
 
 

KATILIMCILARA DUYURU 

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 

ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK , İZAHNAME ve TANITIM FORMU 

DEĞİŞİKLİĞİ  

 

 

Kurucusu olduğumuz BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon“u İçtüzüğünün 

Fon Mal Varlığının Kullanılması başlıklı 11.maddesi ile izahnamesinin Fon ile İlgili Bilgiler Başlıklı B 

bölümünün II.4.1. ve II.4.2 maddeleri  Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 

izahnamesinin ise “Fon İle İlgili Bilgiler“ başlıklı B bölümünün II/1.maddesi Sermaye Piyasası 

Kurulu’ndan alınan  28 / 12 / 2015 tarih ve 12233903-310.01.06-E.14422 sayılı izin doğrultusunda 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklikler 21/01/2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır. 

  

Değişikliklere ait içtüzük, izahname ve tanıtım formu tadil metinlerine ve bahsedilen değişikliklere 

göre güncellenmiş içtüzük, izahname ve tanıtım formlarına Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ve 

http://www.bnpparibascardif.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
 
DEĞİŞİKLİKLERİN ÖZETİ 

 

Fon İşletim Gider Kesintisi Değişikliği: 

BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonunun, Fon’dan karşılanan toplam 

giderlerinin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı, fon net varlık değerinin yıllık %1,91’i 

(yüzdebirvirgüldoksanbir) olarak uygulanan oran %1,09’u (yüzde birvirgülsıfırdokuz) olarak 

değiştirilmiştir. 

 

Fon İşletim Gider kesintisi oranı; Fon net varlık değerinin günlük %0.005'inden (yüzbindebeş) [yıllık 

%1,825 (yüzdebirvirgülsekizyüzyirmibeş)] olarak uygulanan oran fon net varlık değerinin günlük 

%0,0028 (yüzbinde ikivirgülyirmisekiz) [yıllık yaklaşık %1,02 (yüzde birvirgülsıfıriki)] olarak 

değiştirilmiştir. 

 

Fon içtüzüğünde yer alan Fon mal varlığından karşılanan gider kalemlerine “BİST–KYD 

Endeksleri Karşılaştırma Ölçütü Kullanım Bedeli” dahil edilmiştir. 

 

Yatırım Stratejisi Değişimi: 

BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu İzahnamesinin “Fon İle İlgili 

Bilgiler“ başlıklı B bölümünün II/1.maddesinde yer alan yatırım stratejisinde aşağıdaki şekilde 

değişiklik yapılmıştır. 

 

Eski Yatırım Stratejisi: 

Fonun yönetim stratejisi portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik’in 5 inci 

maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak hem sermaye kazancı 

hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir.  

 

Fon portföyü değişen piyasa koşullarına göre kamu borçlanma araçları, özel sektör borçlanma 

araçları,Türk ortaklık payları, mevduat ve ters repo olmak üzere Yönetmelik’in 5 inci maddesinde 

belirtilen varlık türlerinden oluşturulmaktadır.  

http://www.bnpparibascardif.com.tr/


 

Fon portföy yapısı/yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle 

karşılaştırma ölçütü belirlenememiştir. 

 

Yeni Yatırım Stratejisi: 

Fonun yönetim stratejisi portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik’in 5. inci 

maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak hem sermaye kazancı 

hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir.  

 

Fon portföyünün tamamı değişen piyasa koşullarına göre kamu ve özel sektör borçlanma araçları, 

Borsa İstanbul A.Ş.’ye kote Türk ortaklık payları, ters repo ve mevduattan oluşturulmaktadır. Fon 

portföyü ağırlıklı olarak orta ve uzun vadeli Türk ortaklık payları, Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç 

edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, banka tahvil/bonoları ve özel sektör tahvillerinden 

oluşan bir portföy dağılımı ile uzun vadeli yatırmak suretiyle ağırlıklı olarak sermaye kazancı geliri 

elde etmeyi hedefleyen bir fondur. 

 

Fonun karşılaştırma ölçütü:  

Fonun karşılaştırma ölçütü %30 BIST-100 Endeksi  + %40 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %5 

BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %5 BİST-KYD ÖSBA Değişken  Endeksi + %10 BİST-KYD Repo 

Brüt Endeksi + %10 BİST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi.  

 

 

 


