KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu’nun izahnamesi,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun i-SPK.4632 s.kn.17.3 (03.03.2016 tarih ve 7/223 s.k.) sayılı İlke Kararı
olarak kabul edilen “Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”e uyum sağlanması ve Fon’un portföy
yöneticisinin değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13/04/2017 tarih ve 12233903310.01.06-E.4741 sayılı izni ile değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklikler 02/05/2017 tarihinden
itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:
1. Fonun unvanı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Eski Unvan
Katılım Emeklilik Ve Hayat A.Ş.
Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Alternatif

Yeni Unvan
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Katılım

2. Fon’a ilişkin temel riskler tanımlanarak anılan risklerin ölçüm esaslarına ilişkin bilgiye yer
verilmiştir.
3. Fon’un yatırım stratejisi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Eski
Fon, Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu
olup, portföyünde en az %70’ı Hazine
Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş olmak
koşuluyla
Türk
Lirası
cinsinden
Kira
Sertifikalarına yer verir.
Ayrıca piyasa koşullarına göre fon portföyünde,
%30 ağırlığını aşmamak koşuluyla, yatırım
yapılabilir kredi notuna sahip olan özel sektör
kuruluşları tarafından ihraç edilen Türk Lirası
cinsinden, kira sertifikaları ve faize dayalı
olmayan borçlanma araçlarına yer verilebilir.
Fon portföyünün en fazla %30’u katılım endeksi
kapsamında yer alan ortaklık paylarına
yatırılabilir.
Buna ek olarak piyasa koşullarına göre fon
portföyünde, %25 ağırlığını aşmamak koşuluyla
Türk Lirası cinsinden katılım bankalarında açılan
(kar ve zarara) katılma hesaplarına da yer
verebilir.
Fon portföyü, kamu ve özel sektörden farklı kira
geliri kaynaklarının ve de farklı sertifika
vadelerinin seçilmesi suretiyle çeşitlendirilir.
Portföyünde ağırlıklı olarak bulunan Türk Lirası
cinsi kira sertifikaları dolayısıyla Fon, düzenli
kira gelirleri ve uzun vadede istikrarlı getiri elde
etmek isteyen düşük-orta risk profiline sahip
yatırımcılar için uygundur.
Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon
tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini,

Yeni
Fon, Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
olup, portföyünün en az %70’i Hazine
Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş olmak
koşuluyla
Türk
Lirası
cinsinden
Kira
Sertifikalarından
oluşur.
Ayrıca
piyasa
koşullarına göre fon portföyünün en fazla %30’u
Türk Lirası cinsinden, borsada işlem görmesi
kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya
kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir
seviyede derecelendirme notuna sahip olan
diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira
sertifikalarına yatırılabilir. Fon portföyünün en
fazla %30’u danışma kurulu tarafından icazeti
alınmış ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından
hesaplanan katılım endekslerindeki paylara
yatırılabilir. Buna ek olarak piyasa koşullarına
göre fon portföyünde, %25 ağırlığını aşmamak
koşuluyla katılım bankalarında açılan Türk Lirası
cinsinden (kar ve zarara) katılma hesaplarına da
yer verebilir. Fon portföyü, kamu ve özel
sektörden farklı kira geliri kaynaklarının ve farklı
sertifika
vadelerinin
seçilmesi
suretiyle
çeşitlendirilir. Fon portföyünde ağırlıklı olarak
bulunan Türk Lirası cinsi kira sertifikaları
dolayısıyla, düzenli kira gelirleri ve uzun vadede
istikrarlı getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.
Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon
tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini,
yatırıma
yönlendirmek
amacıyla
da
kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün

yatırıma
yönlendirmek
amacıyla
da tamamı Yönetmelik’te ve Genelge’de belirtilen
kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün portföy sınırlamalarında uygun şekilde yönetilir.
tamamı Yönetmelik’te ve Genelge’de belirtilen
portföy sınırlamalarında uygun şekilde yönetilir.
3. Fon’un portföy sınırlamalarının yer aldığı Varlık Türü Tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Eski Şekil
VARLIK TÜRÜ

EN AZ %

EN ÇOK %

Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Kira
Sertifikaları

70

100

Borsada işlem görmesi şartı ile bankalar veya yatırım
yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan
ihraçcılar tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden faizsiz
borçlanma araçları ve Kurul kaydından bulunan özel sektör
kira sertifikaları

0

30

Türk Ortaklık Payları (katılım endeksi kapsamındaki ortaklık
payları )

0

30

TL Cinsinden Katılma Hesabı

0

25

Yeni Şekil
VARLIK TÜRÜ
Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Kira
Sertifikaları
Türk Lirası cinsinden, borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak
kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım
yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer
ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikaları*
Türk Ortaklık Payları (Danışma kurulu tarafından icazeti alınmış
ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım
endekslerindeki paylar)
TL Cinsinden Katılma Hesabı

EN AZ %

EN ÇOK %

70

100

0

30

0

30

0

25

*Tek bir ihraççı tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına fon portföyünün %10’undan fazlası
yatırılamaz.
4. Rehber’e uyum sağlamak amacıyla yapılan değişikliklerin yanı sıra, Fon’un portföy yöneticisi
olarak “Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.” yerine “KT Portföy Yönetimi A.Ş.” görevlendirilmiştir.
5. Fon’un karşılaştırma ölçütü BIST-KYD Kira Sertifikaları Kamu Endeksi *(%80) + BIST-KYD 1
Aylık Kar Payı Endeksi TL* (%10) + BIST-KYD Kira Sertifikaları Özel Endeksi* ( % 5) + Katılım 50
Endeksi* (% 5) olup, herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.
6. Danışma Kurulu Üyeleri: Fon izahnamesinde ekler kısmında da belirtildiği üzere Danışma
Kurulu üyelerimiz Prof. Dr. Hamdi Döndürün ve Mehmet Odabaşı’ndan oluşmaktadır.
7. Fon gider kesintisi ve fon işletim gideri kesintisi oranlarında değişiklik yapılmamıştır.
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