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“AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM 

FONU” izahnamesinin (B-II) nolu bölümünün (1) ve (3) nolu maddeleri 

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

______________sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

 

ESKİ ŞEKİL: 

BÖLÜM B: FON İLE İLGİLİ BİLGİLER : 

II. Fonun Yatırım Stratejisine, Risklerine, Performansına, 

Harcamalara ve Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler 

1.Fonun Yatırım Stratejisi: 

Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik’in 5. 

maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırır ve 

sermaye kazancı elde etmeyi hedefler. Orta risk profilindeki yatırımcılara uygun 

olarak tasarlanan fon, sabit getirili enstrümanların istikrarlı getirisinin yanında 

hisse senetlerine de yatırım yaparak hisse senetlerinin uzun vadeli getirisinden 

faydalanmaya çalışmaktadır. Söz konusu varlık türlerinin fon içerisindeki dağılımı 

beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenmektedir. Sabit getirili 

menkul kıymetlerin sürelerine göre portföy yönetimi gerçekleştirilmektedir. 

Karşılaştırma Ölçütü: %64 KYD TL Bono Endeksleri Tüm + %25 İMKB 30 Endeksi 

+ %9 KYD O/N Repo Endeksleri Brüt + % 1 KYD Özel Sektör Tahvil Endeksi 

Değişken + %1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL) 

Yatırım Stratejisi Bant Aralığı: 

Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; %55-85 devlet iç borçlanma senetleri, 

%15-45 İMKB’de işlem gören hisse senetleri, %0-20 özel sektör borçlanma 

senetleri, %0-20 vadeli mevduat, ters repo ve borsa para piyasası işlemleri toplamı 

için % 0-30 olarak belirlenmiştir. Not: Borsa Para Piyasası işlemleri fon portföy 

değerinin en fazla %20’si oranında yapılacaktır. 

3. Fon Portföyünde Yer Alacak Para ve Sermaye Piyasası Araçları  

Fon yönetiminde ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki 

sınırlamalara uyulması esastır. 

 

VARLIK TÜRÜ  EN AZ %  EN ÇOK %  

Türk Ortaklık Payları  0  50  

Kamu Borçlanma Araçları  0 100  

Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları  0  100 

Ters Repo  0  10  



Repo  0  10  

Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL /Döviz)*  0  25  

Takasbank Para Piyasası İşlemleri  0  10  

Yatırım Fonu Katılma Payları  0  20  

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı/Fonu 

Payları  

0  20  

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri  0  20  

Gelir Ortaklığı Senetleri  0  20  

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler  0  20  

Varant  0  15  

* Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %6’sını aşamaz. 

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli 

madenler, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş 

opsiyon sözleşmeleri, varantlar, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli 

işlemlere dayalı opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri 

nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz. 

Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatırım stratejisine ve 

karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur. 

Fon, Kurulun Seri:V, No:65 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış 

ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğinin 11’inci maddesi 

çerçevesinde yapılacak bir sözleşme çerçevesinde ve Takasbank nezdinde olmak 

koşuluyla, herhangi bir anda fon portföyünün en fazla %50’si tutarındaki para ve 

sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir veya fon portföyünün %10’unu 

aşmamak üzere ödünç alabilir ve bu oranla sınırlı olmak üzere açığa satış işlemi 

yapabilir. Ödünç verme ve alma işlemi en fazla doksan iş günü süreyle yapılır. Fon 

portföyünün ödünç verme işlemi, ödünç verilen para ve sermaye piyasası 

araçlarının en az %100’ü karşılığında nakit veya devlet iç borçlanma senetlerinden 

oluşabilecek teminatın fon adına Takasbank’ta bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. 

Teminat tutarının ödünç verilen para ve sermaye piyasası araçlarının piyasa 

değerinin %80’inin altına düşmesi halinde portföy yöneticisi teminatın 

tamamlanmasını ister. Fonun taraf olduğu ödünç verme ve alma sözleşmelerine, 

fon lehine tek taraflı olarak sözleşmenin fesih edilebileceğine ilişkin bir hükmün 

konulması mecburidir. 

Yukarıdaki tabloda yer verilmeyen araçlar ve işlemler fon portföyüne alınamaz. 

    

  YENİ ŞEKİL: 

BÖLÜM B: FON İLE İLGİLİ BİLGİLER : 

II. Fonun Yatırım Stratejisine, Risklerine, Performansına, 

Harcamalara ve Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler 

1.Fonun Yatırım Stratejisi: 

Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik’in 5. 

maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırır ve 

sermaye kazancı elde etmeyi hedefler. Orta risk profilindeki yatırımcılara uygun 



olarak tasarlanan fon, sabit getirili enstrümanların istikrarlı getirisinin yanında 

hisse senetlerine de yatırım yaparak hisse senetlerinin uzun vadeli getirisinden 

faydalanmaya çalışmaktadır. Söz konusu varlık türlerinin fon içerisindeki dağılımı 

beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenmektedir. Sabit getirili 

menkul kıymetlerin sürelerine göre portföy yönetimi gerçekleştirilmektedir. 

Fonun karşılaştırma ölçütü: %65 BIST-KYD DİBS 547 Gün Endeksi + %25 BIST 

30 Endeksi + % 5 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık 

Mevduat TL Endeksi 

 

3. Fon Portföyünde Yer Alacak Para ve Sermaye Piyasası Araçları  

Fon yönetiminde ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki 

sınırlamalara uyulması esastır. 

 

VARLIK TÜRÜ  EN AZ %  EN ÇOK %  

Türk Ortaklık Payları  0  50  

Kamu Borçlanma Araçları  40 100  

Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları  0  20 

Ters Repo  0  10  

Repo  0  10  

Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL /Döviz)*  0  25  

Takasbank Para Piyasası İşlemleri  0  10  

Yatırım Fonu Katılma Payları  0  20  

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı/Fonu 

Payları  

0  20  

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri  0  20  

Gelir Ortaklığı Senetleri  0  20  

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler  0  20  

Varant  0  15  

 

* Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %6’sını aşamaz. 

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli 

madenler, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş 

opsiyon sözleşmeleri, varantlar, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli 

işlemlere dayalı opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri 

nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz. 

Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatırım stratejisine ve 

karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur. 

Fon, Kurulun Seri:V, No:65 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış 

ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğinin 11’inci maddesi 

çerçevesinde yapılacak bir sözleşme çerçevesinde ve Takasbank nezdinde olmak 

koşuluyla, herhangi bir anda fon portföyünün en fazla %50’si tutarındaki para ve 

sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir veya fon portföyünün %10’unu 

aşmamak üzere ödünç alabilir ve bu oranla sınırlı olmak üzere açığa satış işlemi 



yapabilir. Ödünç verme ve alma işlemi en fazla doksan iş günü süreyle yapılır. Fon 

portföyünün ödünç verme işlemi, ödünç verilen para ve sermaye piyasası 

araçlarının en az %100’ü karşılığında nakit veya devlet iç borçlanma senetlerinden 

oluşabilecek teminatın fon adına Takasbank’ta bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. 

Teminat tutarının ödünç verilen para ve sermaye piyasası araçlarının piyasa 

değerinin %80’inin altına düşmesi halinde portföy yöneticisi teminatın 

tamamlanmasını ister. Fonun taraf olduğu ödünç verme ve alma sözleşmelerine, 

fon lehine tek taraflı olarak sözleşmenin fesih edilebileceğine ilişkin bir hükmün 

konulması mecburidir. 

Yukarıdaki tabloda yer verilmeyen araçlar ve işlemler fon portföyüne alınamaz. 

 


