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Karar Tutanağı

Fon Performans Değerlendirme Sistemi'nin (FPDS) sağlıklı Ve şeffaf bir şekilde işletilebilmesi
amacly|a Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) taraflndan, EGM ile emeklilik şirketleri araslnda
uçtan uca değer zinciri yaklaşımına göre, elektronik fon işlemleri platformu (platform)
oluşturulmuştur. platform ile fon performanslarlna yönelik ölçme ve değerlendirme
süreçlerinde kullanılmak üzere fona ilişkin tüm verilerin toplanmasl, hesaplamalarln
gerçekleştirilmesi, toplanan verilerin mutabakatının yapılmasl ve performans hesaplama
metodolojilerinde şirketler araslndaki farklılaşmanın giderilmesi hedeflenmiştir.

Ayrıca EGM tarafından, Emeklilik Yatırım Fonları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer
mevzuatta belirtilen portföy sınırlamaların ın tanımlamaları ile birlikte raporlamalarının
yapı|ması, fon fiyatlarının hesaplanması, fona ilişkin tüm kesintiler ile net getiri ve brüt getiri
hesaPlamalarını yapılması ve günlük getirilerinin karşılaştırılması ve raporlanması amacıyla
emeklilik yatırım fonlarının elektronik gözetimine ilişkin projeler tasarlanmış ve başlatılmıştır.

Platform, tüm emeklilik şirketlerinin fon birimlerinin kullanımına o1 Temmuz 2020 tarihinde
Sunulmuş ve fon performans|arın ın ölçümüne ilişkin ilk mutabakat Süreçleri başlatılmıştır.
Süreç üzerinden tüm emeklilik şirketleri ile fon karşılaştırma ölçütü getirisi, net getiri ve brüt
getiri hesaplamalarlnda mutabakat sağlanmaya çalışılmış ve bir taklm hususlarda şirketler
arasında farklı hesaplama metodolojilerinin kullanıldığı tespit edilmiştir.

Fon performansların ın ölçme ve değer|endirmesinde, tüm fonlarln getiri hesaplama
metodolojisinin tekilleştirilmesi amacıyla, Fon Performans Değerlendirme Komitesi (FPDK)
tarafından değerlendirilen aşağıdaki konulara ilişkin ekli kararlar oy çokluğu ile allnmlştlr.

Konular:

't ) Brüt getirinin hesaplanmasında SPK tarafından yayımlanan Emeklilik Yatırım
Fonlarına ilişkin Rehberi'nin Ek-3'ünde yer alan "Net Basit Getiri + Net Gider oranı
(Gerçekleşen fon toplam gider oranı - Dönem içinde kurucu tarafından karşllanan fon
giderlerinin toplamının oranı)" formülü esas alınmıştır. Bazı emeklilik şirketlerinin bu
formülün kullanımına ilişkin itirazları değerlendirilmiştir.

2) Karşılaştırma ölçütü hesabında, Bireysel Portföylerin Ve Kolektif Yatırım
Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine Ve
Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandlrma Ve slralama Faaliyetlerine ilişkin Esaslar
Hakkında Tebliğ'de yer alan, ilgili dönemin ilk ve son günlerinin endeks bileşen
değerlerinin endeks ağırlıkları ile çarpı|ması yöntemi kullanılmıştır. Bazı emeklilik

şirketlerinin bu formülün kullanımına ilişkin itirazları değerlendirilmiştir.

3) Hesaplamalarda kullanılan ortalama portföy büyüklüğünün hesaplanmasında
haftasonu ve tatil günlerinin dahil edilip edilmeyeceği hususu netleştirilmiştir.

4) Fon karşllaştlrma ölçütlerinde "BIST KYD 1 Aylık Mevduat EUR" ve 'BIST KYD 1

Aylık Mevduat UsD" endekslerinin kullanımlarında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.
Bazl şirketlerin bahse konu endeksleri TL'ye çevirip getiri hesaplamasını daha sonra
yaparken bazı şirketlerin ise direkt olarak endeksin Euro ya da Dolar cinsinden getiri

hesaplamasına d6hil etmeleri konusuna bir standart getirilmiştir.
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5) Karşılaştırma ölçütlerinde Fon Endeksi kullanılması durumunda (BIST KYD Hisse
Senedi Fon Endeksi, BlsT KYD Borçlanma Araçları Fon Endeksi vb.), diğer
endekslerde dönem başl ve dönem sonu için ay sonu endeks değerleri dikkate
alınlrken bahse konu endekslerde hesaplama dönemini takip eden ayın ilk değerleri
alınarak hesaplama yapıldığı belirtilmektedir. Endeksler arasındaki tarih farkllllklarl
konusu netleştirilmiştir.

6) karşllaştlrma ölçütlerinde yabanc| endeks kullanan bazı şirketlerle EGM arasında
aynı endeks adı için farklı "tickeü'' kullanımları hususu netleştirilmiştir.

7| 20.05.2020 tarihinde Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından EK 2.1'cte yer alan
"Türkiye Sermaye Piyasalarl Birleştirici Kararı" ve EK 2.2'de yer alan ''A|tln Fonlarln
2020 Ytın ilk Haftasının Sıralaması" dayanak gösterilerek Emeklilik Gözetim
Merkezi'ne (EGM) iletilen GRA kodlu Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik
Yatlrlm Fonu'nun 04.02.2020 tarihli 5 numaralı Fon Performans Değerlendirme
Komitesi (FPDK) kesinleşen Kararı'nda yer aldığı Altın Kıyas Grubu'ndan çıkarılması
talebi değerlendirilmiştir.

1) Fonların günlük performans takibinin yapılabilmesi, net getiriye aracılık
komisyonlarının eklenmeyip sadece fon işletim giderinin (FiG) eklenmesinin daha adil
bir uygulama olduğu düşünülmüş olup FPDS kapsamındaki mutabakat sürecinde brüt
getirinin bu şeklide hesaplanmaslna,

2) Dönem içi volatiliteyi yansltıyor olması, kesintisiz günlük analizler için daha uygun
olması ve sektörde daha yaygın kullanıldığı dikkate alınarak karşılaştırma ölçütü
hesaplama yönteminde, FPDS kapsamındaki mutabakat sürecinde "günlük endeks
ilerletme" yönteminin kullanılmasına,

3) Fon Yönetim ücreti kesilirken hafta sonunun da düşünülüp 3 günlük kesildiği göz
önüne allndlğlnda, büyüklük hesaplamalarında da hafta sonları 3 gün olarak
değerlendirilip bu şekilde hesaplamalara d6hil edilmesine; benzer durumun hafta
içine denk gelen tatil günleri için de uygulanmasına,

4) TL cinsanden fiyat açlklayan fonların "BIST KYD 1 Aylık Mevduat EUR" ve'BlsT KYD
1 Aylık Mevduat USD" endekslerinin kullanımlarında da TL karşılıklarının dikkate
alınmasına,

5) Fon getirisi ile kıyaslanması açısından fonlarln karşllaştırma ölçütlerinde Fon Endeksi
kullanılması durumunda (BlsT KYD Hisse Senedi Fon Endeksi, BIST KYD Borçlanma
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8) EGM tarafından FPDS sürecinde kullanılmak üzere hazırlanan "Fon Performans
Değer|endirme sistemi kapsamında Hesaplama yöntemleri ve Mutabakat süreci
Kılavuzu"nun kullanımının uygunluğu değerlendirilmiştir.

Kararlar:
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Araçları Fon Endeksi vb.), hesaplama dönemini takip eden ayın ilk değerleri
alınmasının daha uygun olacağına,

6) Endeksler iÇin "tickeı'' kullanımına yönelik o|arak EGM ve emeklilik şirketleri arasında
yaklaşım farklılığı olması durumunda, bahse konu endeksi ve ticker'ı emeklilik
şirketinin makul bir şek|lde tevsik etmesi şartıyla komite taraflndan onay verilecek
"tickeı''ın kuIlanllmaslna ve ilerleyen dönemlerde endeksler için spk'dan onay
alınması sırasında endekse ilişkin ticker bilgisi için de onay alınmasının uygun
olacağlna,

7) GRA kodlu Fiba Emeklilak ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırtm Fonu'nun unvanında
"Altın Emeklilik yatırım Fonu" ibaresi olması nedeniyle altın fon grubunda
değerlendirilmesi gerektiğine ve anılan şirketin mezkur fonun bulunduğu altın kıyas
grubundan çıkarılması yönündeki talebinin olumSuz karşılanmasına,

8) Emeklilik şirketlerin farklı hesaplama metodolojileri kullanımlarının önüne geçilmesi
amaclyla "Fon Performans Değerlendirme Sistemi Kapsamında Hesaplama
yöntemleri ve Mutabakat süreci kılavuzu"nun FpDs çerçevesinde kullanlmlnln
uygunluğuna

oy çokluğuyla karar Verilmiştir

/r"< *K9
ğ

3/27



Emeklilik Yatırım Fonlarına ilişkin Rehber Uyarınca 
Oluşturulan Fon Performans Değerlendirme Komitesi 

Karar Tutanağı 

Karar No 06 

Tarih 02.09.2020 

4/27 

       Üye
Ahmet KARAMAN

TSB Temsilcisi 
(Garanti Emeklilik ve Hayat 

A.Ş., Genel Müdür
Yardımcısı)

Üye 
Oktay Okan ALPAY 

TSPB Temsilcisi 
(Tacirler Portföy Yönetimi 

A.Ş., Genel Müdür)

EGM Temsilcisi 
(Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş., 

Genel Müdür) 

Üye 
Burcu UZUNOĞLU 

TSB Temsilcisi 
(Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş., 
Yatırım Yönetimi Direktörü / CIO)

Üye 
Tankut Taner ÇELİK 

TSPB Temsilcisi 
(Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş., 

Genel Müdür) 

Üye 
Fatih BOZKURT 
TSB Temsilcisi 

(Katılım Emeklilik ve Hayat 
A.Ş., Fon Yönetimi ve Fon

Hizmet Müdürü) 

 Üye
  Tevfik ERASLAN

TSPB Temsilcisi 
(İş Portföy Yönetimi A.Ş., 

Genel Müdür) 

  Komite Başkanı   
Mustafa AKMAZ



Karar No 06atrım Fonlarına llişkin Rehber Uyarınca
Oluşturulan Fon Performans Değerlendirme Komitesi

Karar Tutanağı

Emeklilik Y

Tarih 02.09.2020

Ek 1.1. Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Tarafından Yapılan İtiraz, öneri ve Değerledirmeler

kL y

No Kurucu Tarafından Yapılan İtiraz/Değerlendirme/Öneri komite kararı

1

Sayın ilglli,
kllaVuzda da yer Verilerek karŞllaştlrma ölçütü getirisinin
hesaplanmasInda kullanllan Ve karşllaşhrma ölçütünü
oluşturan kalemlerin dönem içerisindeki fiyat
dalgalanmalarlnl yok Sayarak, yalnızca dönem başı ve
dönem sonu değerlerini baz alan hesaplama yönteminde Ve
bu yöntemle hesaplanmış karşülaştlrma ölçütü getirisinde
mutabIk değiliz.
Barim pay değerinin temelde dayandlğl Fon Portföy
Değeri'ne günlük olarak yanslyan piyasadaki fiyJt
hareketlerinin, Fon'un fiyat performansünın karşılaştırılmİsı
için hesaplanan Karşllaştlrma Öıçütü'ne yansltllmadlğı bir
hesaplama modelinin performansl doğru şetiıoe
değerleyemeyeceği de açlktlr.
Bu doğrultuda değerleme yönteminizin yeniden gözden
geçirilmesi hususunun, Komite'ye sunulmasI için gereğini
rica ederiz.

Fonlarln günlük performans takibinin
yapllabilmesi, net getiriye araclllk
komisyonlarının eklenmeyip sadece fon
işletim giderinin eklenmesinin daha adil
bir uygu|ama olduğu düşünülmüş olup
FPDS kapsam|ndaki mutabakat
sürecinde brüt getirinin bu şek|ide
hesaplanmasına karar Verilmiştir.
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Ek 1.2. Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Tarafından Yapılan itiraz, öneri ve Değerledirmeler

Kurucu Tarafından Yapılan İtirazlDeğerlendiıme/Öneri komite kararı

1

Mutabakat için göndermiş olduğunuz fon bazlnda endeks
oranl, değeri Ve karşllaştlrma ölçütü hesaplamalarlnI kontrol
etmeye başladlk ancak, karşllaştlrma ölçütü hesaplama
yöntemimİz aynl değil.
Benchmarktaki endekslerin günlük artlş oranlna göre
oluşturdUğumuz endeks ile benchmark getirisi hesaplüyoruz.
Çallştlğlmlz portföy yönetim şirketlerj Ve sektörde yaygın
olarak kullanılan rasyonet de benchmark getirisini bu şekilde
hesap|ıyor. Bu getiriyi excelde hesaplayarak kontollerimizi
yaplyoruz ve sistemimizde de bu hesaplamalarl yaptlrarak
web sitesinde bu oranları günlük olarak ilan ediyoruz.
Kullanmlş olduğumuz yöntemin dönem içi Volatiliteyi
yansltlyor olmasl nedeniyle daha doğru olduğunu
düşünüyoruz. Yöntem değişikliği talebamizin dikkate
allnmaslnI rica ederiz

Fonların günlük performans takibinin
yapllabilmesi, net getiriye aracıllk
komisyonlar|nln eklenmeyip sadece fon
işletim giderinin eklenmesinan daha adil
bir uygulama olduğu düşünülmüş olup
FPDS kapsamlndaki mutabakat
sürecinde brüt getirinin bu şeklide
hesaplanmaslna karar Verilmiştir.

2 karşllaştürma ölçütü hesaplama yöntemine itirazlmlz Var

Fonlarln günlük performans takibinin
yapllabilmesi, net getiriye araclllk
komisyonlarınln eklenmeyip sadece fon
işletim giderinin eklenmesinin daha adil
bir uygulama olduğu düşünülmüş olup
FPDs kapsamlndaki mutabakat
sürecinde brüt getirinin bu şeklide
hesaplanmaslna karar Verilmiştir.

brüt getiri hesaplanlrken fig dlşl giderlerin eklenmemesi
gerektiğini düşünüyoruz

FonIarın günlük performans takibinin
yapllabilmesi, net getiriye araclllk
komisyonlarlnln eklenmeyip sadece fon
işletim giderinin eklenmesinin daha adil
bir uygulama olduğu düşünülmüş olup
FPDS kapsamIndaki mutabakat
sürecinde brüt getirinin bu şeklide
hesaplanmaslna karar Verilmiştir.

4
brüt getiri hesaplanİrken tüm değerlerin Virgülden sonra 2
digite round edileceği belirtilebilir, yoksa ,l bpslik farklar
çıkabiliyor

Yuvarlama yönteminin fon mutabakat
sürecinde EGM taraflndan belirlenecek
usule göre yapllmaslna karar Verilmjştir.

5

tüm şirketlerde yeknesakllk olmaslnl teminen
hesaplamalarda kullanılan ortaIama portföy büyüklüğünün
haftasonu dahil edilerek ya da edilmeyerek hesaplanmasl
gerektiğine ilişkin bir açıklama yapllabilir

^

Fon yönetam ücfeti kesilirken hafta
sonunun da düşünülüp 3 günlük
kesildiği göz önüne allndlğ lnda,
büyüklük hesaplamalarlnda da hafta
sonlarl 3 gün olarak değerlendirilip bu
şeklide hesaplamalara dahil edilmesine:
benzer durumun hafta içine denk gelen
tatil günleri için de uygulanmaslna karar
Verilmiştir,

Vl/A
{el{/g( a, 6/27

Karaİ No

Tarih

No



Karar No 06
Oluşturulan Fon Performans Değerlendirme Komitesi
Emeklilik yatırım Fonları na işkin Rehber Uyarınca

Karar Tutanağı Tarih 02.09.2020

6
benzer şekilde bizden istenen datalarl da tek tek manuel
girmek yerine dosya upload ederek yapllması ku||anım
açıslndan daha pratik olacaktlr.

Veri iletme yöntemininEcM taraflndan
belirlenmesine karar Verilmiştir.
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No Kurucu Taraflndan Yapllan itirarDeğerlendirme/Öneri

1

Nrutabakat için göndermiş olduğunuz fon bazlnda endeks
oranı, değeri Ve karşllaştırma ölçütü hesaplamalarlnI kontrol
etmeye başladık ancak, karş|laŞtırma ölçütü hesaplama
yöntemimiz aynl değil.
Benchmarktaki endekslerin günlük artüş oranlna göre
oluşturduğumuz endeks ile benchmark getirisi hesaplıyoruz.
Çallştlğ|mız portföy yönetim Şirketleri Ve sektörde yaygln
olarak kullanülan rasyonet de benchmark getirisini bu şekilde
hesapl|yor. Bu getiriyi excelde hesaplayarak kontollerimizi
yaplyoruz Ve sistemimizde de bu hesaplamalarü yaptlrarak
web sitesinde bu oranlar| günlük olarak ilan ediyoruz.
Kullanmış olduğumuz yöntemin dönem içi Volatiliteyi
yansltlyor olmasl nedeniyle daha doğru olduğunu
düşünüyoruz. Yöntem değişikliği talebimizin dikkate
allnmaslnl rica ederiz

2 karşllaştlrma ölçütü hesaplama yöntemine itirazm|z var

Fonlarln günlük performans takibinin
yapllabilmesi, net getiriye araclllk
komisyonlarlnln eklenmeyip sadece fon
işletim giderinin eklenmesinan daha adil
bir uygulama olduğu düşünülmüş olup
FPDS kapsam|ndaki mutabakat
sürecande brüt getirinin bu şeklide
hesaplanmaslna karar Verilmiştir.

3 brüt getari hesaplanlrken fig dlşı giderlerin eklenmemesi
gerektiğini düşünüyoruz

Fonlarln günlük performans takibinin
yapılabilmesi, net getiriye araclllk
komisyonlarlnln eklenmeyip sadece fon
işletim giderinin eklenmesinin daha adil
bir uygulama olduğu düşünülmüş olup
FPDS kapsamlndaki mutabakat
sürecinde brüt getirinin bu şeklide
hesaplanmaslna karar Verilmiştir,

4
brüt getiri hesaplanürken tüm değerlerin Virgülden sonra 2
digite round edileceği belirtilebilir, yoksa 1 bpslik farklar
çlka biliyor

Yuvarlama yönteminin fon mutabakat
sürecinde EGM taraf|ndan belirlenecek
usule göre yapllmaslna karar Verilmiştir.

tüm şirketIerde yeknesaklık olmaslnl teminen
hesaplamalarda kullanlIan ortalama portföy büyüklüğünün
haftasonu dahil edalerek ya da edilmeyerek hesaplanması
gerektiğine ilişkin bir açlklama yapllabilir

Fon yönetim ücreti kesilirken hafta
sonunun da düşünülüp 3 günlük
kesildiği göz önüne allndlğlnda,
büyüklük hesaplamalarlnda da hafta
sonlarl 3 gün olarak değerlendirilip bu
şeklide hesaplamalara dahil edilmesine;
benzer durumun hafta içine denk gelen
tatil günleri için de uygulanmasına karar
Verilmiştir,

Ek 1.3. Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Tarafından Yapılan itiraz, öneri ve Değerledirmeler

uü/^ ff,g4 8/27
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komite kararı

FonIarın gün|ük performans takibinin
yapllabilmesi, net getiriye araclllk
komisyonlarınln eklenmeyip sadece fon
işletim gideİinin eklenmesinin daha adil
bir uygulama olduğu düşünülmüş olup
FPDS kapsamlndaki mutabakat
sürecinde brüt getirinin bu şeklide
hesaplanmasına karar Verilmiştir.
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6
benzer şekilde bizden istenen datalarl da tek tek manuel
girmek yerine dosya upload ederek yapllması kullanlm
açısündan daha pratik olacaktır.

Veri iletme yönteminin EGM tarafından
belirlenmesine karar Verilmiştir.
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Emeklilik Yatırım Fonlarına llişkin Rehber Uyarınca
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Karar Tutanağı

Karar No 06

Tarih 02.09.2020

Ek 1.4. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Tarafından Yapılan İtiraz, Öneri ve Değerledirmeler

No Kurucu Tarafından Yapılan İtiraz/Değerlendirme/Öneri komite kararı

1

Merhaba,

Gönderdiğiniz süreç konusunda mutabıkız yalnlz sormak
istediğimiz bir soru Var. Dönemsel taleplerinize fon kurucusu
olarak kaç iş günü içerisinde cevap vermemiz gerekmektedir?
Bu konu hakklnda kararlaştlrllmlş bi. süre Varsa bilgilendirme
rica ederiz.

konunun fon mutabakat sürecinde
EGM taraf|ndan belirlenmesine karar
Verilmiştir.

Ayrlca gönderdiğiniz karşılaştırma ölçütü/eşik değer
mutabakatlarlnda kurucusu olduğumuz '1,1 adet emeklilikyatırlm fonunda mutabakat sağ|anamam|şİr.
Hesaplamalar|mız sonucunda ç|kan sonuç daha farkll olduğu
için platform üzerinden mutabakat sağlanamadlğl belirtilmiş
olup taraf|nlzdan konuyla ilgili dönüşünüz beklenmektedir.
SaygIlarlmlzla,

konunun fon mutabakat sürecinde
EGlıl tarafından belirlenmesine karar
Verilmiştir.

Fon karşılaştırma ölçütünde kullanllan
yabancl endeksan döViz cinsi ile TL
karşlllğl için kullanllan döviz cinsinin
tutarll olmasl gerekmektedir.
(Endekse ait ticker bilgisinin EGM ile
paylaşllmasl ile birlikte ilgili tacker'ln
karşllaşttrma ölçütünde yer alan
endekse ait olması konusunda
mutabakata var|lmasl önem arz
etmektedir.)

3

Yabancı hisse senedi yat|rlm| yapan AH6 ve ABE kodlu
emeklilik yatlrlm fonlarl hisse senedi alım-satlmlnl ilgjli hisse
senedinin ihraç edildiği ülke piyasaslnda direkt
gerçekleştirmemekte bu operasyon Bloomberg Tradebook
LLc araclllğl ile gerçekleştirilmektedar. Fonlarda gerekleştirilen
hisse allm/satlml Amerikan Dolarl yada Euro (AH6 fonu için)
para birimleri gerçekleştirmektedir. Bu nedenle fonun kur
riskini sadece USD/TL yada EURyTL kur rjski oluşturmaktadlr.
SPK'dan 17.09.2019 tarihinde aldlğlnlz görüşte; "Emeklilik
Yatlrlm Fonlarınln Kuruluş Ve Faaliyetlerine iIişkin Esaslar
Hakklnda Yönetmeli"in 25. maddesinın birinci flkraslnln (d)
bendi "Yabancı para cinsinden Varllklar, TCMB taraflndan ilgili
yabancı para için belirlenen döviz alış kuru ile, yükümlülük|er
ise TCMB taraflndan ilgili yabanc| para için belirlenen döViz
satlş kuru ile çarpllmasl suretiyle değerleme yaplllr." hükmünü
iletmiştiniz. AH6 Ve ABE'de değerlemeye konu kur Amerikan
Doları ve Euro'dur. Yukarlda yer alan karşılaştlrma ölçütü
açlklamaslna hareketle karşllaştlrma ölçütünde kullanllan
yabancl endeks Verileri Bloomberg veya türevi bir sistemden
çekiliyorsa endeks değeri USD (Eurstoxx için Euro) çekilmeli
Ve sonraslnda TcMB USD/TL-EUR/TL alış kuru ile çarpılıp
endeks değeri bulunmalıdır. Aksi takdirde endeksin kendi para
birimi cinsi değerini kendi para birimi ile çarparak karşllaştırma
ölçütü getarisinde fonun maruz kalmadlğl bif kur riski nedeniyle
yanllş bir Sonuç elde edilecektir. Yine sPK'dan aldtğınlz
12233903-622.02-E.972'1 saylll "Söz konusu hükme paralel
olarak yabancl endeksİeri Türk Liraslna çevrilmesi
hesapIamalarln da"'TcMB taraflndan ilgili yabancı para için
ilgili gün sonu saat 15.30'da aç|klanan gösterge niteliğindeki
döViz allş kuru" kullanIlarak hesaplanmasl uygun olacaktlr."
görüşü de yukarldaki ayrlntlslna yer Verdiğimiz karş|laştlrma
ölçütü hesaplamaslnl doğrular niteliktedir zira TCMB Hindistan
Rupisi Ve Brezilya Reali'nin gösterge niteliğinde kurunu
açlklamamaktadır.
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4

Bununla birlikte ATE kodlu fonun benchmark hesaplamaslnda
yer alan İş Bankası İşlirak Endeksi bir pay endeksi olup
Sermaye Piyasası Kurulu'nun |-SPK.4632 s.kn.,l7.3.g
(20.06.2018 tarihli Ve 261740 s.k.) sayılı llke Kararı gereği pay
endekslerinde getiri endeksinin kullanllmasl zorunludur.

kAp bildirimlerinin
önem arz etmektedir.

5
Yukarlda bahsedilen 3 fon dışındaki fonlarln karşllaştırma
ölçütü/eşik değer Ve brüt getiri hesaplamalarlnda mutablklz.

konunun fon mutabakat sürecinde
EGM taraflndan belirlenmesine karar
Verilmiştir.
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Ek 1.5. Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Tarafından Yapılan İtlraz, Önerive Değerledirmeler

No Ku rucu Tarafından Yapı|an İtiraz/Değerlendirme/Öneri komite kararı

1

Merhaba;

Mutabakat süreci hesaplama kılavuzunda yer alan getiri
hesaplama formülleri tarafımızca değerlendirilmiştir.
Tarafımızda getiri (brüt getiri,karşılaştırma ölçütü getirisi gibi)
hesaplamalarında günlük endeks yontemi kullanılmaktadır.
llgili dökümanlarda ise dönem sonu ve dönem başı değerleri
baz alınarak hesaplama yapıldığı görülmektedir. Günlük
endeks yöntemi hesaplama yöntemi ile dönem sonu ve başı
değerlere göre yapılan hesaplama yöntemi arasında

volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde yüksek getiri
hesaplama farklarının görüleceğini düşünmekteyiz. Konu ile
ilgili açıklayıcı olması açısından örnek hesaplama dosyası
ekte(örnek dosyada 2017 dataları bulunmaktadır)
gönderilmiştir.

Konuyla ilgili bilgive görüşlerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla

İyiÇalışmalar

Dönem içi volatiliteyi yansıtıyor olması,
kesintisiz günlük analizler için daha
uygun olması ve sektörde daha yaygın
kullanıdığının belirtilmesi üzerine
karşılaştırma ölçütü hesaplama
yönteminde, FPDS kapsamındaki
mutabakat sürecinde günlük endeks
ilerletme yönteminin kullanılmasına
karar verilmiştir.

2

Şirketimiz Emeklilik Yatırım Fonlarında benchmark ve brüt
fiyata nazaran performans ölçümünde "günlük bazda
endeksleme" yöntemiyle benchmark ve brüt fiyat
hesaplaması yapılmaktadır. Söz konusu uygulama brüt fiyat
tarafında sürekli nakit giriş çıkışının olduğu ve dönem
içerisinde portföy varlık yapısının dengelendiği, 1'den fazla
endeksten oluşan benchmark endeksinde farklı ağırlıklardaki
varlık sınıflarının dönem içerisindeki dalgalanmasının
ayrıştığı portfoylerde daha uygun bir yöntem olduğu
değerlendirilmektedir. Ayrıca sektördeki kurumların ağırlıklı
kısmının da bu yöntemi uyguladığı bilinmektedir. Konuya
ilişkin sektörde yeknesaklık sağlanabilmesi için konunun
sektör temsilcilerinden oluşan ilgili komitede gündem
yapılması ve yöntemin bu komitede netleşmesi yerinde
olacağını düşünüyoruz.

Merhaba;

Saygılarımızla

İyiÇalışmalar

Dönem içi volatiliteyi yansıtıyor olması,
kesintisiz günlük analizler için daha
uygun olması ve sektörde daha yaygın
kullanıdığının belirtilmesi üzerine
karşılaştırma ölçütü hesaplama
yönteminde, FPDS kapsamındaki
mutabakat sürecinde günlük endeks
ilerletme yönteminin kullanılmasına
karar verilmiştir.

l
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Ek 1.6. Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Tarafından Yapılan İtiraz, Öneri ve Değerledirmeler

No Kurucu Tarafından Yapılan İtirazlDeğeılendirme/Öneri komite kararı

1

EGM'nin hesaplama yönetimi ile endekslerin ilk ve son
günkü değerleri üzerinden getiri hesaplanmaktadIr. Ancak
bizim sistemimizde tebliğe uygun olarak endeks getirileri
günlük olarak hesaplanlp, endeksin günlük benchmark
içandeki ağ|rllğl ile çarpllarak hesaplanmaktadlr. Bu nedenle
EGM'nin sonuçlarl ile farklllIk görülmektedir. EGM'nin
hesaplama yönteminde dönem içerisinde endekSin fiyat
dalgalanmalarü getiriye yansltllmamaktadIr. llgili hesaplama
farklılığını EGM ile görüşmeden sistemimizde değiştirmeyi
öngörmüyoruz.

Benchmark

Dönem içi volatiliteyi yansltlyor olmasl,
kesintisiz günlük analizler için daha
uygun olması Ve sektörde daha yaygln
kullanıdığının belirtilmesi üzerine
karşllaştlrma ölçütü hesaplama
yönteminde, FPDS kapsamlndaki
mutabakat sürecinde günlük endeks
ilerletme yönteminin kullanllmaslna
karar Verilmiştir.

Fonlarln günlük performans takibinin
yapllabilmesi, net getiriye arac|llk
komisyonlarlnln eklenmeyip sadece fon
işletim giderinin eklenmesinin daha adil
bir uygulama olduğu düşünülmüş olup
FPDs kapsamlndaki mutabakat
Sürecinde brüt getirinın bu şeklide
hesaplanmaslna karar Verilmiştir.

2

Brüt Getiri (Fiyat)

Brüt getiri (fiyat) hesaplamalarlnda, FTGK dahil hesaplama
yapllmaktadlr. Rasyonet ayrlca; fonlara ait djğer giderleri de
kuruculardan temin ettiğini fakat tüm kuruculardan bu bilgileri
temin edemediğini iletti. Bu bağ|amda; kurucu olarak
fonlarlmızln gider bilgilerine sahip olduğumuz için tebliğdeki
hesaplama yönetimi ile brüt getiri (fiyat) hesaplamas|
yapabiliriz fakat diğer kuruculara ait fonlarln gider bilgilerine
sahip olmadığlmlz için brüt getiri (fiyat) hesaplaması
yapamaylz. Dolaylsl ile fon kıyas gruplarlnün basit brüt
getirisi Ve standart sapmaslnl hesaplayamaylz.

Bilginize sunar|z.
t
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lvlerhaba,

"Fon Mutabakat Süreci" başhklı mutabakat sürecinde
talebiniz üzerine mutabakat verdik fakat benchmark
getirilerinde Ve brüt fiyatlarda mutabık kalamadlk.
Hesaplamalar için Rasyonet kullanmaktaylz. Rasyonetten
hesaplama yöntemi ile ilgili gelen açıklamayl aşağlda
bilginize sunarlz.
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Ek 1.7. Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Tarafından Yapılan İtlraz, Öneri ve Değerledirmeler

No Ku rucu Tarafından Yapılan İtiraz/Değerlendirme/Öneri komite kararı

Dönem içi volatiliteyi yansıtıyor olması,
kesintisiz günlük analizler için daha
uygun olması ve sektörde daha yaygın
kullanıdığının belirtilmesi üzerine
karşılaştırma ölçütü hesaplama
yönteminde, FPDS kapsamındaki
mutabakat sürecinde günlük endeks
ilerletme yönteminin kullanılmasına
karar verilmiştir.

1

Merhaba,

Günlük olarak fiyat açıklayan bütün fonlar (yatırım, emeklilik
ve diğer) fonun içindeki menkul kıymetlerin değer artış
azalışı fona giriş çıkışlar, diğer alacaklar ve borçlar i|e
belirlenmektedir. Dolayısıyla günlük olarak fon doğası gereği
yaşayan bir yapıdır. Fon performansının ölçümünün
yapılabilmesi için kullanılan menkul kıymetlerin oluşturduğu
endeksler de her gün değişiklik göstermektedir. Covid
başlangıcında piyasaların düşmesi ve daha sonra toparlamış
olması bu değişikliğe en yakın tarihli örnektir. Fonun maruz
ka|acağı volatilite bu anlamda büyük önem taşımaktadır.

Fonların tabi olduğu Vl1-128.5 sayılı "Bireysel portföylerin ve
Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumu"na ilişkin
Tebliğin EK 1'inde portföy getirisi hesaplanırken basit
getirinin kullanılmasının [G = (DSD - DBD) / DBD, G=
Dönem boyunca kazanılan getiri oranı, DSD =Dönem sonu
piyasa değeri, DBD = Dönem başı piyasa değeri] nakit giriş-
çıkışlarının mevcut olması ve bu giriş-çıkışların dikkate
alınmaması halinde yanıltıcı olduğu, bu durumda portföy
getirisinin ö|çülmesinde en doğru yaklaşımın konusu getiri
oranlarının birikimli hale getirilmesi gerektiği yönünde bilgi
vermektedir.

Anı mantığı temele alarak, endekslerin günlük değişimlerinin
dikkate alınarak hesaplamaların endeks serisi hale
getirilmesi karşılaştırma ölçütü hesabında da elzem
olmaktadır.

İki tarih arasında alınan ve endekslenmemiş hesaplamanın
gerçek getiriyi yansıtmayacağı kanaatindeyiz. Yatırım fonları
hesaplamalarında da uygulamanın bu şekilde yapıldığı, bu
seneye kadar da sizinle de aynı hesaplama yöntemi ile
mutabık kalındığı noktasından hareketle endeks oluşturmak
suretiyle karşılaştırma ölçütü getirisi hesaplaması
yapılmasının daha doğru olacağını düşünmekteyiz. Konuyu
değerlendirmelerinize sunarız.
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Ek 1.8. BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Tarafından Yapı|an İtlraz, Öneri ve
Değerledirmeler

c//ı+
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No Ku rucu Tarafından Yapıla n İtiraz/DeğerIend i rme/Öneri komite kararı

1

Göndermiş olduğunuz fon bazında endeks oranı, değeri ve
karşılaştırma ölçütü hesaplamalarını kontrol etmeye başladık
ancak, karşılaştırma ölçütü hesaplama yöntemimiz aynı
değil.

Benchmarktaki endekslerin günlük artış oranına göre
oluşturduğumuz endeks ile benchmark getirisi hesaplıyoruz.
Çalıştığımız portföy yönetim şirketleri ve sektörde yaygın
olarak kullanılan rasyonet de benchmark getirisini bu şekilde
hesaplıyor. Bu getiriyi excelde hesaplayarak kontollerimizi
yapryoruz ve sistemimizde de bu hesaplamaları yaptırarak
web sitesinde bu oranları günlük olarak ilan ediyoruz.

Kul|anmış olduğumuz yöntemin dönem içi
yansıtıyor olması nedeniyle daha doğru
düşünüyoruz.

Yöntem değişikliği talebimizin dikkate alınmasını rica ederiz.

volatiliteyi
olduğunu

Dönem içi volatiliteyi yansıtıyor olması,
kesintisiz günlük analizler için daha
uygun olması ve sektörde daha yaygın
kullanıdığının belirtilmesi üzerine
karşılaştırma ölçütü hesaplama
yönteminde, FPDS kapsamındaki
mutabakat sürecinde günlük endeks
ilerletme yönteminin kullanılmasına
karar verilmiştir.

2

Ayrıca brüt getirinin hesaplanma yöntemine itiraz ediyoruz
pyş performansını karşılaştırırken sadece fig kesintisinin
eklenmesi ile bulunan brüt getirinin kullanılması gerektiğini
düşünüyoruz

Fonların günlük performans takibinin
yapılabilmesi, net getiriye aracılık
komisyonlarının eklenmeyip sadece fon
işletim giderinin eklenmesinin daha adil
bir uygulama olduğu düşünülmüş olup
FPDS kapsamındaki mutabakat
sürecinde brüt getirinin bu şeklide
hesapl/nmasına karar verilmiştir.

/
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Ek 1.9. Cigna Finans Emek|ilik ve Hayat A.Ş. Tarafından Yapılan İtlraz, Öneri ve
Değerledirmeler

No Kurucu Tarafından Yapıla n İtiraz/Değerlendirme/Öneri komite kararı

Sayın Yetkili,
01.01.20201 30.06.2020 dönemi fon performans
çalışmasında kurumunuz tarafından iletilen hesaplamalar
ile kendi çalışmalarımız arasında mutabakatsızlıklar olduğu
tespit edilmiş olup, fon bazında portal üzerinden ileti
sağlanmıştır.
En büyük farkımız CFD fonda olmakla birlikte esasen
hesaplama fark|ılığından değil EGM' nin kıstas tanımı
hatasından kaynaklanmaktadır. Fonumuzun kıstasında
Mevduat USD(TL) endeksi bulunmaktadır. EGM
hesaplaması ise Mevduat USD endeksine göre yapılmıştır.
ikinci en büyük fark ise CHH fon nezdinde yer almaktadır,
dönemsel getiri tutmamaktadır.

KAP bildirimlerinin güncellenmesi önem
arz etmektedir.

2

Farklara neden olduğunu düşündüğümüz diğer bir tespit,
karşılaştırma ölçütü bulunan fonlarda EGM bileşiklendirme
yapmaz iken; eşik değerli fonlarda, yalnızca eşik değer
getirisi üzerine eklenen sabit değer için bileşiklendirme
yapılmaktadır. Bu bağlamda da EGM yöntemleri arasında
bir tutarsızlık olduğunu söyleyebiliriz.

Fon mutabakat sürecinde kullanılacak
hesaplama yönteminin EGM tarafından
yayımlanacak Fon Performans
Değerlendirme Sistemi Kapsamında
Hesaplama Yöntemleri ve Mutabakat
Süreci Kılavuzu'nda yer verilmesine
karar verilmiştir.

3
Ayrıca dataların excel ortamda alınmasınında sağlanmasını
rica ederiz.

Konunun EGM tarafından
belirlenmesine karar verilmiştir.

4 CHT kıstasında BlST100 fiyat endeksi hesaba katılmış,
ancak getiri endeksi dikkate alınmalıdır.

KAP bildirimlerinin günce|lenmesi önem
arz etmektedir.

5
CFK kıstasında da KAT50 fiyat endeksi hesaba katılmış,
ancak getiri endeksi dikkate alınmalıdır.

KAP bildirimlerinin güncellenmesi önem
arz etmektedir.

Fon Performans Değerlendirme Sistemi
dönemi içinde halka arz edilen fonların
FPDS dışında tutulmasına karar
verilmiştir.

6

Ayrıca CFK fon için yılbaşından itibaren hesaplama
yapılmış, ancak fonumuzun ve kıstasının getirisi 1 nisandan
itibaren hesaplanmalıdır. Öncesinde fon inaktif olduğu
(portföyde bakiye bulunmadığı) için performans sunumunu
da bu şekilde gerçekleştirilmiştir.

Dönem içi volatiliteyi yansıtıyor olması,
kesintisiz günlük analizler için daha
uygun olması ve sektörde daha yaygın
kullanıdığının belirtilmesi üzerine
karşılaştırma ölçütü hesaplama
yönteminde, FPDS kapsamındaki

tabakat sürecinde günlük endeks
e yönteminin kullanılmasına

arar verilmiştir

7

Ayrıca fon performans raporlamaları Bireysel Portföylerin
Ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna,
Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine Ve Kolektif Yatırım
Kuruluşlarını Notlandırma Ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin
Esaslar Hakkında Tebliğ' ne göre hazırlanmakta olup,
kıstas getiride SPK rehber fon performanslarının ölçülmesi
maddesi doğrultusunda hareket edilmesi nedeniyle farklar
yaşanmakta bu nedenle mutabakat süreçleri
uzamaktadır.her iki raporlama için aynı yö
kullanılması konusunda mutabakata varıl
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Karar No 06
Oluşturulan Fon Performans Değerlendirme Komitesi
Emeklilik yatırım Fonlarına lişkin Rehber Uyarınca

Karar Tutanağı Tarih 02.09.2020

Ek 1.10. Fiba EmekliIik ve Hayat A.Ş. Tarafından Yapılan itlraz, önerive Değerledirmeler

No Kurucu Tarafından Yapıla n İtiraz/Değerlend i rme/Öneri komite kararı

1

Yatırım fonlarının performansının yalnızca kendi dönemsel
getirilerinden ve karşı|aştırma ölçütü/eşik değeri dönemsel
getirilerinden ve bunların kıyaslanmasından ibaret olmadığı
bilinmekte, performans dönemi içerisinde ve hatta gün iği
dahi artan piyasa değişimleri özellikle fonların aldıkları riskin
karşılığında piyasa ya da karşılaştırma ölçütü/eşik değerleri
karşısında ne ölçüde başarılı olduklarını ölçebilmek adına
risk/performans rasyolarının sürekli ölçümünü ve takibini
zorunlu kılmaktadır.

Söz konusu performans ve fon risk metriklerinin ölçümü ve
takibi ise dönem başı/dönem sonu analizlerinden ziyade
ancak zaman serisi analizleri ile mümkündür. Bu kapsamda
Performans Sunum Tebliği'nde de ölçümü öngörülen riske
göre düzeltilmiş getiri (Bilgi Rasyosu) başta olmak üzere
Beta, Takip Hatası vb. performans rasyolarının ölçümlerinin
yapılması, ha|ihazırda sektörde de yaygın şekilde kullanılan
endeksleme/getirilerin ilerletilmesi yöntemleri ile mümkün
olmaktadır. Buna göre performans sunum raporlarında yer
verilen risk/performans rasyoları bu yöntem ile
hesaplanırken, fon ve kıstas getirilerinin önerildiği şekilde
dönem başı/dönem sonu analizine dayandırılarak yöntem
olarak farklılığına gidilmesi bu rasyolar ile getirilerin birlikte
ku|lanılabilirliğini ve kıyaslanabilirliğini ortadan kaldıracaktır.
Ayrıca dönem başı/dönem sonu analizlerinde en büyük
çekince, dönem içerisindeki piyasa/portföy hareketlerini
ölçme ve izleme imkanını sağlamamasıdır. Önerilen yöntem
ayrıca bugüne dek Performans Sunum Tebliği kapsamında
hazırlanan ve denetimden geçirilmiş raporlar ile farklılıklar
yaratacaktır.

2

Fon Kodu : GRA
Fon Adı : Fiba Emeklilik ve Yaşam A.Ş. Altın Emeklilik
yatırım Fonu
Kıyas Grubu :Altın

Açıklama : Bilindiği üzere piyasada altın değerlemesi
yapılırken geçmiş yıllarda değişik uygulamalar vardı ve bu
fonların karşılaştırmalı performanslarının ölçülmesini
zorlaştırıyordu. Bunun sonucu olarak yeni ve oldukça
zorlayıcı bir performans ölçüm sisteminin yürürlüğe girdiği
yılda, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği birleştirici bir karar
alarak ve bunu üyeleri ile de paylaşarak (EK 1.2),
bu yılbaşından itibaren Borsa'da oluşan Standart Ağırlıklı
Ortalama Fiyatın kullanılmasını uygun görmüştür. Buradaki
amaç, geçmişte altın fonlarında sıkça karşılaşılan fonlar
arası değerleme fiyatlarına dayalı bir farkın oluşmasını
engellemekti.

GRA fonumuz ise maalesef, bu fiyatı kullanmayıp LBr\hA(
Londra Altın Borsası) fiyatlarını kullanmava devam etmiş\\e

Bahse konu fonun unvanında "Altın
Emeklilik yatırım Fonu" ibaresi olması
nedeniyle altın fon grubunda
değerlendirilmesi gerektiğine ve fonun
bulunduğu altın kıyas grubundan
çıkarılması talebinin olumsuz
karşı lanmasına karar verilmiştir.

,/1/\1 -feA flL9 L8/27

Dönem içi volatiliteyi yansıtıyor olması,
kesintisiz günlük analizler için daha
uygun olması ve sektörde daha yaygın
kullanıdığının belirtilmesi üzerine
karşılaştırma ö|çütü hesaplama
yönteminde, FPDS kapsamındaki
mutabakat sürecinde günlük endeks
ilerletme yönteminin kullanılmasına
karar verilmiştir.



Emeklilik Yatrım Fonlarına llişkin Rehber Uyarınca
Oluşturulan Fon Performans Değerlendirme Komitesi

Karar Tutanağı
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Tarih 02.09.2020
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B|ST ile LBMA fiyatları araslnda yllln ilk haftasl yaşanan fark
sonucu oldukça kötü bir performans sergilemiştir.

EK '1.3'teki tabloda TEFAs'ln internet sitesinden aldlğlmız
yllın ilk haftaslnln slra|amasl yer almaktadlr.

GRA hariç tüm fonlarln ortalama getirisi %5,65 olmuştuf Ve
sadece yllln ilk haftaslnda %2,02'lik inanllmaz bir fark
oluşmuştur diğer fonlarla.

bu sebeple bu sene için GRA fonumuzun Klyas grubundan
çlkarllmaslnl talep etmekteyiz.
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Emeklilik yatırım ronlarına jıişkin Rehber Uyarınca
Oluşturulan Fon Performans Değerlendirme Komitesi

Karar Tutanağı

Karar No 06

Tarih 92.09.2020

Ek 1.11. Garanti EmekIilik ve Hayat A.Ş. Tarafından Yapılan İtlraz, Önerive Değerledirmeter

1

1-Benchmark getirilerinde 33 fonda 25'inde sizin verilerinizle
uyumsuz olduğumuz görülmüştür. Temel nedeni
incelendiğinde dış veri kaynağımız olan Rasyonet'in günlük
endeks değerleri üzerinden hesaplama yaptığı dolayısıyla
bileşik bir hesaplama yaptığı ve getirilerin farklılaştığı
görülmüştür. Her fon özelinde sizin paylaştığınız endeks
değerlerine göre hesaplama yapıldığında iki değer arası
basit yöntemle getiri alındığı için oranlarda farklılık
saptanmıştır. Ekte örnek olarak GKB fonu için benchmark
hesaplama yöntemi paylaşılmıştır.

Dönem içi volatiliteyi yansıtıyor olması,
kesintisiz günlük analizler için daha
uygun olması ve sektörde daha yaygın
kullanıdığının belirtilmesi üzerine
karşılaştırma ölçütü hesaplama
yönteminde, FPDS kapsamındaki
mutabakat sürecinde günlük endeks
ilerletme yönteminin kullanılmasına
karar verilmiştir.

2-GHO fonumuzun karşılaştırma ölçütü o/o15 BlST-KYD
DiBs 365 Gün + %10 B|ST-KYD Eurobond USD (TL) + o7"19

BIST-KYD Repo (Brüt) + %40 ccMPl Nasdaq Composite
Endeksi (Total return) * o/o10 BIST-KYD A|tın Fiyat Ağırlıkh
Ortalama + o/o15 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat USD
(Tl)'den oluşmaktadır. Ancak sisteminizde %15 BIST-KYD 1

Aylık Gösterge Mevduat USD (TL) olması gereken alan,
%15 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD olarak belirtilmiş.
Dolayısıyla iki endeks arasında fark çıkmaktadır.
Düzeltilmesini rica ederiz.

KAP bildirimlerinin güncellenmesi önem
arz etmektedir.

KAP bildirimlerinin güncellenmesi önem
arz etmektedir.3

3-GEU fonumuzun karşılaştırma ölçütü %75 BIST-KYD 1

Aylık Gösterge Mevduat USD (TL) + %25 BIST-KYD 1 Aylık
Gösterge Mevduat Tl'den oluşmaktadır. Ancak sisteminizde
%75 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat USD (TL) olması
gereken alan, %0 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD
olarak belirtilmiş. Dolayısıyla iki endeks arasında fark
çıkmaktadır. Düzelti|mesini rica ederiz.

Fon mutabakat
EGM tarafından
verilmiştir.

sürecinde konunun
belirlenmesine karar4

4- GEU Değişken Fonu için karşılaştırma ölçütü endeksi
oranları hesaplama yönteminde doğru kullanılmasına
rağmen sitemde "0" olarak görülmektedir. Oranların %25
BIST-KYD 1 AYL|K MEVDUAT TL ve %75 BIST-KYD 1

Aylık Gösterge Mevduat USD (TL) olarak güncellenmesini
rica ederiz.

Fonların günlük performans takibinin
yapılabilmesi, net getiriye aracılık
komisyonlarının ek|enmeyip sadece fon
işletim giderinin eklenmesinin daha adil
bir uygulama olduğu düşünülmüş olup
FPDS kapsamındaki mutabakat
sürecinde brüt getirinin bu şeklide
hesaplanrrgıı na karar verilmiştir.

5

1- Brüt fiyat hesaplamasında yöntem olarak FTGK
kullanılması durumunda sektörün piyasayı takip etmesi
zorlaşacaktır. Net fiyata FTGK ilave edilmesi sıralamayı çok
değiştirmeyecektir. Ama yıl içinde bu veriye ulaşmak
mümkün olmayacağı için yıl içinde fig eklenerek takip
edilmesi operasyonel olarak daha sürdürülebilir olarak
görülmektedir. Konu ile ilgili görüş ve önerilerinizi rica ederiz.

/1A
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6

2-GHo ve GEU fonları için fon fiyatl TL açlklanmakta olup
karşllaştlrma ölçütünde de baz allnmasl gereken endeksler
TL bazında açlklanan değerler olması gerekmektedir.
lzahnamelerde sehven eksik yazllan alanlarln Sisteminizde
bu şekilde güncellenmesini rica ederiz.

TL cinsinden fiyat açlklayan fonlarln
"BIST KYD 1 Ayllk Mevduat EUR" ve
"BIST KYD 1 Ayllk Mevduat USD"
endekslerinin kullanlmlarlnda da TL
karşllıklarlnln dikkate alınmaslna karar
Verilmiştir.

7

3-Günlük endeks değişimleri üzerinden benchmark
hesaplamasl yapmaktaylz. Bu da bileşik hesaplama yöntemi
olmaktadlr. Sizin belirttiğiniz benchmark hesaplama yöntemi
ise iki değer arasl allnan basit getiriyi ifade etmektedir.
Dolaylslyla benchmark getirilerindeki farkllllk hesaplama
yönteminden kaynaklanmaktadlr.

Dönem içi Volatiliteyi yansltlyor olmasl,
kesintisiz günlük analizler için daha
uygun olmasI Ve sektörde daha yaygln
kullanıdığının belirtilmesi üzerine
karşılaşt|rma ölçütü hesaplama
yönteminde, FPDS kapsam lndaki
mutabakat sürecinde günlük endekS
ilerletme yönteminin kullanllmaslna
karar Verilmiştir.

2t/27
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Emeklilik Yatırım Fonlarına İllşl<ln Rehber Uyarınca
Oluşturulan Fon Performans Değerlendirme Komitesi

Karar Tutanağı

Karar No 06

Tarih 02.09.2020

Ek 1.12. Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Tarafından Yapı|an İtlraz, Önerive Değerledirmeler

UrA
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No Ku rucu Tarafından Yapıla n İtiraz/Değerlendi rme/Öneri komite kararı

1

sayın i|giıi;

FPDS kapsamında hesaplanacak karşılaştırma ölçütü-eşik
değer getiri hesap|amasında, fon performans döneminin ilk
ve son günü endeks değerlerine göre hesaplama yapmak
yerine, şu an çoğunluk fonların kullandığı ve veri yayıncıların
yapmış olduğu hesaplamaya göre değerlendirme yapılması
hususunu bilgilerinize sunarım.

bu hesaplama yönetiminde günlük olarak karşılaştırma
ölçütü - eşik değer getiri endeksi hesaplanmakta ve her gün
oluşan değerlere göre bu endeks vade sonuna kadar günlük
olarak hesaplanmaya devam etmektedir.

tüm fonlarda tek bir mantık belirlenmesi , sene sonu
oluşacak değerlendirme döneminde herhangi bir eşitsizliğe
mahal vermemesi için önem arz etmektedir.

Dönem içi volatiliteyi yansıtıyor olması,
kesintisiz günlük analizler için daha
uygun olması ve sektörde daha yaygın
kullanıdığının belirtilmesi üzerine
karşılaştırma ölçütü hesaplama
yönteminde, FPDS kapsamındaki
mutabakat sürecinde günlük endeks
ilerletme yönteminin kullanılmasına
karar verilmiştir.

,/7
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Emeklilik Yatırım Fonlarına İllşl<ln netıUer Ulıarırıca
Oluşturulan Fon Performans Değerlendirme Komitesi

Karar Tutanağı

Karar No 06

Tarih 02.09.2o2a

Ek 1.13. Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Tarafından Yapılan İtlraz, Önerive DeğerIedirmeler

No Ku rucu Ta rafından Yapılan İti razlDeğerlend i rme/Öneri komite kararı

Dönem içi volatiliteyi yansıtıyor olması,
kesintisiz günlük analizler için daha
uygun olması ve sektörde daha yaygın
kullanıdığının belirtilmesi üzerine
karşılaştırma ö|çütü hesaplama
yönteminde, FPDS kapsamındaki
mutabakat sürecinde günlük endeks
ilerletme yönteminin kullanı|masına
karar verilmiştir.

/,/

1

Sizin ve bizim kullandığımız endeks değer|eri aynı, bunda
sorun yok.
Ancak hesaplama yöntemi farkı nedeniyle benchmark
endeks getirilerimiz farklı çıkıyor. Bizim ku|landığımız lnfina
programına göre hesaplama yapılırken fonun bir önceki
güne ait benchmark endeks değeri, günlük endeks
bileşenlerindeki adışın ağırlıklı getirisi kadar ilerletilir. Ekte
göreceksiniz; iki yöntemin farkını örnekledim.
EGM hesaplamasında ise ilgili dönemin ilk ve son günlerinin
endeks bileşen değerleri üzerinden getiri bu|unuyor.
lki yöntemin birebir aynı sonucu vermesi için endeks
bileşenlerinin hepsinin her gün aynı getiriyi getirmesi gerekir
teorik olarak. Bu pratikte mümkün değil. Mutlaka getiriler
farklılaşıyor.
Fonların zaman zaman benchmark değiştirdiklerini
düşünürsek, günlük benchmark endeksi i|erletme yöntemi
pratik yöntemdir. Eski ile bağ daima korunur. Benchmark
formülü değişeceği günde sadece endeks bileşenleri
değiştirilir. Endeks yine günlük ağırlıklı endeks bileşenleri
getirisi ile ilerletilmeye devam edilir.
Sizin kullandığınız yöntemin zayıf tarafı burası. Fon günün
birinde benchmark formülü değiştirdiğinde bağlamak için
ekstra işlem yapmak gerekir. Çünkü önceki dönem için ayrı,
sonraki dönem için ayrı hesaplama yapılıp bunların birbirine
eklenmesi (çarptırılarak) gerekir. Bu sizi sonradan zora
sokabilir.
Bizde her fon halka arz edildiği gün 100'den başlayan bir
benchmark endeksi ilerletilir. Zaman içinde benchmark
formülü değişirse (endeks bileşenleri ve oran değişimi), o
gün yeni formül girilir ve endeks yine kaldığı yerden
ilerlemeye devam eder. Böylece geçmiş ile bağ kopmaz.

. Fon karşılaştırma ölçütü endeksi sektörde büyük ölçüde
günlük artışlarla ilerletiliyor. Geriye dönük devamlı bir endeks
kullanmak için bu gerekli. Tüm analizler için bu önemli.
Sektör firmalarından Allianz, Aviva, Garanti, Bereket
Emeklilik ile de dün görüştük, sektörün büyük çoğunluğu
günlük ilerleyen endeks izliyor. Bildiğim kadarıyla Ziraat iki
tarih arası getiriye bakıyor. Biz EGM ile performans
mutabakatında sizin gibi iki tarih arası yöntemi kabul etmeye
mecbur kalsak bile günlük ilerleyen endeksi hesaplamaya
devam etmek istiyoruz. Sizin yöntemle endeksi günlük bazda
takip etmek mümkün olmuyor. Ayrıca her endeks formülü
değiştiğinde ilave iş çıkıyor. Bu konuda sektörün genelinin
görüşünü dikkate almanız önemlidir. SPK'nın da günlük
endeks uygulamasından yana olacağını düşünüyorum.
Kesintisiz günlük analizler için günlük endeks ilerletme
yöntemi uygundur. Aksi halde sistemsel olarak yapıyı
değiştirmeye bizi zorlamış olursunuz.

Jfr
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Emekli|ik Yatırım Fonlarına İllşl<ln nenUer Uyarınca
Oluşturulan Fon Performans Değerlendirme Komitesi

Karar Tutanağı

Karar No 06

Tarih 02.09.2020

Ek 1.14. Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Tarafından Yapılan İtlraz, Öneri ve Değer|edirmeler

No Kurucu Tarafından Yapıtan İtiraz/Değerlend i rme/Öneri komite kararı

1

Sayın iıgııi,

Öncelikle talep edilen bilgilerin cevapları için aynı gün öğlene
kadar tanınan kısa süreler yerine en az2 iş günü süre
verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Konunun EGM tarafından
belirlenmesine karar verilmiştir.

2

Daha önce de 2019 yılı son çeyreğinde ön bilgilendirme ile
size ilettiğimiz gibi;
* VGP (Pera 1) VGT (Pera 2) ve VGY (Pera 3) fonlarımızın
yatırım stratejisi portföy yönetim şirketi ve performans
değerlendirilmesi Türkcel| üst yönetimi ile birlikte
oluşturulduğu için FPDS den muaf tutulması gerektiğini

ayrıca VGP fon özelinde çalışanlara yönelik grup emeklilik
fon türüne geçirip eşik değerden karşılaştırma ölçütüne
geçmemiz nedeni ile,
* Yine aynı dönemde VES fonumuzda fon türü değişikliğinin
olacağını önceden bildirmemize rağmen eşik değer grubu
içinde değedendirmeye almanız yanlış gruplandırmaya
neden olduğunu tekrar belirtmek isteriz.

"EGM tarafından emeklilik şirketlerine
06.09.2019 tarihinde EGM iıetışimplatformu üzerinden "kurucusu
Olduğunuz Emeklilik Yatırım Fonlarında
2019 Yılı Sonuna Kadar
Gerçekleşebilecek Değişiklikler Hk."
konusu ile "20,t9 yıl sonuna kadar,
kurucusu olduğunuz fonların "Emeklilik
Yatırım Fonlarına İllşı<in Rehber
Uyarınca Oluşturulan Fon Performans
Değerlendirme Komitesi Karar
Tutanağı"nın ekinde yer alan kıyas
grubundaki yerini farklılaştıracak bir
değişiklik planlanıp planlanmadığını,
eğer değişiklik planlanıyor ise ilgili fonu
ve değişiklik gerekçesini tarafımıza
iletmenizi rica ederiz." mesajı
paylaşılmış ve Vakıf Emeklilik'ten "3.
Vakıf Emeklilik olarak VGL, VEA ve
VEC fonlarımızı tasfiye etmeyi ve VES
fonumuzu ie Borçlanma Araçları fonu
olarak dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu
nedenle VES fonunun Borçlanma
araçları grubu altında değerlendirilmesi
gerekecektir." cevabı gelmiştir. Fakat
bahse konu değişikliklerin başlangıç
tarihinin "02.03,2020" tarihi olması
nedeniyle Rehber'in "A) 5. v) Kurucu
tarafından fonun başka bir fona
dönüştürülmesi halinde fonun dahil
olduğu grup ancak bir sonraki yıl geçerli
olmak üzere değiştirilebilir." maddesi
uyarınca değerlendirilmesi gerektiği
düşünülmektedir.

Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişl<in
Rehber'in "10.4. (Ek: 30.05.2019 tarih
ve 321756 sayılı Kurul Kararı ile)
Fonların Getiri performansının
Ölçülmesi, Değerlendirilmesi ve Portföy
Yöneticilerine Uygulanacak Teşvik ve
Tedbire İlişl<ln Usul ve Esaslar - A) Fon
Gruplarının Oluşturulması - 5. v)
Kurucu tarafından fonun başka bir fona

halinde fonun dahil
k bir sonraki yıl geçerli

dönü
old
olm lebilir. Grubunda
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Karar No 06
Oluşturulan Fon Performans Değeriendirme Komitesi

Karar Tutanağı

Emeklilik yatırım Fonlarına lişkin Rehber Uyarınca

Tarih 02.09.2020

değişiklik yapllmasl istenen bu fonlar
için, kurucu tarafİndan Arallk aylnln
15'ine kadar EGM'ye başVuru yaplllr."
maddesinde belirtildiği üzere bahse
konu değişikliklelin ?020 ylll içinde
yapllacak olmasI nedeniyle talebinizin
2021 yılı kıyas grupları için
uygulanabilir olduğu düşünülmektedir.
Bu durum ayrlca SPK Kurumsal
Yatlrlmcllar Dairesi'nden Sn. Büşra
Değerli (Uzman) ile görüşülerek teyit
edilmiştir."

3

Daha önceden yapllan mutabakatlar Excel tablosunda tüm
fonları ve tüm parametreleri kapsayacak şekilde tek seferde
yaplllrken yeni sistemde fon bazında yapllması zaman Ve iş
gücü kayblna neden olmaktadlr. Çözüm önerisi olarak yine
platform üzerinden tek bir tablo ile mutabakat yapllabilir.

Saygllarlmlzla,

Konunun EGM taraflndan
belirlenmesine karar Verilmiştir..

/
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Emekli lik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Uyarınca
Oluşturulan Fon Performans Değerlendirme Komitesi

Karar Tutanağı
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