
 

 

Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu; 

Fon İzahnamesinin; II. Nolu maddesinin Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi ile Fon Portföy 

Sınırlamaları başlığının 2.3 ve 2.4 nolu maddesi, 

Fon içtüzüğünün; Fonun Yönetim Stratejisi başlıklı 7 nolu maddesi, 

Fon tanıtım formunun; Yatırım Amacı ve Politikası başlıklı maddesi aşağıda belirtildiği şekilde 

değiştirilmiştir. 

Değişiklikler 04.12.2018 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 

Eski Hali 

izahname 

II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI 
 

2.3 Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin 

birikimlerini, yatırıma yönlendirmek amacıyla kullanılmaktadır.   

Fon portföyünün, asgari yüzde altmışı Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden 

borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında, azami yüzde kırkı, Türk 

Lirası cinsinden mevduatta, katılma hesabında, ters repoda, yurtiçi organize para piyasası işlemlerinde, 

borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip 

olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında, 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 

veya BIST 100 endeksindeki ortaklık paylarına yatırılabilir. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer 

verilen tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilir. 

Fon portföyünün tamamı Yönetmelik’te ve Genelge’de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun 

şekilde yönetilir.   

 

2.4. Yönetici tarafından, fon portföy değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık 
ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
 

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ    Asgari %        Azami  % 

Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Türk Lirası 
Cinsinden Borçlanma Araçları, Gelir Ortaklığı Senetleri 
ve Kira Sertifikaları (*) 

60 100 

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(*) 

0 40 



Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım 
yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan 
diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen Özel Sektör 
Borçlanma Araçları (TL) 

0 40 

Vadeli Mevduat (TL)+ Katılma Hesabı (TL) (**)  0 25 

BIST 100 endeksindeki ortaklık payları 0 30 

Ters Repo, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize 
Para Piyasası İşlemleri 

0 2 

(*) Borsada işlem gören kamu/özel sektör kira sertifikası alım ve satım işlemlerinin BIST’in ilgili 

piyasalarındaki asgari işlem limitlerinin altında kalması durumunda Rehber’de belirtilen ilkeler 

doğrultusunda fon portföyüne borsa dışından kira sertifikası dahil edilmesi mümkündür. Müsteşarlıkça 

yapılanlar hariç tek bir ihraççı tarafından ihraç edilen özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikası 

fon portföy değerinin %10’unun aşamaz. 

(**) Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün % 6’sını aşamaz. 

Müsteşarlıkça yapılanlar hariç, tek bir ihraççı tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına ve 

kira sertifikalarına fon portföyünün %10 undan fazlası yatırılamaz.   

Fon, Kurul düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir sözleşme çerçevesinde herhangi bir anda fon 

portföyünün en fazla %50’si tutarındaki para ve sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir veya fon 

portföyünün en fazla %10’u tutarındaki para ve sermaye piyasası araçlarını ödünç alabilir ve ödünç 

alma oranı ile sınırlı olmak üzere açığa satış işlemi yapabilir. Ödünç alma işlemi en fazla doksan iş günü 

süreyle yapılır. Fon portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen para ve sermaye piyasası 

araçlarının en az %100’ü karşılığında nakit veya devlet iç borçlanma senetlerinden oluşabilecek 

teminatın fon adına Takasbank’ta bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Teminat tutarının ödünç verilen 

para ve sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin %80’inin altına düşmesi halinde portföy 

yöneticisi teminatın tamamlanmasını ister.  

Fonun taraf olduğu ödünç verme ve alma sözleşmelerine, fon lehine tek taraflı olarak sözleşmenin 

feshedilebileceğine ilişkin bir hükmün konulması mecburidir. 

 

 

İçtüzük 

Madde 7 

Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma 

yönlendirmek amacıyla kullanılmaktadır.  

 

Fon portföyünün, asgari yüzde altmışı Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma 

araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında, azami yüzde kırkı, Türk Lirası 

cinsinden mevduatta, katılma hesabında, ters repoda, yurtiçi organize para piyasası işlemlerinde, 

borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip 

olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında, 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 



veya BIST 100 endeksindeki ortaklık paylarına yatırılabilir. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer 

verilen tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilir. 

 

Fon portföyünün tamamı Yönetmelik’te ve Genelge’de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde 

yönetilir.   

Tanıtım Formu 
Yatırım Amacı ve Politikası 

Fon portföyünün, asgari yüzde altmışı Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma 

araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında, azami yüzde kırkı, Türk Lirası 

cinsinden mevduatta, katılma hesabında, ters repoda, yurtiçi organize para piyasası işlemlerinde, 

borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip 

olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında, 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 

veya BIST 100 endeksindeki ortaklık paylarına yatırılabilir.  

 
Yeni Hali 

izahname 

II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI 
 

2.3  Bakanlık düzenlemeleri uyarınca, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan 

katılımcıların birikimlerinin yatırıma yönlendirildiği fondur. 

Fon portföyünün asgari yüzde altmışı, Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma 

araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında, Azami yüzde kırkı;Türk Lirası cinsinden 

ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna 

sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında,Türk Lirası cinsinden Borsada 

işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir 

seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarında,İpotek ve varlık teminatlı menkul 

kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde,Azami yüzde otuzu 

BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım 

endekslerindeki paylarda,Azami yüzde yirmi beşi Türk Lirası cinsinden vadeli mevduatta, katılma 

hesabında,Azami yüzde ikisi ters repoda ve Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası 

İşlemlerinde yatırıma yönlendirilir.Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen tablodaki varlıklara, 

belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilir.on portföyünün tamamı Yönetmelik’te ve Genelge’de 

belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.   

2.4. Yönetici tarafından, Fonun portföy değeri esas alınarak, varlık ve işlemler için belirlenen asgari ve 
azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
 

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ 
   

Asgari % 
       

Azami  % 

Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir 
ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında, 

60 100 



Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya 
yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer 
ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında, 

0 40 

Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı 
bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede 
derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarında, 

0 40 

İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı 
menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde, 

0 40 

Türk Lirası cinsinden vadeli mevduatta, katılma hesabında, 0 25 

BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 
hesaplanan katılım endekslerindeki paylarında, 

0 30 

Ters repoda ve Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası 
İşlemlerinde 

0 2 

 

Bakanlıkça yapılanlar hariç, tek bir ihraççı tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına 
fon portföyünün yüzde onundan fazlası yatırılamaz. 
 
Fon portföyüne sadece bu maddede belirtilen varlık ve işlemler dahil edilebilir. Yönetmelik’te ve Rehber’de  
yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır. 
 
Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün % 6’sını aşamaz. 
 
Fon, Kurul düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir sözleşme çerçevesinde herhangi bir anda fon portföyünün 
en fazla %50’si tutarındaki para ve sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir veya fon portföyünün en fazla 
%10’u tutarındaki para ve sermaye piyasası araçlarını ödünç alabilir ve ödünç alma oranı ile sınırlı olmak 
üzere açığa satış işlemi yapabilir. Ödünç alma işlemi en fazla doksan iş günü süreyle yapılır. Fon 
portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen para ve sermaye piyasası araçlarının en az %100’ü 
karşılığında nakit veya devlet iç borçlanma senetlerinden oluşabilecek teminatın fon adına Takasbank’ta 
bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Teminat tutarının ödünç verilen para ve sermaye piyasası araçlarının 
piyasa değerinin %80’inin altına düşmesi halinde portföy yöneticisi teminatın tamamlanmasını ister. 
 
Fonun taraf olduğu ödünç verme ve alma sözleşmelerine, fon lehine tek taraflı olarak sözleşmenin 
feshedilebileceğine ilişkin bir hükmün konulması mecburidir. 

 

İçtüzük  

Madde 7 

Fon  izahnamesinin 2.4 nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar, Yönetmelik ve Rehber’de 

belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir. 

Tanıtım Formu 

Yatırım Amacı ve Politikası 

Fon  izahnamesinin 2.4 nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar, Yönetmelik ve Rehber’de 

belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir. 

 

 


