
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.  

KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 08/08/2017 tarih ve 9422 sayılı izin 

doğrultusunda “AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI 

STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU” izahnamesinin (I) nolu bölümünün 

(1.1. 1.2.1 . 1.3. 1.4.) nolu maddeleri (II) nolu bölümünün (2.6.) nolu 

maddesi (VI) nolu bölümünün (6.1. 6.2. 6.3. 6.4.) nolu maddeleri (VII) nolu 

bölümünün (7.1. 7.1.1.) nolu maddeleri (IX) nolu bölümünün (9.3. 9.4.) nolu 

maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (III) nolu bölümüne  (3.3 3.4. 3.5. 

3.6.) nolu maddeleri eklenmiş ve (IX) nolu bölümünün (9.5.) nolu maddesi 

izahnameden çıkarılmıştır. 

 

 

ESKİ ŞEKİL: 

 

I.FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

1.1. Fona İlişkin Genel Bilgiler 

 

Fon’un Unvanı  AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma 

Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu 

Fon’un Türü  Standart Fon 

Fon Tutarı ve Pay Sayısı  

10.000.000.000 TL - 1.000.000.000.000 

Avans Tutarı  

1.700.000 TL 

Fon İçtüzüğünün Tescil Tarihi ve Numarası 12.07.2011 / 222119-2011 

Fon İçtüzüğü’nün Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi’nde İlan Tarihi ve Numarası 

18.07.2011 / 7860 

 

1.2. Kurucu, Yönetici ve Saklayıcı Hakkında Genel Bilgiler 

 

1.2.1. Unvan ve Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler 



 

Kurucu’nun 

Unvanı:  AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. 

Kuruluş İzin Tarihi ve Numarası 26.04.2010 - 20471 

Faaliyet İzin Tarihi ve Numarası 05.05.2011 - 24310 

Yönetici’nin 

Unvanı:  Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 

Yetki Belgesi/leri Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı Yetki 
Belgesi 
Tarih: 21.01.2015 
No: PYŞ/PY.4-YD.3/1173 

Saklayıcı’nın 

Unvanı: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 

 

1.3. Kurucu Yöneticileri 

Adı Soyadı Görevi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Görev) Tecrübesi 

Jean Laurent 
Raymond 
Marie 
GRANiER 

Başkan 2010 yılından 2014 yılına kadar Axa SA’da Hayat 
Emeklilik Operasyonlarından sorumlu başkan 
olarak çalışmıştır. 2014 yılından beri Axa Medla 
şirketinde Finanstan sorumlu Genel Müdür 
yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 

26 Yıl 

Guillaume 
Herve Marie 
Xavier 

Üye - Genel 
Müdür 

2011 yılından itibaren Axa Fransa’da 
Operasyondan sorumlu başkan olarak çalışmış 
olup, 2015 yılından itibaren Axa Sigortada CEO ve 
Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini 
sürdürmektedir. 

26 Yıl 

Prof. Dr. Ali 
Htisrev 
BOZER 

Üye 1980 yılında Gümrük ve Tekel Bakanı olarak 
başladığı siyasal yaşamı sırasıyla Devlet Bakanı, 
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak 
devam etmiştir. Merkezi Paris ve Brüksel’de 
bulunan Avrupa Konseyi veya Avrupa Birliği Üyesi 
Eski Parlementerleri Derneği’nin başkanlığını 
yapmış olup halen bu derneğin şeref başkanıdır. 

69 Yıl 

Marc Paul 
Andre 
BERNARDIN 

Üye 1980-1984 ve 1899-1993 yılları arasında 
Türkiye’de İmtaş Sigorta’da Murahhas Üye olarak 
görevini sürdürmüştür. Axa Fransa’da çeşitli 
görevlerde bulunmuştur. Bernardin, Dakar Hukuk 
Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi 
bölümünde dersler vermiştir. Halen Paris’te Türk 
Fransız Dostluk Derneği’nin başkanlığını 
yapmaktadır. 

46 Yıl 

Ömer Pekin 
BARAN 
 

Üye 1952 yılında kurulan Denizcilik A.Ş.’nin Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Ana Hissedarı olarak iş hayatına 
devam etmektedir. Ayrıca Türk Fransız Konseyi 
Başkan Yardımcısı ve Yüksek İstişare Konseyi 
Başkan Yardımcısıdır. 

51 Yıl 



Ronald 
GRUNBERG 
 

Üye BSH Ev Aletleri A.Ş.’de İcra Kurulu Üyesi ve 
Satıştan Sorumlu Genel Müdür yardımcısı olarak 
çalışmaktadır.  
 

47 Yıl 

Celalettİn Ali 
ERLAT 
 

Üye 2002 yılından beri Axa Sigorta’da görev yapmakta 
olup, Hukuk, Bedeni Zararlar, Uyum ve İş 
Sürekliliği departmanları ve bu departmanlara 
bağlı tüm birimlerin yöneticisidir. 

29 Yıl 

Wilm 
LANGENBACH 

Üye 1997 yılından 2010 yılına kadar McKinsey & 
Company Inc. De çeşitli görevlerde yer almış olup 
2015 yılında şirketimiz yönetim kurulu üyeliği ve 
Axa MedLa Holding şirketinde Operasyonlardan 
sorumlu Başkan olarak görev yapmaktadır 

27 Yıl 

Fabian 
Joadtim 
RUPPRECH 

Üye 2010 yılından 2014 yılına kadar Axa SA’da Hayat 
Emeklilik Operasyonlarından sorumlu başkan 
olarak çalışmıştır. 2014 yılından beri Axa Medla 
şirketinde Finanstan sorumlu Genel Müdür 
yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 

29 Yıl 

 

 

1.4.  Fon Kurulu, Fon Denetçisi ve Fon Hizmet Birimi 

 

Fon hizmet birimi Akbank T.A.Ş. nezdinde oluşturulmuştur. 

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

üncü maddesi çerçevesinde atanan fon denetçisi ve Akbank fon hizmet biriminde 

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

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

 

YENİ ŞEKİL: 

 

I.FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

1.1. Fona İlişkin Genel Bilgiler 

Fon’un Unvanı  AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma 

Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu 

Fon’un Türü  Standart Fon 

Fon Tutarı ve Pay Sayısı  

10.000.000.000 TL - 1.000.000.000.000 

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


Fon İçtüzüğünün Tescil Tarihi ve Numarası 12.07.2011 / 222119-2011 (AXA Hayat ve Emeklilik 

A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları 

Emeklilik Yatırım Fonu) 

09.01.2016 / 13171 (AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş 

Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik 

Yatırım Fonu) 

 

Fon İçtüzüğü’nün Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi’nde İlan Tarihi ve Numarası 

18.07.2011 / 7860 (AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. 

Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik 

Yatırım Fonu) 

09.01.2017 / 7860 (AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. 

Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu) 

 

 

 

1.2. Kurucu, Yönetici ve Saklayıcı Hakkında Genel Bilgiler 

 

1.2.1. Unvan ve Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler 

 

Kurucu’nun 

Unvanı:  AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. 

Kuruluş İzin Tarihi ve Numarası 26.04.2010 - 20471 

Faaliyet İzin Tarihi ve Numarası 05.05.2011 - 24310 

Yönetici’nin 

Unvanı:  Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 

Yetki Belgesi/leri 1 Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı Yetki 
Belgesi 
Tarih: 21.01.2015 
No: PYŞ/PY.4 –YD.3/1173 

Saklayıcı’nın 

Unvanı: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 

 

1“PYŞ Tebliği’ne uyum çerçevesinde, Yönetici’nin 30.01.2001 tarih ve PYŞ/PY/12-7 sayılı Portföy 

Yöneticiliği yetki belgesi ve 16.10.2001 tarih ve PYŞ/YD/3 sayılı Yatırım Danışmanlığı yetki belgesi iptal 

edilerek, Yönetici’ye Kanun’un 40 ıncı ve 55 inci maddeleri uyarınca düzenlenen 21.01.2015 tarih ve 

PYŞ/PY.4-YD.3/1173 sayılı Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı yetki belgeleri verilmiştir.” 

 

1.3. Kurucu Yöneticileri 

Adı Soyadı Görevi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Görev) Tecrübesi 



Ronald 
GRUNBERG 
 

Başkan BSH Ev Aletleri A.Ş.’de İcra Kurulu Üyesi ve 
Satıştan Sorumlu Genel Müdür yardımcısı 
olarak çalışmaktadır.  
 

48 Yıl 

Guillaume Herve 
Marie Xavier 
LEJEUNE 

Başkan 
Vekili-Genel 
Müdür 

2011 yılından itibaren Axa Fransa’da 
Operasyondan sorumlu başkan olarak çalışmış 
olup, 2015 yılından itibaren Axa Sigortada CEO 
ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini 
sürdürmektedir. 

27 Yıl 

Marc Paul Andre 
BERNARDIN 

Üye 1980-1984 ve 1899-1993 yılları arasında 
Türkiye’de İmtaş Sigorta’da Murahhas Üye 
olarak görevini sürdürmüştür. Axa Fransa’da 
çeşitli görevlerde bulunmuştur. Bernardin, 
Dakar Hukuk Fakültesi ve Marmara 
Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde 
dersler vermiştir. Halen Paris’te Türk Fransız 
Dostluk Derneği’nin başkanlığını yapmaktadır. 

47 Yıl 

Ömer Pekin 
BARAN 
 

Üye 1952 yılında kurulan Denizcilik A.Ş.’nin 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Ana Hissedarı 
olarak iş hayatına devam etmektedir. Ayrıca 
Türk Fransız Konseyi Başkan Yardımcısı ve 
Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcısıdır. 

52 Yıl 

Celalettin Ali 
ERLAT 
 

Üye 2002 yılından beri Axa Sigorta’da görev 
yapmakta olup, Hukuk, Bedeni Zararlar, Uyum 
ve İş Sürekliliği departmanları ve bu 
departmanlara bağlı tüm birimlerin 
yöneticisidir. 

30 Yıl 

Wilm 
LANGENBACH 

Üye 1997 yılından 2010 yılına kadar McKinsey & 
Company Inc. De çeşitli görevlerde yer almış 
olup 2015 yılında şirketimiz yönetim kurulu 
üyeliği ve Axa MedLa Holding şirketinde 
Operasyonlardan sorumlu Başkan olarak 
görev yapmaktadır 

28 Yıl 

 

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.  

 

ESKİ ŞEKİL: 
 

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


II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON 

PORTFÖY SINIRLAMALARI 

 
2.6.   Portföye türev araç da dahil olmak üzere kaldıraç yaratan işlem dahil 

edilmeyecektir.  

 

YENİ ŞEKİL: 
 

II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON 

PORTFÖY SINIRLAMALARI 

 

2.6.   Portföye ileri valörlü tahvil/bono işlemleri dahil edilecektir. Kaldıraç 

yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber’in “Fon Türlerine 

İlişkin Kontrol” başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. 

 

ESKİ ŞEKİL: 

 

VI: PAY ALIM SATIM ESASLARI 

 

Fon payları, temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi şartıyla 

katılımcının bireysel emeklilik hesabına aktarılır. Pay sayısının hesaplanmasında 

küsurat işlemlerinin söz konusu olması halinde, üç basamağa kadar olan kısım 

dikkate alınarak pay sayısı hesaplanır. 

6.1. Pay Alım Talimatları 

Katılımcılar için BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 

09:00’a kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk 

hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş 

günü yerine getirilir.  

BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 09:00’dan sonra 

verilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir 

ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip 

eden ikinci iş gününde yerine getirilir.  

BIST Borçlanma Araçları Piyasasının kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ilk 

hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden müteakip iş günü gerçekleştirilir.  

6.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları  

Saat 09:00’dan sonra verilen alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o 

gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen 

esaslar çerçevesinde, pay alımında kullanılır. 



6.3. Pay Satım Talimatları 

Katılımcılar için BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 

09:00’a kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk 

hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 

BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 09:00’dan sonra 

verilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve 

izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 

BIST Borçlanma Araçları Piyasasının kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ilk 

hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. 

6.4. Pay Bedellerinin Ödenme Esasları 

 Pay bedelleri; iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık 

olduğu günlerde saat 09:00’a kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip 

eden birinci iş gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık 

olduğu günlerde saat 09:00’dan sonra veya tatil gününde verilmesi halinde ise 

talimatın verilmesini takip eden  ikinci iş gününde yatırımcılara ödenir. 

 

YENİ ŞEKİL: 

 

VI: PAY ALIM SATIM ESASLARI 

 

Fon payları, temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi şartıyla 

katılımcının bireysel emeklilik hesabına aktarılır. Pay sayısının hesaplanmasında 

küsurat işlemlerinin söz konusu olması halinde, üç basamağa kadar olan kısım 

dikkate alınarak pay sayısı hesaplanır. 

6.1. Pay Alım Talimatları 

Katılımcılar için BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 

12:00’a kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk 

hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş 

günü yerine getirilir.  

BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12:00’dan sonra 

verilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir 

ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip 

eden ikinci iş gününde yerine getirilir.  

BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın yarım gün açık olduğu günlerde fon alım 

saati 10:00 olarak uygulanır. 

BIST Borçlanma Araçları Piyasasının kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ilk 

hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden müteakip iş günü gerçekleştirilir.  

 

 



6.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları  

Saat 12:00’dan önce verilen alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o 

gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen 

esaslar çerçevesinde, pay alımında kullanılır. 

6.3. Pay Satım Talimatları 

Katılımcılar için BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 

12:00’a kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk 

hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 

BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12:00’dan sonra 

verilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve 

izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 

BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın yarım gün açık olduğu günlerde fon  satım 

saati 10:00 olarak uygulanır. 

BIST Borçlanma Araçları Piyasasının kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ilk 

hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. 

6.4. Pay Bedellerinin Ödenme Esasları 

 Pay bedelleri; iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık 

olduğu günlerde saat 12:00’a kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip 

eden birinci iş gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık 

olduğu günlerde saat 12:00’dan sonra veya tatil gününde verilmesi halinde ise 

talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yatırımcılara ödenir. 

 

ESKİ ŞEKİL: 

 

VII: FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE 

KURUCU’NUN KARŞILADIĞI GİDERLER 

 
7.1. Fonun Malvarlığından Karşılanan Harcamalar 

 

Fon malvarlığından fon portföyünün yönetimi ile ilgili Kurucu’ya ödenecek 

fon işletim gideri ve aşağıda belirtilenler dışında harcama yapılamaz. 

a) Kurul kayda alma ücreti, 

b) Fonun kuruluşunu müteakip mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan 

giderleri, 

c) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle 

bağlı sigorta ücretleri, 

ç) Portföydeki varlıkların saklanması hizmetleri için ödenen ücretler, 

d) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ücretler, 



e) Alınan kredilerin faizi, 

f) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen komisyonlar, 

g) Fonun mükellefi olduğu vergi ödemeleri, 

ğ) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti, 

h) Karşılaştırma ölçütü giderleri, 

ı) KAP giderleri, 

i) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar. 

 

Harcamaların belgeye dayandırılması zorunludur. Fon malvarlığından piyasa 

rayici üzerinde harcama yapılamaz. 

7.1.1. Fon Toplam Gider Oranı:  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, 7.1 bölümünde belirtilen harcamalardan 

bağımsız olarak fona gider tahakkuk ettirilmeyecektir.  

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. 

YENİ ŞEKİL: 

VII: FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE 

KURUCU’NUN KARŞILADIĞI GİDERLER 

 

7.1. Fonun Malvarlığından Karşılanan Harcamalar 
 

Fon malvarlığından fon portföyünün yönetimi ile ilgili Kurucu’ya ödenecek 

fon işletim gideri ve aşağıda belirtilenler dışında harcama yapılamaz. 

a) Kurul kayda alma ücreti, 

b) Fonun kuruluşunu müteakip mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan 

giderleri, 

c) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle 

bağlı sigorta ücretleri, 

ç) Portföydeki varlıkların saklanması hizmetleri için ödenen ücretler, 



d) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ücretler, 

e) Alınan kredilerin faizi, 

f) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen komisyonlar, 

g) Fonun mükellefi olduğu vergi ödemeleri, 

ğ) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti, 

h) Karşılaştırma ölçütü giderleri, 

ı) KAP giderleri, 

i) E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti 

j) E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) 

uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedeli 

k) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar 

Harcamaların belgeye dayandırılması zorunludur. Fon malvarlığından piyasa 

rayici üzerinde harcama yapılamaz. 

7.1.1. Fon Toplam Gideri Kesintisi Oranı: 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, 7.1 bölümünde belirtilen 

harcamalardan bağımsız olarak fona gider tahakkuk ettirilmeyecektir.  

Fon içtüzüğünde belirlenen günlük kesinti oranının aşılıp aşılmadığı şirket 
tarafından günlük olarak kontrol edilir. Şirket tarafından yapılan kontrolde günlük 

oranların günlük ortalama fon net varlık değerine göre birikimli bir şekilde 
hesaplanmış halinin aşıldığının tespiti halinde, aşan tutar fon birim pay fiyatına 

yansıtılacak şekilde günlük olarak fon kayıtlarına alınır. İlgili takvim yılının sonunda 
varsa fon içtüzüğünde belirlenen oranları aşan kısım ilgili dönemi takip eden beş iş 
günü içinde şirketçe fona iade edilir. 
 

ESKİ ŞEKİL: 

 

IX: FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARI İLE FONLA İLGİLİ BİLGİLERE 

VE FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN VARLIKLARA İLİŞKİN 

AÇIKLAMALAR 

 

9.3. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir. Kurucu, 

Fon’un yıllık finansal tablolarını, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün 

içinde KAP’ta ilan eder. Finansal tabloların son bildirim gününün resmi tatil gününe 

denk gelmesi halinde resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir. 

9.4. Fon içtüzüğüne, bu izahnameye, tanıtım formuna, bağımsız denetim 

raporuyla birlikte finansal raporlara fon giderlerine ilişkin bilgilere, fonun risk 



değerine, uygulanan komisyonlara ilişkin bilgilere ve fon tarafından açıklanması 

gereken diğer bilgilere fonun KAP’ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan 

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

Ayrıca, fonun geçmiş performansına, fonun portföy dağılımına, fonun risk 

değerine ve fondan tahsil edilen ve katılımcılardan belirli şartlar altında tahsil 

edilecek ücret ve komisyon bilgilerine tanıtım formundan da ulaşılması 

mümkündür. 

 

YENİ ŞEKİL: 

 

IX: FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARI İLE FONLA İLGİLİ BİLGİLERE 

VE FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN VARLIKLARA İLİŞKİN 

AÇIKLAMALAR 

9.3. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir. Kurucu, 

Fon’un yıllık raporunu, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içinde KAP’ta 

ilan eder. 

9.4. Fon içtüzüğüne, bu izahnameye, tanıtım formuna, yıllık raporlara, fon 

giderlerine ilişkin bilgilere, fonun risk değerine, uygulanan komisyonlara ilişkin 

bilgilere ve fon tarafından açıklanması gereken diğer bilgilere fonun KAP’ta yer alan 

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

Ayrıca, fonun geçmiş performansına, fonun portföy dağılımına, fonun risk 

değerine ve fondan tahsil edilen ve katılımcılardan belirli şartlar altında tahsil 

edilecek ücret ve komisyon bilgilerine tanıtım formundan da ulaşılması 

mümkündür. 

 

EKLENEN MADDELER: 

 

III. TEMEL YATIRIM RİSKLERİ VE RİSKLERİN ÖLÇÜMÜ 

 

3.3. Kaldıraç Yaratan İşlemler  

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden ileri valörlü tahvil/bono alım 

işlemleri dahil edilecektir.  

3.4. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber’de 

belirlenen esaslar çerçevesinde  göreli riske maruz değer yöntemi  kullanılacaktır.  

Fon portföyünün riske maruz değeri, referans alınan portföyün riske maruz 

değerinin iki katını aşamaz.” 

3.5. Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de belirlenen esaslar çerçevesinde 

gerçekleştirilen risk hesaplamalarında referans portföy olarak fonun karşılaştırma 

ölçütü  kullanılır. 

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


3.6.  Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan 

pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan 

toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına “kaldıraç” denir. Fonun kaldıraç 

limiti % 20’dir.  

 

ÇIKARILAN MADDE: 

IX. FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARI İLE FONLA İLGİLİ BİLGİLERE 

VE FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN VARLIKLARA İLİŞKİN 

AÇIKLAMALAR 

9.5. Finansal raporlar, bağımsız denetim raporuyla birlikte, bağımsız 

denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili kişinin imzasını taşıyan bir yazı 

ekinde kurucuya ulaşmasından sonra, kurucu tarafından finansal raporların 

kamuya açıklanmasına ilişkin yönetim kurulu kararına bağlandığı tarihi 

izleyen altıncı iş günü mesai saati bitimine kadar KAP’ta açıklanır. 


