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ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.  

BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP 

EMEKLİLİK YATIRIM FONU 

DEĞİŞİKLİKLERİ 
 

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU: 

 

Halka arzdan bugüne, fonun “Fon İşletim Gideri Kesintisi”, “Karşılaştırma Ölçütü” ve “Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları” 

aşağıdaki tablodaki şekilde değişikliğe uğramıştır: 

 

Tarih Aralığı Fon İşletim Gideri 

Kesintisi 

Karşılaştırma Ölçütü Yatırım Stratejisi Bant Aralığı 

Bugün 

- 

02.01.2020 

günlük   0.0000275  

yıllık      0.0099 
%25 BIST-KYD Kamu 

Eurobond USD- (TL) 

Endeksi 

%20 BIST-KYD ÖSBA 

Eurobond USD- (TL) 

Endeksi 

%30 BIST-KYD Kamu 

Eurobond EUR-(TL) 

Endeksi 

%10 BIST-KYD Repo 

(Brüt) Endeksi 

%15 BIST-KYD DİBS 

Orta Endeksi 

Yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır. 

02.01.2020 

- 

02.01.2018 

günlük   0.0000275  

yıllık      0.0099 
%25 BIST-KYD Kamu 

Eurobond USD (TL) 

Endeksi 

%20 BIST-KYD ÖSBA 

Eurobond USD (TL) 

Endeksi 

%30 BIST-KYD Kamu 

Eurobond EUR (TL) 

Endeksi 

%10 BIST-KYD Repo 

(Brüt) Endeksi 

%15 BIST-KYD 1 

Aylık Mevduat TL 

Endeksi 

Yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır. 

02.01.2018 

- 

02.01.2017 

günlük   0.0000275  

yıllık      0.0099 
%25 BIST-KYD Kamu 

Eurobond USD (TL) 

Endeksi 

%20 BIST-KYD ÖSBA 

Eurobond USD (TL) 

Endeksi  

%45 BIST-KYD Kamu 

Eurobond EUR(TL) 

Endeksi 

%5 BIST-KYD Repo 

(Brüt) Endeksi 

%5 BIST-KYD 1 Aylık 

Mevduat TL Endeksi 

%60-80 T.C. Hazinesi’nin ihraç ettiği yabancı 

para cinsinden dış borçlanma araçları, 

%0-20 devlet iç borçlanma araçları, 

%20-40 Türk özel sektör borçlanma araçları, 

%0-10 ters repo, 

%0-10 Takasbank para piyasası işlemleri ve  

%0-20 vadeli mevduat/katılma hesabıdır 
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02.01.2017 

- 

16.02.2015 

günlük   0.0000275  

yıllık      0.0099 
%35 KYD Eurobond 

Endeksi (USD-TL) 

%35 KYD Eurobond 

Endeksi (EUR-TL) 

%4 KYD O/N Repo 

Endeksleri Brüt 

%5 KYD Kamu İç 

Borçlanma Araçları 

Endeksleri 91 Gün 

%1 KYD 1 Aylık 

Gösterge Mevduat 

Endeksi TL 

%20 KYD Özel Sektör 

Borçlanma Araçları 

Endeksi Sabit. 

%60-80 T.C. Hazinesi’nin ihraç ettiği yabancı 

para cinsinden dış borçlanma araçları, 

%0-20 devlet iç borçlanma araçları, 

%20-40 Türk özel sektör borçlanma araçları, 

%0-10 ters repo, 

%0-10 Takasbank para piyasası işlemleri ve 

%0-20 vadeli mevduat/katılma hesabıdır. 

16.02.2015 

- 

01.01.2013 

 

günlük   0.0000275  

yıllık      0.0099  
%45 KYD Türkiye 

Eurobond  

(USD-TL)  

%45 KYD Türkiye 

Eurobond  

(Euro-TL)  

%4 KYD O/N Repo 

(Brüt)  

%5 KYD 91 Bono 

%1 Fon Kurulu 

kararıyla belirlenen beş 

bankanın bir aylık brüt 

ortalama mevduat 

oranlarına göre 

hesaplanan endeks 

%80-100 T.C. Hazinesi’nin ihraç ettiği yabancı 

para cinsinden dış borçlanma araçları,  

%0-20 devlet iç borçlanma senetleri,  

%0-20 ters repo,   

%0-20 borsa para piyasası işlemleri ve 

%0-20 vadeli mevduat. 

 

Vadeli mevduat, ters repo ve borsa para piyasası 

işlemleri yatırım stratejisi bant aralıkları toplamı 

%0-20 olacaktır. 

01.01.2013 

- 

01.04.2011 

 

günlük   0.0000275  

yıllık      0.01  
%45 KYD Türkiye 

Eurobond  

(USD-TL)  

%45 KYD Türkiye 

Eurobond  

(Euro-TL)  

%4 KYD O/N Repo 

(Brüt)  

%5 KYD 91 Bono 

%1 Fon Kurulu 

kararıyla belirlenen beş 

bankanın bir aylık brüt 

ortalama mevduat 

oranlarına göre 

hesaplanan endeks 

%80-100 T.C. Hazinesi’nin ihraç ettiği yabancı 

para cinsinden dış borçlanma araçları,  

%0-20 devlet iç borçlanma senetleri,  

%0-20 ters repo,   

%0-20 borsa para piyasası işlemleri ve 

%0-20 vadeli mevduat. 

 

Vadeli mevduat, ters repo ve borsa para piyasası 

işlemleri yatırım stratejisi bant aralıkları toplamı 

%0-20 olacaktır. 

01.04.2011 

- 

01.01.2007 

 

günlük   0.0000275  

yıllık      0.01  
%45 KYD Türkiye 

Eurobond  

(USD-TL)  

%45 KYD Türkiye 

Eurobond  

(Euro-TL)  

%4 KYD O/N Repo 

(Brüt)  

%5 KYD 91 Bono 

%1 Fon Kurulu 

kararıyla belirlenen beş 

bankanın bir aylık brüt 

ortalama mevduat 

oranlarına göre 

%80-100 T.C. Hazinesi’nin ihraç ettiği yabancı 

para cinsinden dış borçlanma araçları,  

%0-20 devlet iç borçlanma senetleri,  

%0-20 ters repo,   

%0-20 borsa para piyasası işlemleri ve 

%0-10 vadeli mevduat. 

 

Vadeli mevduat, ters repo ve borsa para piyasası 

işlemleri yatırım stratejisi bant aralıkları toplamı 

%0-20 olacaktır. 
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hesaplanan endeks 

01.01.2007 

- 

01.01.2006 

 

günlük   0.0000275  

yıllık      0.01  
%45 KYD Türkiye 

Eurobond  

(USD-TL)  

%45 KYD Türkiye 

Eurobond  

(Euro-TL)  

%5 KYD O/N Repo 

(Brüt)  

%5 KYD 91 Bono 

 

%80-100 T.C. Hazinesi’nin ihraç ettiği yabancı 

para cinsinden dış borçlanma araçları,  

%0-20 devlet iç borçlanma senetleri,  

%0-20 ters repo ve 

%0-20 borsa para piyasası işlemleri. 

 

Ters repo ve borsa para piyasası işlemleri 

yatırım stratejisi bant aralıkları toplamı %0-20 

olacaktır. 

01.01.2006 

- 

01.01.2005 

 

günlük   0.0000275  

yıllık      0.01  
%45 KYD Türkiye 

Eurobond  

(USD-YTL)  

%45 KYD Türkiye 

Eurobond  

(Euro-YTL)  

%5 KYD O/N Repo 

(Net)  

%5 KYD 91 Bono 

%80-100 T.C. Hazinesi’nin ihraç ettiği yabancı 

para cinsinden dış borçlanma araçları,  

%0-20 devlet iç borçlanma senetleri,  

%0-20 ters repo ve  

%0-20 borsa para piyasası işlemleri. 

 

Ters repo ve borsa para piyasası işlemleri 

yatırım stratejisi bant aralıkları toplamı %0-20 

olacaktır. 

01.01.2005 

- 

25.08.2004 

günlük  0.00004  

yıllık     0.0147 
%50 KYD Türkiye 

Eurobond (Dolar) %50 

KYD Türkiye 

Eurobond (Euro) 

- 

 


