacak 
olup söz konusu Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı limiti içinde kalınsa dahi, 
izahnamenin II.4.1 bölümünde belirtilen harcamalardan bağımsız olarak fona gider 

tahakkuk ettirilemez.  
 

Fon’un toplam giderleri kapsamında, Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis 
ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırlı olarak, 
Şirket’e, fon net varlık değerinin günlük %0,005'inden (yüzbindebeş)[yıllık 

yaklaşık %1,84 (yüzdebirvirgülseksendört)] oluşan bir fon işletim gideri kesintisi 
tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Şirket’e ödenir.  

 
Her takvim yılının son işgünü itibarıyla, içtüzükte belirlenen yıllık fon toplam gider 
kesintisi oranının aşılıp aşılmadığı, ilgili yıl için hesaplanan günlük ortalama fon net 

varlık değeri esas alınarak, Şirket tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde 
içtüzükte belirlenen oranın aşıldığının tespiti halinde aşan tutar ilgili dönemi takip 

eden 5 iş günü içinde Şirket tarafından fona iade edilir. Fonun paylarının ilk defa 
halka arz edilmesi veya fonun tasfiye olması durumunda, bu fıkrada belirtilen 
kontroller fon paylarının satışa sunulmuş olduğu günler dikkate alınarak yapılır. 

Fon içtüzüğünde belirlenen azami fon toplam gider kesintisi oranı ve takvim yılının 
bitiminde gerçekleşen fon toplam gider kesintisi oranı ile varsa iade tutarı ilgili 

dönemin bitimini takip eden 6 iş günü içinde KAP’ta ilan edilir. 
 
Portföy yöneticisinin ilgili fonun toplam giderlerinden aldığı payın tutarı ve oranı ile 

Kurulca belirlenen formatta düzenlenen fon toplam gideri kesintisinin dağılımı 
takvim yılının bitimini takip eden 6 iş günü içinde KAP’ta ilan edilir. 

 

IV.Kamuyu Aydınlatma 

 

Kurulca onaylanmış fon içtüzüğü, izahname ve tanıtım formu ile altı aylık ve yıllık 

raporlar, Şirket Genel Müdürlüğü, Bölge Müdürlükleri, Temsilcilikler ve 

www.axahayatemeklilik.com.tr adresinde güncellenmiş olarak katılımcıların 

incelemesi amacıyla bulundurulur, katılımcıların talep etmesi halinde kendilerine 

verilir ve KAP’ta ayrıca ilan edilir. 

 

 Fonlar 6 aylık ve yıllık olarak rapor düzenlerler. Altı aylık rapor, ilk altı aylık 

döneme ilişkin gelişmeleri özetleyen ve Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet 

raporunu ve ilgili dönemin son iş günü itibariyle Fon portföy değeri ve net varlık 

değeri tablolarını içeren rapordur. Yıllık rapor, yıl içindeki gelişmeleri özetleyen ve 

http://www.axahayatemeklilik.com.tr/
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Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunu, fonun bir önceki yıl ile 

karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş yıllık fon bilanço ve 

gelir tablolarını, bağımsız denetim raporunu, bilanço tarihi itibariyle fon portföy 

değeri ve net varlık değeri tablolarını içeren rapordur. Şirket, altı aylık raporu ilgili 

dönemin bitimini takip eden 6 hafta içinde; yıllık raporu ilgili hesap döneminin 

bitiminden itibaren 3 ay içinde KAP’ta ilan eder.  

  

Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki 

varlıkların ilgili olduğu pazarın, piyasanın, platformun kapanması, bilgisayar 

sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, Şirket’in mali durumunu 

etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların 

meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti hususunda Fon Kurulu 

karar alabilir. Bu durumda değerleme esaslarının gerekçeli olarak Fon Kurulu karar 

defterine yazılarak, Kurul’a ve saklayıcıya bildirilmesi zorunludur.  

 

Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde Fon Kurulu kararı ile en 

seri haberleşme vasıtasıyla saklayıcıya, Kurul’a ve Hazine Müsteşarlığı’na 

bildirilmesi ve KAP’ta ilan edilmesi koşuluyla birim pay değerleri hesaplanmayabilir 

ve bu durumlar ortadan kalkıncaya kadar payların alım satımları durdurulabilir 

veya alım satım talepleri Fon Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde kısmen 

karşılanabilir.  

 

Söz konusu olaylarla ilgili olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda ve izahnamede 

yer alan esaslar çerçevesinde katılımcılara bilgi verilir. 

 

Yatırım stratejisine uygun olarak belirlenecek karşılaştırma ölçütü bu izahnamede 

belirtilir ve KAP’ta ilan edilir. 

 

Katılımcıların yatırım kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını 

gerektiren hususlara ilişkin duyurular da ayrıca KAP’ta ilan edilir ve yeni hususların 

yürürlüğe giriş tarihi on iş gününden az olmamak üzere ilanlarda belirtilir. 

 

İzahnamede tescil edilen hususlarda bir değişiklik yapılacak olursa bunlar ticaret 

siciline tescil ettirilerek izahname eki haline getirilir. Yeni bir fon tutar artırımına 

kadar bu izahname geçerli olup, ekleri ile beraber her yılın Ocak ayında 

birleştirilerek tek bir metin haline getirilir. Ancak bu birleştirmeden dolayı yeni bir 

tescil yapılmaz.  

 


