
KATILIMCILARA DUYURU 
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 

İÇTÜZÜK, İZAHNAME VE TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİKLERİ 
Kurucusu olduğumuz Emeklilik Yatırım Fonlarının içtüzük, izahname ve tanıtım formu 
metinleri, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 14/07/2014 tarih ve 590 sayılı izin 
doğrultusunda değiştirilmiş olup, yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir; 

Yeni içtüzük ve izahname metinleri 24/07/2014 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil ettirilmiştir.  
 

Değişiklikler 19/08/2014 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.  
 

1) Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında 
Yönetmelik hükümlerine ve yeni vergi mevzuatına uyum çerçevesinde değişiklikler 
yapılmıştır. 

2) Fon stratejisi, karşılaştırma ölçütü, yatırım stratejisi bant aralığı ve fon işletim giderine 
ilişkin değişiklikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK 
YATIRIM FONU 

ESKİ YENİ 
FON STRATEJİSİ 

Geniş kapsamda kabul edilen hedef farklı 
yatırım araçlarına dengeli yatırımda bulunmak 
ve  yatırım araçları çeşitlemesi ile fon getirisini 
her dönemde makul ve istikrarlı bir seviyeye 
taşıyabilmektir.  
Fon, portföy varlıklarını hisse senetlerine, 
uzun vadeli Hazine borçlanma 
enstrümanlarına, kısa vadeli Hazine borçlanma 
araçlarına ve kısa vadeli para piyasası 
araçlarına yönlendirir. Söz konusu varlık 
türlerinin  fon içerisindeki dağılımı ise süreç 
içerisinde beklenen getiri ve risk analizleri 
ışığında uygun noktayı sağlayacak bileşim 
olarak belirlenir.   
Mevzuat gereği, Fon portföyünün tamamı 
değişen piyasa koşullarına göre yönetmelikte 
belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir 
kısmına yatırılır ve Fon  sermaye kazancı elde 
etmeyi hedefler. Bu tür fonların varlık dağılımı 
önceden belirlenmez. 

Fon portföyünün tamamını, değişen piyasa 
koşullarına göre Yönetmelik’in 5 inci maddesinde 
belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin 
tamamına veya bir kısmına yatıran ve sermaye 
kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür 
fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon 
içerisindeki dağılımı ise süreç içerisinde beklenen 
getiri ve risk analizleri ışığında uygun noktayı 
sağlayacak bileşim olarak belirlenir. Hareket 
marjları yönetimsel prensipler çerçevesinde 
sınırlıdır. 
Fon, orta ve uzun vade perspektifiyle, orta-yüksek 
risk düzeyinde, yüksek reel getiri performansı 
hedefiyle hareket eder. FON’da mümkün olan en 
yüksek reel getiri hedeflendiğinden dolayı çeşitli 
yatırım araçlarından aktif şekilde faydalanılacak 
ve diğer fonlara kıyasla daha agresif bir yatırım 
stratejisi izlenecektir.  
 

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ 



(%50) KYD TL Bono Endeksi- TÜM 

(%30) İMKB Ulusal 100 Endeksi 

(%17)   KYD O/N Repo Endeksi - Brüt 

(%1) KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat 
Endeksi 

(%1) KYD ÖST Endeksi - Sabit 

(%1) KYD ÖST Endeksi - Değişken 

(%49) KYD TL Tüm Bono Endeksi 
 
(%30) BİST 100 Endeksi 

(%10) KYD Brüt O/N  Repo Endeksi 

(%1) KYD 1 Aylık Gösterge TL 
Mevduat Endeksi 
 
(%1) KYD 1 Aylık Gösterge USD 
Mevduat Endeksi 
 
(%1) KYD ÖST Endeksi- Sabit 
 
(%1) KYD ÖST Endeksi- Değişken 
 
(%1) KYD Eurobond  Endeksi (USD-
TL) 
 
(%1) KYD Altın Fiyat Endeksi 
(Kapanış) 
 
(%1) KYD Fon Endeksi (A Tipi) 
 
(%1) KYD Fon Endeksi (B Tipi) 
 
(%1) KYD Özel Sektör Kira 
Sertifikaları Endeksi 
 
(%1) Citigroup World Government 
Bono (USD) Endeksi 
 
(%1) MSCI-World Global Ortaklık 
Payı Endeksi 

 

YATIRIM STRATEJİSİ BANT ARALIĞI 

%25 - 55 DİBS 
 
%15 - 45 Hisse 
 
%0 -30 O/N Ters Repo - BPP  
 
%0 -20 Mevduat 
 
%0 - 30 ÖST 

%25-55 DİBS 
 
%15-45 Ortaklık Payları 
 
%0-10 Ters Repo 
%0-10 Takasbank Para Piyasası 
 
%0-25 Mevduat 
 
%0-30 ÖST 
 
%0-30 Eurobond 
 
%0-30 Altın 
%0-20 Yatırım Fonu 



 
%0-30 Kira Sertifikası 
 
%0-30 Yabancı Borçlanma Araçları 
 
%0-30 Yabancı Ortaklık Payları 

FON İŞLETİM GİDERİ 

%3,19 %2,24 

PAYLARININ ALIM SATIMINA İLİŞKİN ESASLAR 

Katılımcılardan tahsil edilen nakit ve havale 
katkı paylarının şirket hesaplarına intikal ettiği 
gün (t) nemalandırma yapılmamaktadır. İntikal 
tarihini (t+1) takip eden işgünü fon dağılımına 
bakılmaksızın, fonlarda uygulanan ileri fiyat 
yönteminden dolayı, AvivaSA Emeklilik ve 
Hayat A.Ş. Likit-Karma Emeklilik Yatırım 
Fonu'na yönlendirilmektedir. Bunu takip eden 
işgününde de (t+2), emeklilik sözleşmesinde 
katılımcı tarafından belirlenen fonlara dağılımı 
gerçekleştirilmektedir. Kredi kartından ve 
doğrudan banka hesabından tahsilat 
yöntemlerinde ise, tahsilatın hesaba geçtiği 
gün (t) fon dağılımına bakılmaksızın, fonlarda 
uygulanan ileri fiyat yönteminden dolayı, 
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit-
Karma Emeklilik Yatırım Fonu'na 
yönlendirilmektedir. Bunu takip eden 
işgününde de (t+1), emeklilik sözleşmesinde 
katılımcı tarafından belirlenen fonlara dağılımı 
gerçekleştirilmektedir. 
 
Katılımcının emeklilik, başka şirkete transfer, 
bireysel emeklilik sisteminden çıkış, plan 
değişikliği, hesap birleştirme ve fon dağılım 
oranı değişikliği talep etmesi halinde sahip 
olduğu fonların satış yapılır. Fonlar satılırken 
ileri fiyat uygulamasına başvurulmaktadır. Bu 
sebeple, portföy yönetim şirketine fonun satım 
bilgilerinin iletildiği günden bir sonraki işgünü 
geçerli olan birim pay değerleri üzerinden 
satılarak, satış işlemi katılımcının şirketimiz 
nezdindeki hesabına yansıtılır. Fon satışının 
sistemde başlatıldığı tarihten (t günü) 1 gün 

Katılımcılar için ilgili piyasaların açık olduğu 
günlerde saat 11:00’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.  

İlgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 
11:00’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.  

İlgili piyasaların kapalı olduğu günlerde verilen 
alım talimatları ilk hesaplamada bulunacak pay 
fiyatı üzerinden müteakip iş günü gerçekleştirilir.  

 

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o 
gün için katılımcı adına Emanet likit fonda 
nemalandırılmak suretiyle bu bölümde belirlenen 
esaslar çerçevesinde pay alımında kullanılır 

 

Katılımcılar için ilgili piyasaların açık olduğu 
günlerde saat 11:00’a kadar verilen pay satım 
talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk 
hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden 
yerine getirilir. 

 

İlgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 
11:00’dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat 
hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul 
edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı 
üzerinden yerine getirilir. 



sonra portföy yöneticisine ve fon 
muhasebecisine bilgisi (t+1 gününde), 2 gün 
sonra pay takası ve para takası (t+2 gününde). 

 

 

İlgili piyasaların kapalı olduğu günlerde verilen 
satım talimatları ilk hesaplamada bulunacak pay 
fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. 

 

Pay bedelleri; iade talimatının ilgili piyasaların 
açık olduğu günlerde saat 11:00’a kadar verilmesi 
halinde talimatın verilmesini takip eden ilk iş 
gününde, iade talimatının ilgili piyasaların açık 
olduğu günlerde saat 11:00’dan sonra veya tatil 
gününde verilmesi halinde ise talimatın 
verilmesini takip eden ikinci iş gününde 
yatırımcılara ödenir. 
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 
fonlarındaki planın kompozisyonu arasındaki 
farklılık yaratan fonların önce satışı, daha sonra 
alışı gerçekleştirilir. 

 
 

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU  
 

YATIRIM STRATEJİSİ 

FON’un portföy dağılımı, değişen piyasa 
koşullarına göre serbestçe belirlenerek hem 
sermaye kazancı, hem de temettü ve faiz geliri 
elde etmek hedeflenmektedir. 
 
Bu FON’da mümkün olan en yüksek reel getiri 
hedeflendiğinden dolayı çeşitli yatırım 
araçlarından aktif şekilde faydalanılacak ve 
diğer fonlara kıyasla daha agresif bir yatırım 
stratejisi izlenecektir. Ortaya çıkabilecek olası 
yoğunlaşma riski ise gerek görüldüğünde 
portföy içeriği çeşitlendirilerek en aza 
indirgenmeye çalışılacaktır. 
 

Fon portföyünün tamamını, değişen piyasa 
koşullarına göre Yönetmelik’in 5 inci maddesinde 
belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin 
tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem 
sermaye kazancı hem de temettü, faiz ve kira 
sertifikası geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. 
Bu tür fonların varlık dağılımı önceden 
belirlenmez. Fon içerisindeki dağılımı ise süreç 
içerisinde beklenen getiri ve risk analizleri 
ışığında uygun noktayı sağlayacak bileşim olarak 
belirlenir. Hareket marjları yönetimsel prensipler 
çerçevesinde sınırlıdır. 
 



Her türlü yatırım aracı fonda yer alabilir. 
Piyasa koşulları gözönüne alınarak öncelikle 
hangi yatırım araçları grubuna hangi oranlarda 
yatırım yapılacağı belirlenir. Bu tercihlerde 
öncelikler, ilgili yatırım aracı grubunun 
ağırlıkları değiştirilerek uygulanır. Bir sonraki 
adımda, her bir yatırım aracı grubu içinde, 
yatırım yapılacak araçlar birer birer incelenir. 
Likidite, risk, piyasa değeri gibi unsurlar 
incelenerek bu araçların içinden en uygun 
olanları seçilir. Yatırım araçlarının getirileri 
arasındaki korelasyon da gözönüne alınır. 
Yoğunlaşma riskini dağıtmak için benzer 
risklere maruz kalabilecek araçların bir kısmı 
elenebilir. Böylece her alt grup içinde varolan 
yatırım araçlarından, alınan riske göre getirisi 
en yüksek olan bir alt portföy oluşturulur. Bu 
alt portföylerin birleşimi büyük portföyü 
oluşturur. 
 
Yatırım araçlarıyla ilgili seçimler yapılırken, 
araçların sadece geçmiş performansları değil, 
ileriye dönük beklentileri de gözönüne alınır. 
Portföy oluşturulduktan sonra, en başta 
belirlenen ağırlıklara göre sapmalar izlenir. 
Sapma miktarı belirli bir düzeyi aşarsa 
portföyde yeniden dengeleme yapılır. 
Piyasada, başlangıçtaki durumu geçersiz kılan 
gelişmeler olduğunda, yukarıdaki işlemler 
tekrarlanır ve portföyde gerekli dengelemeler 
yapılır. 
 

Fon, orta ve uzun vade perspektifiyle, orta-yüksek 
risk düzeyinde, yüksek reel getiri performansı 
hedefiyle hareket eder. FON’da mümkün olan en 
yüksek reel getiri hedeflendiğinden dolayı çeşitli 
yatırım araçlarından aktif şekilde faydalanılacak 
ve diğer fonlara kıyasla daha agresif bir yatırım 
stratejisi izlenecektir.  
 
Piyasa koşulları göz önüne alınarak öncelikle 
hangi yatırım araçları grubuna hangi oranlarda 
yatırım yapılacağı belirlenir. Bir sonraki adımda, 
her bir yatırım aracı grubu içinde, yatırım 
yapılacak araçlar incelenir. Likidite, risk, piyasa 
değeri gibi unsurlar incelenerek bu araçların 
içinden en uygun olanları seçilir. Yatırım 
araçlarının getirileri arasındaki korelasyon da göz 
önüne alınır. Yoğunlaşma riskini dağıtmak için 
benzer risklere maruz kalabilecek araçların bir 
kısmı elenebilir.  
  
Fon yatırımlarında hedeflenen katma değer 
ortalama fon vadesinin aktif yönetimi, getiri 
eğrisinde doğru pozisyon noktasının saptanması, 
sektör tercih ve beklentilerinin analizi ve varlık 
seçimi ile sağlanacaktır. Yatırım araçlarıyla ilgili 
seçimler yapılırken, araçların sadece geçmiş 
performansları değil, ileriye dönük beklentileri de 
göz önüne alınır. Portföy oluşturulduktan sonra, 
en başta belirlenen ağırlıklara göre sapmalar 
izlenir. Sapma miktarı belirli bir düzeyi aşarsa 
portföyde yeniden dengeleme yapılır. Piyasada, 
başlangıçtaki durumu geçersiz kılan gelişmeler 
olduğunda, yukarıdaki işlemler tekrarlanır ve 
portföyde gerekli dengelemeler yapılır. 
 

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ 

(%50) KYD TL Bono Endeksi- TÜM 
(%49) KYD TL TÜM BONO 
ENDEKSİ 

(%30) İMKB Ulusal 100 Endeksi (%30) BİST 100 ENDEKSİ 

(%17)   KYD O/N Repo Endeksi - Brüt 
(%10) KYD Brüt O/N  Repo Endeksi 

 
(%1) KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat 
Endeksi 

(%1) KYD 1 Aylık Gösterge TL 
Mevduat Endeksi 

(%1) KYD ÖST Endeksi - Sabit 
(%1) KYD 1 Aylık Gösterge USD 
Mevduat Endeksi 

(%1) KYD ÖST Endeksi - Değişken (%1) KYD ÖST Endeksi- Sabit 



 (%1) KYD ÖST Endeksi- Değişken 

 
(%1) KYD Eurobond  Endeksi (USD-
TL) 

 

 
(%1) KYD Altın Fiyat Endeksi 
(Kapanış) 

 (%1) KYD Fon Endeksi (A Tipi) 

 
 
(%1) KYD Fon Endeksi (B Tipi) 

 

 
(%1) KYD Özel Sektör Kira 
Sertifikaları Endeksi 

 

 
(%1) Citigroup World Government 
Bono (USD) Endeksi 

 

 
(%1) MSCI-World Global Ortaklık 
Payı Endeksi 

 
 

YATIRIM STRATEJİSİ BANT ARALIĞI 

%25- 55 DİBS 
 
%15 - 45 Hisse 
 
%0 -30 O/N Ters Repo – BPP 
 
%0 -20 Mevduat 
 
%0 - 30 ÖST 

%25-55 DİBS 
 
%15-45 Ortaklık Payı 
 
%0-10 Ters Repo 
 
%0-10 Takasbank Para Piyasası 
 
%0-25 Mevduat 
 
%0-30 ÖST 
 
%0-30 Eurobond 
 
%0-30 Altın 
 
%0-20 Yatırım Fonu 
 
%0-30 Kira Sertifikası 
 
%0-30 Yabancı Borçlanma Araçları 
 
%0-30 Yabancı Ortaklık Payları 

 
 

PAYLARININ ALIM SATIMINA İLİŞKİN ESASLAR 
 
 



Katılımcılardan tahsil edilen nakit ve havale 
katkı paylarının şirket hesaplarına intikal ettiği 
gün (t) nemalandırma yapılmamaktadır. İntikal 
tarihini (t+1) takip eden işgünü fon dağılımına 
bakılmaksızın, fonlarda uygulanan ileri fiyat 
yönteminden dolayı, AvivaSA Emeklilik ve 
Hayat A.Ş. Likit-Karma Emeklilik Yatırım 
Fonu'na yönlendirilmektedir. Bunu takip eden 
işgününde de (t+2), emeklilik sözleşmesinde 
katılımcı tarafından belirlenen fonlara dağılımı 
gerçekleştirilmektedir. Kredi kartından ve 
doğrudan banka hesabından tahsilat 
yöntemlerinde ise, tahsilatın hesaba geçtiği 
gün (t) fon dağılımına bakılmaksızın, fonlarda 
uygulanan ileri fiyat yönteminden dolayı, 
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit-
Karma Emeklilik Yatırım Fonu'na 
yönlendirilmektedir. Bunu takip eden 
işgününde de (t+1), emeklilik sözleşmesinde 
katılımcı tarafından belirlenen fonlara dağılımı 
gerçekleştirilmektedir. 

 

e. Katılımcının emeklilik, başka şirkete 
transfer, bireysel emeklilik sisteminden çıkış, 
plan değişikliği, hesap birleştirme ve fon 
dağılım oranı değişikliği talep etmesi halinde 
sahip olduğu fonların satış yapılır. Fonlar 
satılırken ileri fiyat uygulamasına 
başvurulmaktadır. Bu sebeple, portföy 
yönetim şirketine fonun satım bilgilerinin 
iletildiği günden bir sonraki işgünü geçerli 
olan birim pay değerleri üzerinden satılarak, 
satış işlemi katılımcının şirketimiz nezdindeki 
hesabına yansıtılır. Fon satışının sistemde 
başlatıldığı tarihten (t günü) 1 gün sonra 
portföy yöneticisine ve fon muhasebecisine 
bilgisi verilmektedir (t+1 gününde), 2 gün 
sonra pay takası ve yine aynı gün para takası 
gerçekleşmektedir (t+2 gününde). 
 

Katılımcılar için ilgili piyasaların açık olduğu 
günlerde saat 11:00’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.  

İlgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 
11:00’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.  

İlgili piyasaların kapalı olduğu günlerde verilen 
alım talimatları ilk hesaplamada bulunacak pay 
fiyatı üzerinden müteakip iş günü gerçekleştirilir.  

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o 
gün için katılımcı adına Emanet likit fonda 
nemalandırılmak suretiyle bu bölümde belirlenen 
esaslar çerçevesinde pay alımında kullanılır 

Katılımcılar için ilgili piyasaların açık olduğu 
günlerde saat 11:00’a kadar verilen pay satım 
talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk 
hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden 
yerine getirilir. 

İlgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 
11:00’dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat 
hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul 
edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı 
üzerinden yerine getirilir. 

İlgili piyasaların kapalı olduğu günlerde verilen 
satım talimatları ilk hesaplamada bulunacak pay 
fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. 

Pay bedelleri; iade talimatının ilgili piyasaların 
açık olduğu günlerde saat 11:00’a kadar verilmesi 
halinde talimatın verilmesini takip eden ilk iş 
gününde, iade talimatının ilgili piyasaların açık 
olduğu günlerde saat 11:00’dan sonra veya tatil 
gününde verilmesi halinde ise talimatın 
verilmesini takip eden ikinci iş gününde 
yatırımcılara ödenir. 



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 
fonlarındaki planın kompozisyonu arasındaki 
farklılık yaratan fonların önce satışı, daha sonra 
alışı gerçekleştirilir. 
 
 

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK GRUP 
EMEKLİLİK YATIRIM FONU 

 
YATIRIM STRATEJİSİ 

Geniş kapsamda kabul edilen hedef  farklı 
yatırım araçlarına dengeli yatırımda bulunmak 
ve  yatırım araçları çeşitlemesi ile fon    9 
getirisini her dönemde makul ve istikrarlı bir 
seviyeye taşıyabilmektir.  
Fon; fon portföyünün tamamını değişen piyasa 
koşullarına göre yönetmelikte belirtilen varlık 
türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırır ve 
sermaye , temettü ve faiz kazancı elde etmeyi 
hedefler. Bu tür fonların varlık dağılımı 
önceden belirlenmez. Fon içerisindeki 
dağılımı ise süreç içerisinde beklenen getiri ve 
risk analizleri ışığında uygun noktayı 
sağlayacak bileşim olarak belirlenir. Hareket 
marjları yönetimsel prensipler çerçevesinde 
sınırlıdır. 
 
Fon, orta ve uzun vade perspektifiyle, orta-
yüksek risk düzeyinde, yüksek reel getiri 
performansı hedefiyle hareket eder. FON’da 
mümkün olan en yüksek reel getiri 
hedeflendiğinden dolayı çeşitli yatırım 
araçlarından aktif şekilde faydalanılacak ve 
diğer fonlara kıyasla daha agresif bir yatırım 
stratejisi izlenecektir.  
 
Piyasa koşulları göz önüne alınarak öncelikle 
hangi yatırım araçları grubuna hangi oranlarda 
yatırım yapılacağı belirlenir. Bir sonraki 
adımda, her bir yatırım aracı grubu içinde, 

Fon portföyünün tamamını, değişen piyasa 
koşullarına göre Yönetmelik’in 5 inci maddesinde 
belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin 
tamamına veya bir kısmına yatıran ve sermaye 
kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür 
fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon 
içerisindeki dağılımı ise süreç içerisinde beklenen 
getiri ve risk analizleri ışığında uygun noktayı 
sağlayacak bileşim olarak belirlenir. Hareket 
marjları yönetimsel prensipler çerçevesinde 
sınırlıdır. 
 
Fon, orta ve uzun vade perspektifiyle, orta-yüksek 
risk düzeyinde, yüksek reel getiri performansı 
hedefiyle hareket eder. FON’da mümkün olan en 
yüksek reel getiri hedeflendiğinden dolayı çeşitli 
yatırım araçlarından aktif şekilde faydalanılacak 
ve diğer fonlara kıyasla daha agresif bir yatırım 
stratejisi izlenecektir.  
 
Piyasa koşulları göz önüne alınarak öncelikle 
hangi yatırım araçları grubuna hangi oranlarda 
yatırım yapılacağı belirlenir. Bir sonraki adımda, 
her bir yatırım aracı grubu içinde, yatırım 
yapılacak araçlar incelenir. Likidite, risk, piyasa 
değeri gibi unsurlar incelenerek bu araçların 
içinden en uygun olanları seçilir. Yatırım 
araçlarının getirileri arasındaki korelasyon da göz 
önüne alınır. Yoğunlaşma riskini dağıtmak için 



yatırım yapılacak araçlar incelenir. Likidite, 
risk, piyasa değeri gibi unsurlar incelenerek bu 
araçların içinden en uygun olanları seçilir. 
Yatırım araçlarının getirileri arasındaki 
korelasyon da göz önüne alınır. Yoğunlaşma 
riskini dağıtmak için benzer risklere maruz 
kalabilecek araçların bir kısmı elenebilir.  
  
Fon yatırımlarında hedeflenen katma değer 
ortalama fon vadesinin aktif yönetimi, getiri 
eğrisinde doğru pozisyon noktasının 
saptanması, sektör tercih ve beklentilerinin 
analizi ve varlık seçimi ile sağlanacaktır. 
 
Yatırım araçlarıyla ilgili seçimler yapılırken, 
araçların sadece geçmiş performansları değil, 
ileriye dönük beklentileri de göz önüne alınır. 
Portföy oluşturulduktan sonra, en başta 
belirlenen ağırlıklara göre sapmalar izlenir. 
Sapma miktarı belirli bir düzeyi aşarsa 
portföyde yeniden dengeleme yapılır. 
Piyasada, başlangıçtaki durumu geçersiz kılan 
gelişmeler olduğunda, yukarıdaki işlemler 
tekrarlanır ve portföyde gerekli dengelemeler 
yapılır. 
 

benzer risklere maruz kalabilecek araçların bir 
kısmı elenebilir.  
  
Fon yatırımlarında hedeflenen katma değer 
ortalama fon vadesinin aktif yönetimi, getiri 
eğrisinde doğru pozisyon noktasının saptanması, 
sektör tercih ve beklentilerinin analizi ve varlık 
seçimi ile sağlanacaktır. Yatırım araçlarıyla ilgili 
seçimler yapılırken, araçların sadece geçmiş 
performansları değil, ileriye dönük beklentileri de 
göz önüne alınır. Portföy oluşturulduktan sonra, 
en başta belirlenen ağırlıklara göre sapmalar 
izlenir. Sapma miktarı belirli bir düzeyi aşarsa 
portföyde yeniden dengeleme yapılır. Piyasada, 
başlangıçtaki durumu geçersiz kılan gelişmeler 
olduğunda, yukarıdaki işlemler tekrarlanır ve 
portföyde gerekli dengelemeler yapılır. 

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ 

(%50) KYD TL Bono Endeksi- Tüm 
 
(%30) İMKB Ulusal 100 Endeksi 
 
(%17)   KYD O/N Repo Endeksi – Brüt 
 
(%1) KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat 
Endeksi 
 
(%1) KYD ÖST Endeksi – Sabit 

 
(%1) KYD ÖST Endeksi - Değişken 

 
(%49) KYD TL Tüm Bono Endeksi 
 
(%30) BİST 100 Endeksi 
 
(%10) KYD Brüt O/N  Repo Endeksi 
 
(%1) KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat 
Endeksi 
 
(%1) KYD 1 Aylık Gösterge USD Mevduat 
Endeksi 
 
(%1) KYD ÖST Endeksi- Sabit 
 
(%1) KYD ÖST Endeksi- Değişken 
 
(%1) KYD Eurobond  Endeksi (USD-TL) 
 
(%1) KYD Altın Fiyat Endeksi (Kapanış) 
 
(%1) KYD Fon Endeksi (A Tipi) 



 
(%1) KYD Fon Endeksi (B Tipi) 
 
(%1) KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları 
Endeksi 
 
(%1) Citigroup World Government Bono (USD) 
Endeksi 
 
(%1) MSCI-World Global Ortaklık Payı Endeksi 

 
YATIRIM STRATEJİSİ BANT ARALIĞI 

%25 - 55 DİBS 
 
%15 - 45 Hisse 
 
%0 -30 O/N Ters Repo – BPP 
 
%0 -20 Mevduat 
 
%0 - 30 ÖST 

%25-55 DİBS 
 
%15-45 Ortaklık Payları 
 
%0-10 Ters Repo 
 
%0-10 Takasbank Para Piyasası 
 
%0-25 Mevduat 
 
%0-30 ÖST 
 
%0-30 Eurobond 
 
%0-30 Altın 
 
%0-20 Yatırım Fonu 
 
%0-30 Kira Sertifikası 
 
%0-30 Yabancı Borçlanma Araçları 
 
%0-30 Yabancı Ortaklık Payları 
 

PAYLARININ ALIM SATIMINA İLİŞKİN ESASLAR 

Katılımcılardan tahsil edilen nakit ve havale 
katkı paylarının şirket hesaplarına intikal ettiği 
gün (t) nemalandırma yapılmamaktadır. İntikal 
tarihini (t+1) takip eden işgünü fon dağılımına 
bakılmaksızın, fonlarda uygulanan ileri fiyat 
yönteminden dolayı, AvivaSA Emeklilik ve 
Hayat A.Ş. Likit-Kamu Emeklilik Yatırım 
Fonu'na yönlendirilmektedir. Bunu takip eden 
işgününde de (t+2), emeklilik sözleşmesinde 
katılımcı tarafından belirlenen fonlara dağılımı 

Katılımcılar için ilgili piyasaların açık olduğu 
günlerde saat 11:00’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.  

İlgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 
11:00’dan sonra verilen talimatlar ilk pay fiyatı 
hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul 
edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı 



gerçekleştirilmektedir. Kredi kartından ve 
doğrudan banka hesabından tahsilat 
yöntemlerinde ise, tahsilatın hesaba geçtiği 
gün (t) fon dağılımına bakılmaksızın, fonlarda 
uygulanan ileri fiyat yönteminden dolayı, 
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit-Kamu 
Emeklilik Yatırım Fonu'na 
yönlendirilmektedir. Bunu takip eden 
işgününde de (t+1), emeklilik sözleşmesinde 
katılımcı tarafından belirlenen fonlara dağılımı 
gerçekleştirilmektedir. 
 
Katılımcının emeklilik, başka şirkete transfer, 
bireysel emeklilik sisteminden çıkış, plan 
değişikliği, hesap birleştirme ve fon dağılım 
oranı değişikliği talep etmesi halinde sahip 
olduğu fonların satış yapılır. Fonlar satılırken 
ileri fiyat uygulamasına başvurulmaktadır. Bu 
sebeple, portföy yönetim şirketine fonun satım 
bilgilerinin iletildiği günden bir sonraki işgünü 
geçerli olan birim pay değerleri üzerinden 
satılarak, satış işlemi katılımcının şirketimiz 
nezdindeki hesabına yansıtılır. Fon satışının 
sistemde başlatıldığı tarihten (t günü) 1 gün 
sonra portföy yöneticisine ve fon 
muhasebecisine bilgisi (t+1 gününde), 2 gün 
sonra pay takası (t+2 gününde), 3 gün sonra ise 
(t+3 gününde) para takası gerçekleşmektedir. 
 

üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci 
iş gününde yerine getirilir.  

İlgili piyasaların kapalı olduğu günlerde verilen 
alım talimatları ilk hesaplamada bulunacak pay 
fiyatı üzerinden müteakip iş günü gerçekleştirilir.  

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o 
gün için katılımcı adına Emanet likit fonda 
nemalandırılmak suretiyle bu bölümde belirlenen 
esaslar çerçevesinde pay alımında kullanılır 

Katılımcılar için ilgili piyasaların açık olduğu 
günlerde saat 11:00’a kadar verilen pay satım 
talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk 
hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden 
yerine getirilir. 

İlgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 
11:00’dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat 
hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul 
edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı 
üzerinden yerine getirilir. 

İlgili piyasaların kapalı olduğu günlerde verilen 
satım talimatları ilk hesaplamada bulunacak pay 
fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. 

Pay bedelleri; iade talimatının ilgili piyasaların 
açık olduğu günlerde saat 11:00’a kadar verilmesi 
halinde talimatın verilmesini takip eden ikinci iş 
gününde, iade talimatının ilgili piyasaların açık 
olduğu günlerde saat 11:00’dan sonra veya tatil 
gününde verilmesi halinde ise talimatın 
verilmesini takip eden üçüncü iş gününde 
yatırımcılara ödenir. 
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 
fonlarındaki planın kompozisyonu arasındaki 
farklılık yaratan fonların önce satışı, daha sonra 
alışı gerçekleştirilir. 



 
 

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 
GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 

YATIRIM STRATEJİSİ 

Fon, portföy varlıklarını uzun vadeli 
borçlanma enstrümanlarına, kısa vadeli 
borçlanma araçlarına ve kısa vadeli para 
piyasası araçlarına yönlendirir.  
 
Mevzuat gereği, Fon portföyünün tamamı 
değişen piyasa koşullarına göre yönetmelikte 
belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir 
kısmına yatırılır ve Fon gelir akımı elde etmeyi 
hedefler. Bu tür fonların varlık dağılımı 
önceden belirlenmez.  
 
Fon, kısa ve orta vade perspektifiyle, düşük 
risk düzeyinde, istikrarlı getiri performansı 
hedefiyle hareket eder. Normal koşullarda 
ağırlıklı olarak kısa - orta vadeli devlet iç 
borçlanma araçlarından ve kısa vadeli para 
piyasası araçlarından oluşan bir portföy 
dağılımı ile hedefine ulaşmaya çalışır.  
 
%50 devlet iç borçlanma araçları ve %50 ters 
repodan oluşan hedef varlık dağılımı 
(benchmark dağılımı) yol gösterici niteliktedir. 
Piyasa ve ekonomik koşullar ışığında, bu 
dağılımda yer alan enstrümanların, portföy 
içerisindeki ağırlıkları yükseltilip – 
azaltılmaktadır. Buradaki hareket marjları 
yönetimsel prensipler çerçevesinde sınırlıdır. 
 
Fonun yatırım yapacağı alan sabit getirili 
enstrümanlardır. Fonun yatırım yapacağı 
devlet iç borçlanma senetlerinin ortalama 
vadesi Hazine Müsteşarlığı’nın düzenlediği iç 
borçlanma ihalelerindeki ortalama borçlanma 
vadesi ışığında, nispeten düşük bir noktada 
belirlenmektedir. Faiz oranlarının orta-uzun 
vadeli trendleri doğrultusunda hareket edeceği 
beklentisinin hakim olduğu dönemlerde ise, 
fon portföyü varlık dağılımı ve vade yapısının 
belirlenmesinde, faiz değişikliklerinin 
yaratacağı fırsatlardan yararlanabilmek 
amaçlanır.  
 

Fon, portföy varlıklarını uzun vadeli borçlanma 
araçlarına, kısa vadeli borçlanma araçlarına ve 
kısa vadeli para piyasası araçlarına yönlendirir.  
 
Mevzuat gereği, Fon portföyünün tamamı değişen 
piyasa koşullarına göre yönetmelikte belirtilen 
yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya 
bir kısmına yatırılır ve temettü, faiz veya kira 
sertifikası geliri elde etmeyi hedefler. Bu tür 
fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez.  
 
Fon, kısa ve orta vade perspektifiyle, düşük risk 
düzeyinde, istikrarlı getiri performansı hedefiyle 
hareket eder. Normal koşullarda ağırlıklı olarak 
kısa - orta vadeli devlet iç borçlanma araçlarından 
ve kısa vadeli para piyasası araçlarından oluşan 
bir portföy dağılımı ile hedefine ulaşmaya çalışır.  
 
 
Fonun yatırım yapacağı alan sabit getirili 
enstrümanlardır. Fonun yatırım yapacağı devlet iç 
borçlanma senetlerinin ortalama vadesi Hazine 
Müsteşarlığı’nın düzenlediği iç borçlanma 
ihalelerindeki ortalama borçlanma vadesi 
ışığında, nispeten düşük bir noktada 
belirlenmektedir. Faiz oranlarının orta-uzun 
vadeli trendleri doğrultusunda hareket edeceği 
beklentisinin hakim olduğu dönemlerde ise, fon 
portföyü varlık dağılımı ve vade yapısının 
belirlenmesinde, faiz değişikliklerinin yaratacağı 
fırsatlardan yararlanabilmek amaçlanır.  
 
Fon içerisinde devlet iç borçlanma senetlerine 
ayrılan pay, bu payın ortalama vadesi ve nihayet 
tüm fon yatırımlarının ortalama vadesi fon 
yönetimi stratejimizin ana unsurlarıdır. Fon 
ortalama vadesi yönetim prensipleri içerisinde 
izlenecek ve sınırlandırılacaktır. Fon ortalama 
vadesi portföy yöneticisi tarafından aktif olarak 
takip edilir ve yönetilir.  
 
Başarılı bir sabit getirili fon yönetimi için 
başlangıç noktamız makro ekonomik dengelerin, 
faiz oranlarının ve parasal arz ve talebin 



Fon içersinde devlet iç borçlanma senetlerine 
ayrılan pay, bu payın ortalama vadesi ve 
nihayet tüm fon yatırımlarının ortalama vadesi 
fon yönetimi stratejimizin ana unsurlarıdır. 
Fon ortalama vadesi yönetim prensipleri 
içerisinde izlenecek ve sınırlandırılacaktır. Fon 
ortalama vadesi portföy yöneticisi tarafından 
aktif olarak takip edilir ve yönetilir.  
 
Başarılı bir sabit getirili fon yönetimi için 
başlangıç noktamız makro ekonomik 
dengelerin, faiz oranlarının ve parasal arz ve 
talebin analizidir. Fon yatırımlarında 
hedeflenen katma değer ortalama fon 
vadesinin aktif yönetimi, getiri eğrisinde doğru 
pozisyon noktasının saptanması, sektör tercih 
ve beklentilerinin analizi ve varlık seçimi ile 
sağlanacaktır.    

analizidir. Fon yatırımlarında hedeflenen katma 
değer ortalama fon vadesinin aktif yönetimi, getiri 
eğrisinde doğru pozisyon noktasının saptanması, 
sektör tercih ve beklentilerinin analizi ve varlık 
seçimi ile sağlanacaktır.    
 

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ 

(%40) Kyd-TL Bono Endeksi 182 Gün 
 
(%20) Kyd–TL Bono Endeksi 91 Gün 
 
(%24) Kyd O/N Repo Endeksi-Brüt 
 
(%1) Kyd 1 Aylık Gösterge Tl Mevduat 
Endeksi 
 
(%14) Kyd Öst Endeksi – Sabit 
 
(%1) Kyd Öst Endeksi - Değişken 

(%30) KYD -TL Bono Endeksi 182 Gün 
 
(%30) KYD –TL Bono Endeksi 91 Gün 
 
(%1) KYD  Kira Sertifikala – Özel Sektör 
 
(%9) KYD O/N Repo Endeksi-Brüt 
 
(%5) KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat 
Endeksi 
(%20) KYD  Öst Endeksi - Sabit 
 
(%5) KYD Öst Endeksi – Değişken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

YATIRIM STRATEJİSİ BANT ARALIĞI 



%40-70 DİBS 
 
%0-30 T.REPO-BPP 
 
%0-20 MEVDUAT 
 
%15-45 ÖST 
 

Kaldırılmıştır. 

PAYLARININ ALIM SATIMINA İLİŞKİN ESASLAR 

Katılımcılardan tahsil edilen nakit ve havale 
katkı paylarının şirket hesaplarına intikal ettiği 
gün (t) nemalandırma yapılmamaktadır. İntikal 
tarihini (t+1) takip eden işgünü fon dağılımına 
bakılmaksızın, fonlarda uygulanan ileri fiyat 
yönteminden dolayı, AvivaSA Emeklilik ve 
Hayat A.Ş. Likit-Kamu Emeklilik Yatırım 
Fonu'na yönlendirilmektedir. Bunu takip eden 
işgününde de (t+2), emeklilik sözleşmesinde 
katılımcı tarafından belirlenen fonlara dağılımı 
gerçekleştirilmektedir. Kredi kartından ve 
doğrudan banka hesabından tahsilat 
yöntemlerinde ise, tahsilatın hesaba geçtiği 
gün (t) fon dağılımına bakılmaksızın, fonlarda 
uygulanan ileri fiyat yönteminden dolayı, 
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit-Kamu 
Emeklilik Yatırım Fonu'na 
yönlendirilmektedir. Bunu takip eden 
işgününde de (t+1), emeklilik sözleşmesinde 
katılımcı tarafından belirlenen fonlara dağılımı 
gerçekleştirilmektedir. 
 
Katılımcının emeklilik, başka şirkete transfer, 
bireysel emeklilik sisteminden çıkış, plan 
değişikliği, hesap birleştirme ve fon dağılım 
oranı değişikliği talep etmesi halinde sahip 
olduğu fonların satış yapılır. Fonlar satılırken 
ileri fiyat uygulamasına başvurulmaktadır. Bu 
sebeple, portföy yönetim şirketine fonun satım 
bilgilerinin iletildiği günden bir sonraki işgünü 
geçerli olan birim pay değerleri üzerinden 
satılarak, satış işlemi katılımcının şirketimiz 
nezdindeki hesabına yansıtılır. Fon satışının 
sistemde başlatıldığı tarihten (t günü) 1 gün 
sonra portföy yöneticisine ve fon 
muhasebecisine bilgisi (t+1 gününde) 

Katılımcılar için ilgili piyasaların açık olduğu 
günlerde saat 11:00’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.  
İlgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 
11:00’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.  
İlgili piyasaların kapalı olduğu günlerde verilen 
alım talimatları ilk hesaplamada bulunacak pay 
fiyatı üzerinden müteakip iş günü gerçekleştirilir.  
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o 
gün için katılımcı adına Emanet likit fonda 
nemalandırılmak suretiyle bu bölümde belirlenen 
esaslar çerçevesinde pay alımında kullanılır 
Katılımcılar için ilgili piyasaların açık olduğu 
günlerde saat 11:00’a kadar verilen pay satım 
talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk 
hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden 
yerine getirilir. 
 
İlgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 
11:00’dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat 
hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul 
edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı 
üzerinden yerine getirilir. 
İlgili piyasaların kapalı olduğu günlerde verilen 
satım talimatları ilk hesaplamada bulunacak pay 
fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. 
Pay bedelleri; iade talimatının ilgili piyasaların 
açık olduğu günlerde saat 11:00’a kadar verilmesi 
halinde talimatın verilmesini takip eden ilk iş 



geçilmekte, 2 gün sonra ise pay ve para takası 
(t+2 gününde) gerçekleşmektedir. 
 

gününde, iade talimatının ilgili piyasaların açık 
olduğu günlerde saat 11:00’dan sonra veya tatil 
gününde verilmesi halinde ise talimatın 
verilmesini takip eden ikinci iş gününde 
yatırımcılara ödenir. 
 
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 
fonlarındaki planın kompozisyonu arasındaki 
farklılık yaratan fonların önce satışı, daha sonra 
alışı gerçekleştirilir. 
 

 
 

 
 


