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BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU  

İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 
 
 Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu içtüzüğünün 
4.maddesi Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 04.05.2007 tarih ve 15-290 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş olup, yeni içtüzük metni 10.05.2007 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil ettirilmiştir. 
 
 Değişiklik 01.05.2007 tarihinden itibaren  uygulanmaya başlanacaktır.  
 
DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU : 
 
Şirket aktifindeki fon paylarının fona iadesine ilişkin süre sınırı aşağıdaki şekilde değişmiştir. 
 
ESKİ ŞEKİL 
Madde Başlığı: Fon Portföyünün Oluşturulması 
Madde No: 4 
 
Şirket, Yönetmeliğin 11. maddesi çerçevesinde fona 100.000.-YTL (yüzbinYeniTürkLirası) avans tahsis eder ve tahsis edilen 
avansa karşılık gelen fon paylarını aktifine alır.  
 
Şirket, fona tahsis edilen avans ile fon portföyünü Yönetmelik ve bu içtüzük hükümlerindeki portföy strateji ve sınırlamalarına 
uygun olarak oluşturur.  
 
Fon paylarının satışa sunulmasını takiben, katılımcılar tarafından yapılan pay alımları ile eşanlı/ günlük olarak, Şirket aktifinden 
aynı sayıdaki pay fona iade edilir.Bu işlem Şirket aktifindeki payların tamamı fona iade edilinceye kadar sürdürülür.Şirket 
aktifinden Fon’a iade edilecek pay sayısı hesaplanırken katılımcılar tarafından fona iade edilen pay dikkate alınarak netleştirme 
yapılmaz.Fon paylarının satışa sunulmasından önce tahsil edilmiş olan avansa karşılık alınan paylar dışında fon payı,Şirket 
aktifine alınmaz.  
 
Fon paylarının satışa sunulmasını takip eden 1(bir) yıllık süre sonunda Şirket aktifindeki payların tamamı fona iade edilmemiş 
ise,belirtilen sürenin sonunda bu payların tamamı fona iade edilerek, bu paylara karşılık gelen tutar fon tarafından Şirket’e 
ödenir.  
   
Şirket bu süreyi beklemeksizin herhangi bir zamanda da aktifinde bulunan payları fona iade ederek tahsis edilen avans tutarını 
geri alabilir. Ancak avans geri alındıktan sonra fona yeniden avans verilemez. 
 
Fonun kuruluşu amacıyla yapılan giderler Kurucu tarafından karşılanır. 

YENİ ŞEKİL 
Madde Başlığı: Fon Portföyünün Oluşturulması 
Madde No: 4 
 
Şirket, Yönetmeliğin 11. maddesi çerçevesinde fona 100.000.-YTL (yüzbinYeniTürkLirası) avans tahsis eder ve tahsis edilen 
avansa karşılık gelen fon paylarını aktifine alır.  
 
Şirket, fona tahsis edilen avans ile fon portföyünü Yönetmelik ve bu içtüzük hükümlerindeki portföy strateji ve sınırlamalarına 
uygun olarak oluşturur.  
 
Fon paylarının satışa sunulmasını takiben, katılımcılar tarafından yapılan pay alımları ile eşanlı/ günlük olarak, Şirket aktifinden 
aynı sayıdaki pay fona iade edilir.Bu işlem Şirket aktifindeki payların tamamı fona iade edilinceye kadar sürdürülür.Şirket 
aktifinden Fon’a iade edilecek pay sayısı hesaplanırken katılımcılar tarafından fona iade edilen pay dikkate alınarak netleştirme 
yapılmaz.Fon paylarının satışa sunulmasından önce tahsil edilmiş olan avansa karşılık alınan paylar dışında fon payı,Şirket 
aktifine alınmaz.  
 
Fon paylarının satışa sunulmasını takip eden 2(iki) yıllık süre sonunda Şirket aktifindeki payların tamamı fona iade edilmemiş 
ise,belirtilen sürenin sonunda bu payların tamamı fona iade edilerek, bu paylara karşılık gelen tutar fon tarafından Şirket’e 
ödenir.  
   
Şirket bu süreyi beklemeksizin herhangi bir zamanda da aktifinde bulunan payları fona iade ederek tahsis edilen avans tutarını 
geri alabilir. Ancak avans geri alındıktan sonra fona yeniden avans verilemez. 
 
Fonun kuruluşu amacıyla yapılan giderler Kurucu tarafından karşılanır. 


