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Fon Bülteni
Değerli Katılımcımız,  
 
Geleceğinizin güvencesi Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yatırım aracı seçenekleri olan emeklilik 
yatırım fonlarımızın performansı ve içeriğiyle ilgili bilgiler bu bültende özet olarak sunulmuştur.  
 
Emeklilik fonları, portföylerindeki varlıkları cari piyasa değerlerine göre değerlemekte olup fon 
performansları piyasa koşullarını yansıtmaktadır. Birikimlerinizin değeri de günlük olarak piyasa 
koşullarından etkilenmektedir.  
 
Yatırım yaptığınız fonların risk seviyesine bağlı olarak piyasalardaki yatırım aracı fiyat değişimleri 
nedeniyle hesabınızdaki fon paylarının cari değerinin günden güne değişmesi sistemin doğası 
gereğidir. Bu değişim bazı günlerde yukarı, bazı günlerdeyse aşağı yönlü olabilecektir. Ödeme 
tutarınız ve sistemde kalma süreniz de birikim değerlerinizi etkileyen diğer faktörlerdir.

Birikimlerinizi Yönetirken Dikkat Etmeniz Gerekenler Nelerdir?  
 
 
 
 
 

Emeklilik fonlarının riskleri birbirinden farklıdır.• 
Getiriyi sorgularken alınan riskin düzeyini de dikkate almanız gerekir.• 
Risk kavramından anlaşılması gereken şey “getiri oynaklığıdır”.• 
Riski düşük fonların getiri oynaklığı düşüktür. Riski yüksek olan fonların getiri oynaklığı 
yüksektir.

• 

Yatırım alışkanlıklarınıza ve risk profilinize uygun olan fonları tercih etmenizi tavsiye ederiz.• 
Uzun vadeli bir sistem olan Bireysel Emeklilik Sistemi’nde birikimlerin değerini ve fon 
performanslarını kısa dönemde sorgulamak ve buna göre aksiyona geçmek doğru bir yaklaşım 
olmayacaktır.

• 

Bir yılda en fazla 12 kez ile sınırlı olan fon dağılımı değiştirme hakkınızı kullanırken kendi risk 
seviyenizi ve fonlarımızın risk seviyesini dikkate almanızı öneririz.

• 

Fon karma değişiklik hakkınızı kullanırken piyasaların yüksek seviyelerde bulunduğu 
dönemlerde riskinizi azaltmak, piyasaların düşük seviyelerde olduğu dönemlerde de riskinizi 
artırmak doğru bir strateji olabilir.

• 

Fon dağılımınızı değiştirme kararını vermeden önce profesyonel destek almak için (0850) 222 
0638 (MET) MetLife İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz.

• 

Fon dağılımınızı değiştirme hakkınızı kullanmak istediğinizde her türlü soru ve bilgi için (0850) 222 0 638 (MET) 
numaralı MetLife İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz.  
 
Fonlarımızın strateji, içerik ve performanslarıyla ilgili her türlü detaylı bilgiyi www.metlife.com.tr internet sitemizde 
emeklilik yatırım fonları sayfasından güncel olarak takip edebilirsiniz.  
 
MetLife e-şube üzerinden birikimlerinizi görüntüleyebilir, sözleşme bilgilerinizi güncelleyebilir, fon değişikliklerinizi 
anında gerçekleştirebilirsiniz.
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Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Piyasa Değerlendirmesi

Yılın üçüncü çeyreğinde, yaz başında Hindistan’da ortaya çıkan COVID-19 virüsü Delta varyantı, dünya 
gündeminin en önemli maddesi olmaya devam etti. Gündemde pandemiyle birlikte hakim olan diğer konu, 
hızla yükselen global enflasyonunun ne kadar süreyle yüksek seyredeceğinin tahmini konusundaki 
güçlüklerdi.  
 
Bir yandan bu enflasyona paralel bir durgunluk, yani stagflasyon endişesi tahvil piyasalarına yansırken, diğer 
yandan sabit getirili enstrümanların ve para piyasası araçlarının çoğunun global enflasyondaki pik nedeniyle 
reel negatif getiri bölgesinde kalması, yatırımcıyı zaten oldukça primli olan emlak, emtia ve hisse senedi 
piyasalarına yönlendirmeye devam etti. ABD hisse piyasalarında yeni zirveler kayda geçmeye devam 
ederken, Çin hariç gelişen piyasalar da bu yükselişe ayak uydurdu.  
 
Pandemi sonrası normalleşme beklentileri ikinci çeyrekte büyük ölçüde satın alınmıştı. Tedirgin edici tarafta 
vaka sayılarının hızla yeniden yükselmesi ve önlemlerdeki gevşetilme sürecinin aksaması, iyimser tarafta ise 
hastane yatışlarında aşılıların onda birden daha az oranda bulunması ve aşılarını tamamlayanlar içinde ağır 
vaka ve ölüm oranının belirgin düşüklüğü vardı. ABD’de vaka sayıları ve can kayıpları çok yüksek olmasına 
rağmen kısıtlamaların kaldırılmaya devam etmesi ve tüketici güveninin çok yüksek seviyede seyretmesi 
canlanmayı hızlandırdı.  
 
Yatırım ve tüketim ortamındaki hızlı iyileşme; emtia, gıda ve navlun fiyat artışı üzerinden ani enflasyon 
artışını bir süredir gündemde tutuyordu. Üzerine elektronik ve otomotiv sektörünü derinden etkileyen ve 
üretim kayıplarına yol açan çip krizi derinleşti.  
 
Ağustos ayında ABD Merkez Bankası FED temsilcileri, tahvil alım programları azaltımlarını görüşmeye 
başlayacağını ve yıl sonundan önce azaltıma başlama gereğini duyurdu. Eylül toplantısına gelindiğinde ise 
Eylül istihdam verilerine bağlı olarak Kasım 2021-Mart 2022 arası tahvil geri alım programının (tapering) 
kısılarak sonlandırılmasının hızı saptanacak. Artık FED’den gelebilecek sıkılaştırma, 2021 son çeyrek ve 2022 
ilk çeyrek ekonomi gündeminin ilk sırasında bulunuyor.  
 
Eylül ayının en önemli gelişmesi, DXY dolar endeksini 92 civarından 94,5 yakınlarına kadar yükselten bu FED 
kaynaklı beklenti değişikliği oldu. Bununla bağlantılı olarak enerji fiyatlarındaki inatçı yükseliş, otomotivdeki 
çip krizi başta olmak üzere lojistik aksaklıklar ve navlun fiyatlarında yüksek seyir devam etti.  
 
Varlık fiyatlarındaki mevcut yüksek seviyenin, enflasyon ve maliyet/tedarik kaynaklı durgunluk beklentileri 
kaynaklı olarak önümüzdeki üç çeyrek için finans piyasalarında reel eksi faiz olgusu tarafından 
körüklenmeye devam etmesi bekleniyor. Yeni yılın ortasına kadar bu iklimin sürmesi mümkün.  
 
Uluslararası Gelişmeler

Yaz ve turizm ile hizmet gelirlerini artırma kaygılı açılma beklentilerinin bu kadar erken bir vaka artışı ve 
dördüncü dalga endişesiyle karşılaşması, aşı zorunluluğu tartışmalarını da birlikte getirdi. Aşılamanın 
gelişmiş ülkelerde hızlı gitmesi ve ölüm/toplam vaka oranlarının düşmesi, normalizasyon kaygılarını 
yatıştırdı.  
 
Uluslararası enflasyon görüntüsü yukarı risk oluşturmaya devam ederken, FED yetkililerinden enflasyonun 
geçici olduğu vurguları gelmeye devam etti. ABD Haziran tüketici enflasyonu verisi yıllık yüzde 5,4 ile 
beklentilerin aksine daha da yükselerek hemen inişe başlamaktan uzak olduğunu gösterdi. Temmuz’da ABD’
de açıklanan tüketici güveni, 17 ayın zirvesini gösterdi. Başkan Powell, enflasyonist dinamiklerde girdi 
kaynaklı maliyet yükselişleriyle talep artışının rolünü birbirinden ayrıştırmakta güçlük çektiklerini, verileri 
izlemeye devam edeceklerini vurguladı. FED yetkililerinden 2022 ve 2023 boyunca enflasyonun yüzde 2’yi 
aşması beklentisi dile getirildi. Varlık alımlarının kısa süre içinde, fakat piyasayla iletişim halinde kısılmaya 
başlanacağı yönünde sözlü yönlendirme yapıldı.  
 
FED Eylül’de ise bu yıl için büyüme beklentisini bir tam puan düşürürken gelecek yılı artırdı. Komite üyeleri 
arasında yapılan anketin sonuçlarında 2022 faiz artırımı düşünenlerin sayısı 7’den 9’a, 2023 için ise 13’ten 17’
ye yükseldi. Hem işsizliğin hem istihdam artışının düşüklüğü, işgücüne katılımda problem olduğunu gösterdi. 
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ABD hükümetinin tüm kategorilerde toplam hacmi 3,5 trilyon doları bulan altyapı yatırım ve üretim/istihdam 
teşvik programlarının muhtemel durgunluğu bertaraf edebilecek önemli bir itki olacağı hesaplanıyor. Ancak 
inatçı enflasyon seyri, hükümet üzerinde paketlerin kırpılması baskısını artırıyor.  
 
Uluslararası enflasyonist eğilimde belirgin bir yeri olan dünya gıda fiyatları endeksi, Ağustos’un sonuna 
doğru tekrar güçlenmeye başladı. Global enflasyona ve otomotiv üretimine büyük etkisi olduğu hesaplanan 
tedarik zinciri aksamaları da gündemdeki yerini artırdı. Eylül ayında yakından izlenen fiyatlardan biri de ham 
petrol oldu. Brent petrol, ay boyunca varil başına 71 dolar civarından 80 dolar yakınlarına kadar yükseldi.  
 
S&P çeyreğin son ayında COVID-19 pandemisinin başlangıcından bu yana en kötü aylık performansı 
gösterdi. Benzer düşüşler 2020 Eylül ve Ekim’de de yaşanmış, ancak hemen sonrasında hızlı toparlanmıştı.  
 
Ulusal Gelişmeler

Türkiye, pandemi sürecinde aşılama hızında ve ağır vaka oranında başarılı ülkeler arasında yer alıyor. Sağlık 
Bakanlığı, sağlık personeli ve 65 yaş üstü nüfus için üçüncü doz aşı kararı verdi. Buna rağmen günlük yeni 
vaka sayısı 20 bin seviyesinin üzerinde kaldı. Ağır vakalar arasında aşılanmasını tamamlamış kişilerin son 
derecede düşük oranlarda görülmesinin sonbaharda aşılanma katılımını artıracağı ve son çeyrek ekonomik 
beklentilerin fazla tahrip olmayacağı beklentisi yaygın.  
 
Diğer taraftan uluslararası yatırım ve derecelendirme kuruluşları, ay boyunca daha önce yüzde 5-6 civarında 
tuttukları Türkiye 2021 yıl sonu büyüme tahminlerini 7,5-9,5 aralığına doğru yükseltmeye başladılar. Ayrıca 
tahminler, TCMB’nin Eylül’de başladığı faiz indirimini yıl sonuna kadar 100 ila 300 baz puan aralığında bir 
miktar daha devam ettireceği beklentisini yansıttı.  
 
Yayınlanan Orta Vadeli Program’da, 2022 büyümesi yüzde 5, 2023 ve 24 büyümesi yüzde 5,5 olarak 
belirlenirken, bu yılın 9,8 büyümeyle kapatılması hedeflendi. Enflasyon tahmini 2021 sonundan başlayarak 
önümüzdeki dört yıl için sırasıyla 16,2, 9,8, 8 ve 7,5 milli gelir hesaplarındaki kur tahmini ise 8,3, 9,3, 9,8 ve 
10,3.  
 
İşsizliğin iki yıl sonra bugünkü yüzde 13 üzerindeki seviyeden yüzde 11 altına düşmesi, kişi başı gelirin de 
tekrar bin dolar seviyesinin üzerine çıkması hedefleniyor. OECD de Türkiye için büyüme tahminini 2021 için 
yüzde 5,7’den 8,4’e yükseltirken 2022 için yüzde 3,4’ten 3,1’e düşürdü. Enflasyon tahminlerini de bu yıl için 
bir puan artışla 17,3, gelecek yıl için üç puan artışla 15,6 olarak değiştirdi.  
 
Otomotivde son 4 yılın en iyi Haziran ayının geride kaldığı anlaşıldı. Bu ayda yüzde 12,5 otomobil ve hafif 
ticari araç satış artışı yaşandı. Ancak sene sonu görünümü, lojistik sıkıntılar nedeniyle üçüncü çeyrek 
boyunca değişti. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin tahminlerine göre tüm yıl boyunca çip sıkıntısı başta 
olmak üzere tedarik darboğazları nedeniyle üretimin bu yılın potansiyelinden yüzde 15 kadar eksik 
gerçekleşmesi bekleniyor.  
 
Pay (Hisse Senetleri) Piyasası: Yıl ortası bilançoların genellikle beklenenden iyi performans sergilemesi 
özellikle Ağustos ayında önemli bir itki sağladı. Yılın ilk yarısında BİST 100 şirketlerinde ortalama kârlılık 
geçen yıla oranla yüzde 120’den fazla artış kaydetti. Hisse senetlerini destekleyen faktörlerden bir diğer 
önemlisi, Türkiye’nin ikinci çeyrekte beklenenden kuvvetli bir ivme yakalayarak baz etkisinin yardımıyla yıllık 
yüzde 21,7 GSYH büyümesi kaydetmesi oldu. ABD derecelendirme kuruluşları ve yatırım bankalarının sene 
sonu büyüme hedefini 200-300 baz puan arasında artırmaya başladılar. BİST 100 endeksi, bu dinamiklerle 
Temmuz’da yatay, Ağustos’ta yukarı, Eylül’de ise aşağı yönlü bir seyir izledi. Kurda istikrar sağlanır, yılsonu 
enflasyon düşüş beklentileri güçlenirse son çeyreğin sonuna kalmadan mevcut cazip fiyatlarla 2022 
beklentileri paralelinde alımların başlayabileceğini düşünüyoruz.  
 



2021/3. Çeyrek 5 / 13

Tahvil Piyasası: ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin Temmuz ve Ağustos’ta yüzde 1,30 faiz ekseninde yatay 
seyretmesinden sonra Eylül ayında FED’in kalıcı enflasyon ihtimali uyarılarıyla 1,50’ye doğru yükselişe 
geçmesine tanık olduk. Bu esnada Türkiye’de 10 yıllık devlet tahvili faizi yüzde 17,5 civarında sakin salındı. 
Ancak Eylül sonundaki Para Piyasası Kurulu faiz indirim kararının 2021 yılsonu ve 2022 enflasyon 
tahminlerini 100-200 puan yukarı kaydırması nedeniyle on yıllık faizler de 18,5 seviyesine yükseldi. Bu 
esnada verim eğrisinde zaman zaman zikzaklar oluştu. Beklenenden daha gevşek para politikası algısı, kısa 
vadeli seyrek işlem gören kağıtlarda 100-150 baz puan kadar getiri düşüşleri yarattı. Nihayetinde verim 
eğrisinde yataylaşma hakim oldu. Çoğu gün işlem kaydetmeyen iki yıllık gösterge kağıt, üçüncü çeyreği 
yüzde 18,20 faizle kapattı.  
 
Döviz ve Altın Piyasası: Haziran sonunda yeniden 8,8 TL seviyesine ulaşan ABD doları kuru paralelinde TL 
için reel efektif kur, tüm zamanların en düşük değerine gerileyerek 2003=100 bazlı endekste 60 seviyesinin 
altına geçti. Temmuz-Ağustos’taki TL değerlenmesinde geçen yıla göre kısmen de olsa toparlayan turizm 
gelirleri ve güçlü ihracat kaynaklı kısa vadeli beklentiler rol oynadı. IMF’nin üye ülkelere tanıdığı yeni ek 
çekme hakkıyla (SDR) brüt rezervlerin 115 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkması rahatlama sağladı. Ayrıca 
Güney Kore merkez bankasıyla yapılan yaklaşık 2 milyar dolar tutarında Won cinsinden swap anlaşması 
destek sağladı. Dolar kuru 8,80 civarından 8,30 civarına kadar geriledi ve TL’nin performansı, gelişen ülke 
kurları arasında en ileri çıkanlardan biri oldu. Eylül ayından itibaren ise kurun tekrar 8,80’e yükselmesinin 
ardında, yıl sonuna kadarki TCMB faiz indirimleri beklentisinin yarattığı enflasyon kaygıları vardı. Altın, 
çeyrek boyunca 1.725-1.825 dolar/ons arasında zikzaklar çizdi. Bir yanda enflasyon beklentilerindeki 
yükseliş yukarı, diğer yanda negatif reel faiz algısının global bazda varlık fiyatlarını destekleyici etkisi aşağı 
etkide bulunarak kararsız ve oynaklığı yüksek bir seyre yol açtı. Çeyrek sonunda 1.800 dolar civarındaki 
direnç bölgesinin güçlendiği ve kısa vadeli aşağı eğilimin arttığı gözleniyor.  
 
Fon yöneticilerinin kişisel görüşleri olarak hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi veya danışmanlığı niteliğinde değildir. Deniz Portföy 
Yönetimi A.Ş. ve Denizbank A.Ş fonları yönetirken bu stratejileri temel almak zorunda değildir. Güvenilir olduğu düşünülen 
kaynaklardan derlenmiştir, kaynaklardaki hatalı veriler yazarı bağlamaz. Yorumlar yazarının kişisel görüşlerini yansıtır ve ilgili 
şirketlerin resmi görüşü yerine geçmez. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, 
sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  © 2021 Deniz 
Portföy Yönetimi A.Ş.
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Riskmetre ve Yatırım Önerilerimiz
Risk, fon birim fiyatının dalgalanma (volatilite) ölçüsüdür. Fonun yatırım yaptığı varlıkların riski ne 
kadar yüksekse fiyatının yukarı ve aşağı yönlü değişim marjı da o kadar fazla olacaktır.  
 
Fon Karması, bir veya birden fazla fondan oluşan bir yatırım sepetidir. Fon karmanızın içeriğini 
yılda en fazla 12 defa olmak üzere istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Yatırım Önerilerimiz ve Riskleri

1
Düşük Riskli Fon Karması / Risk Değeri: 2-3*
Öncelikli hedefi anaparasını korumak olan, birikim değerinin fazla risk almaksızın istikrarlı şekilde gelişimini 
isteyen, birikiminde dalgalanma istemeyen katılımcılar için uygun olan fon karmasıdır. Yaklaşık içeriği şöyledir; 
%50 tahvil + %20 döviz + %15 hisse senedi + %15 diğer.

2
Orta Riskli Fon Karması / Risk Değeri: 3-4*
3-4 yıllık yatırım dönemlerine göre getiriyi değerlendiren, kısa/orta vadedeki getiri dalgalanmalarından 
rahatsızlık duymayan katılımcılar için uygun olan fon karmasıdır. Yaklaşık içeriği şöyledir; %35 tahvil + %30 hisse 
senedi + %10 döviz + %10 altın + %15 diğer.

3
Yüksek Riskli Fon Karması / Risk Değeri: 4-5*
5-6 yıllık yatırım dönemlerine göre getiriyi değerlendiren, hisse senetlerine ilgi duyan, fi nansal piyasalar 
hakkında tecrübe sahibi katılımcılar için uygun olan fon karmasıdır. Yaklaşık içeriği şöyledir; %60 hisse senedi + 
%30 tahvil + %10 diğer.

4
Çok Yüksek Riskli Fon Karması / Risk Değeri: 5-6*
7 yıl ve daha uzun süreli yatırım dönemlerine göre getiriyi değerlendiren, ağırlıklı olarak hisse senetlerine ilgi 
duyan, riski seven, finansal piyasalar hakkında tecrübe sahibi katılımcılar için uygun olan fon karmasıdır. 
Yaklaşık içeriği şöyledir; %70 hisse senedi + %20 tahvil + %10 diğer.

5
Standart Fon Karması / Risk Değeri: 3-4*
Fon risk grubu seçiminde kararsızlık yaşayan ve/veya piyasalarla ilgili fazla bilgisi ve tecrübesi olmayan, görece 
düzenli getiri isteyen katılımcılar için uygun olan fon karmasıdır. Yaklaşık içeriği şöyledir; %75 tahvil + %15 hisse 
senedi + %10 diğer.

6
Faizsiz Standart Fon Karması / Risk Değeri: 3-4*
Faiz getirisi elde etmek istemeyen, dengeli bir varlık dağılım yapısıyla orta/uzun vadede makul reel getiri 
hedefleyen katılımcılar için uygun olan fon karmasıdır. Yaklaşık içeriği şöyledir; %70 kira serti kası + %25 katılım 
endeksi kapsamındaki hisse senedi + %5 katılma hesabı.

Diğer: Mevduat, Takasbank Para Piyasası, Ters Repo, Yatırım Fonu vs.
* SPK’nın Emeklilik Yatırım Fonları Rehber’nin 6.8. maddesindeki hesaplamaya uygun olarak yapılmış olup en düşük risk değeri 1, en yüksek risk 
değeri 7 olarak düzenlenmiştir.
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MetLife Fon Karması Performansı

Not: Ay sonu fon birim pay değerleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Fon Içeriği
2021 

3. Çeyrek 
itibarıyla

2020 2019 2018 2017 Halka Arz 
30.09.2021

Düşük Riskli Fon Karması*
%40  Dengeli Değişken Fon 

%40 Standart Fon 
%20 Döviz Fon

%6,75 %16,09 %24,64 %10,02 %14,57 %245,64

Orta Riskli Fon Karması*

%40  Dengeli Değişken Fon 
%20 Standart Fon 

%20 Hisse Fon 
%10 Döviz Fon 

%10 Altın Katılım Fon

%6,18 %19,72 %23,55 %3,29 %20,03 %218,58

Yüksek Riskli Fon Karması*
%30  Dengeli Değişken Fon 

%20 Standart Fon 
%50 Hisse Fon

%3,38 %17,6 %28,98 %-3,92 %29,3 %210,04

Çok Yüksek Riskli Fon Karması* %40  Dengeli Değişken Fon 
%60 Hisse Fon

%4,14 %19,24 %28,94 %-5,81 %34,17 %228

Standart Fon Karması* %100 Standart Fon %0,83 %10,03 %28,26 %5,16 %7,52 %135,26

Faizsiz Standart Fon Karması** %100 Katılım Standart Fon %5,97 %14,67 %25,67 %2,43 %14,97 %118,22

* Fon karması içindeki fonlar 18.11.2009 tarihinde halka arz edilmiştir

** Fon karması içindeki fonlar 13.01.2014 tarihinde halka arz edilmiştir.
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Fonlarımız
Para Piyasası Fon (Risk: Düşük)

Hangi katılımcılara uygun?
Tasarruflarını korumak ve düzenli getiri elde etmek isteyen katılımcılar için uygundur. Riski yani oynaklığı (volatilite) en düşük fonumuzdur.

Fon Kodu
Fon Toplam Gider Kesintisi 

(Yıllık)
Fon İşletim Gider Kesintisi 

(Yıllık)
Fon Büyüklüğü ve 

Katılımcı Sayısı
Portföy Dağılımı

MHL %1,09 %1,02

Fon Büyüklüğü 

220.826.665TL 

Katılımcı Sayısı 

22.274

Portföy Dağılımı Grafiği Karşılaştırmalı Getiriler Grafiği

2021 3. Çeyrek 
itibarıyla 2020 2019 2018 2017 Son 5 Yıl*

Para Piyasası Fon %13,47 %9,94 %20,72 %17,96 %11,15 %101,08

Fon Standart Sapma 0,05 0,03 0,05 0,05 0,03 0,04

Benchmark %13,6 %10,88 %22,37 %17,96 %11,55 %106,89

Benchmark Standart Sapma 0,03 0,02 0,05 0,04 0,02 0,04

BİST KYD-DİPS 91 %12,29 %9,92 %22 %16,09 %10 %96,23

Mevduat (Aylık Net) %13,14 %9,77 %19,45 %16,79 %10,63 %95,97

*30.09.2016 - 30.09.2021 dönemi getirisidir

Standart Fon (Risk: Orta)

Hangi katılımcılara uygun?
Ağırlıklı olarak kamu borçlanma araçlarından, %10’dan az olmamak üzere yerli hisse senetlerinden ve diğer yatırım araçlarından faiz, kâr payı, temettü ve sermaye 
kazancı elde etmek suretiyle reel bazda tatminkar getiri sağlamayı hedefleyen katılımcılara hitap eder.

Fon Kodu
Fon Toplam Gider Kesintisi 

(Yıllık)
Fon İşletim Gider Kesintisi 

(Yıllık)
Fon Büyüklüğü ve 

Katılımcı Sayısı
Portföy Dağılımı

MHK %1,91 %1,86

Fon Büyüklüğü 

759.962.502TL 

Katılımcı Sayısı 

150.079

Portföy Dağılımı Grafiği Karşılaştırmalı Getiriler Grafiği

2021 3. Çeyrek 
itibarıyla 2020 2019 2018 2017 Son 5 Yıl*

Standart Fon %0,83 %10,03 %28,26 %5,16 %7,52 %57,29

Fon Standart Sapma 0,57 0,46 0,44 0,51 0,19 0,44

Benchmark %5,21 %11,41 %29,94 %3,63 %8,12 %66,97

Benchmark Standart Sapma 0,38 0,4 0,52 0,71 0,23 0,47

BİST KYD-DİBS 547 %8,1 %7,7 %30,31 %9,71 %7,31 %78,15

KYD-Tüm Bono Endeksi %3,1 %8,49 %31,43 %2,18 %7,84 %57,71

*30.09.2016 - 30.09.2021 dönemi getirisidir
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Fonlarımız
Döviz Fon (Risk: Orta)

Hangi katılımcılara uygun?
Fon, portföyünün en az %80’ini kamu kesimince ihraç edilen ve vadesine 5 yıldan az kalmış USD cinsinden eurobondlara (dış borçlanma araçları) yatırmak suretiyle 
yabancı para cinsinden gelir elde etmeyi amaçlamaktadır. Fon, genel ortalamada görece daha kısa vadeli eurobondları tercih etmek suretiyle eurobond kupür 
değerlerinin piyasa faiz hareketlerine duyarlılığını azaltarak USD/TRY performansına daha yüksek oranda korelasyon sağlamayı hedefler.

Fon Kodu
Fon Toplam Gider Kesintisi 

(Yıllık)
Fon İşletim Gider Kesintisi 

(Yıllık)
Fon Büyüklüğü ve 

Katılımcı Sayısı
Portföy Dağılımı

MHD %1,91 %1,86

Fon Büyüklüğü 

398.720.763TL 

Katılımcı Sayısı 

18.226

Portföy Dağılımı Grafiği Karşılaştırmalı Getiriler Grafiği

2021 3. Çeyrek 
itibarıyla 2020 2019 2018 2017 Son 5 Yıl*

Döviz Fon %17,83 %33,72 %19,25 %33,24 %17,26 %227,11

Fon Standart Sapma 0,73 0,74 0,66 1,33 0,54 0,84

Benchmark %18,68 %31,88 %22,43 %28,97 %21,24 %224,63

Benchmark Standart Sapma 0,65 0,63 0,62 1,21 0,49 0,76

Euro %12,91 %36,84 %10,26 %33,81 %21,72 %206,83

Amerikan Doları %19,67 %24,9 %12,48 %40,01 %7,18 %195,91

*30.09.2016 - 30.09.2021 dönemi getirisidir

Dengeli Değişken Fon  (Risk: Orta)

Hangi katılımcılara uygun?
Yatırım tercihini belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirileceği konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan ve piyasa koşullarına göre portföy 
yöneticisinin en uygun portföy dağılımını gerçekleştireceğini düşünen katılımcılara uygundur.

Fon Kodu
Fon Toplam Gider Kesintisi 

(Yıllık)
Fon İşletim Gider Kesintisi 

(Yıllık)
Fon Büyüklüğü ve 

Katılımcı Sayısı
Portföy Dağılımı

MHE %2,28 %2,21

Fon Büyüklüğü 

356.878.993TL 

Katılımcı Sayısı 

50.778

Portföy Dağılımı Grafiği Karşılaştırmalı Getiriler Grafiği

2021 3. Çeyrek 
itibarıyla 2020 2019 2018 2017 Son 5 Yıl*

Dengeli Değişken Fon %7,13 %13,32 %23,71 %3,26 %20,28 %86,74

Fon Standart Sapma 0,48 0,41 0,42 0,45 0,27 0,4

Benchmark %7,8 %13,44 %28,45 %2,32 %19,12 %93,13

Benchmark Standart Sapma 0,33 0,41 0,48 0,5 0,31 0,41

BİST KYD-DİBS 547 %8,1 %7,7 %30,31 %9,71 %7,31 %78,15

BİST KYD HS Fon Endeksi %3,28 %42,43 %41,14 %-9,01 %41,29 %176,71

*30.09.2016 - 30.09.2021 dönemi getirisidir
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Fonlarımız
Hisse Fon (Risk: Yüksek)

Hangi katılımcılara uygun?
Katkı paylarının bir kısmını veya tamamını hisse senetlerine yatırarak sermaye kazancı ve temettü geliri elde etmek isteyen katılımcılara hitap eder. Uzun vadede yüksek 
getiri sağlamak için ara dönemlerde tasarruflarının değer kaybetme ihtimalini göze alabilen katılımcılar için uygundur. Bir başka deyişle agresif yatırım karakteri olan, 
hisse senetlerine ilgi duyan katılımcılar için emeklilik fon alternatifidir.

Fon Kodu
Fon Toplam Gider Kesintisi 

(Yıllık)
Fon İşletim Gider Kesintisi 

(Yıllık)
Fon Büyüklüğü ve 

Katılımcı Sayısı
Portföy Dağılımı

MHH %2,28 %2,21

Fon Büyüklüğü 

127.464.568TL 

Katılımcı Sayısı 

15.573

Portföy Dağılımı Grafiği Karşılaştırmalı Getiriler Grafiği

2021 3. Çeyrek 
itibarıyla 2020 2019 2018 2017 Son 5 Yıl*

Hisse Fon %2,15 %23,2 %32,43 %-11,86 %43,43 %114,35

Fon Standart Sapma 1,25 1,5 1,18 1,3 0,87 1,22

Benchmark %-0,26 %29,21 %29,21 %-14,81 %43,74 %108,31

Benchmark Standart Sapma 1,21 1,49 1,17 1,24 0,89 1,2

BİST KYD HS Fon Endeksi %3,28 %42,43 %41,14 %-9,01 %41,29 %176,71

BIST-100 %-4,76 %29,06 %25,37 %-20,86 %47,6 %83,87

*30.09.2016 - 30.09.2021 dönemi getirisidir

Katkı Fon (Risk: Orta)

Hangi katılımcılara uygun?
Sadece devlet katkılarının değerlendirildiği bu fon, en az %70 oranında kamu borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri, kira sertifikalarından, %10’dan az olmamak 
üzere yerli hisse senetlerinden ve mevzuat kapsamında yatırım yapılabilecek diğer varlıklardan faiz, kâr payı, temettü ve sermaye kazancı elde ederek devlet katkılarına 
tatminkar getiri sağlamayı hedefler.

Fon Kodu
Fon Toplam Gider Kesintisi 

(Yıllık)
Fon İşletim Gider Kesintisi 

(Yıllık)
Fon Büyüklüğü ve 

Katılımcı Sayısı
Portföy Dağılımı

MHT %0,37 %0,35

Fon Büyüklüğü 

429.181.013TL 

Katılımcı Sayısı 

182.357

Portföy Dağılımı Grafiği Karşılaştırmalı Getiriler Grafiği

2021 3. Çeyrek 
itibarıyla 2020 2019 2018 2017 Son 5 Yıl*

Katkı Fon %-1,4 %12,52 %35,09 %3,26 %9,53 %65,96

Fon Standart Sapma 0,7 0,84 0,64 0,72 0,22 0,64

Benchmark %-6,19 %12,06 %36,84 %-2,78 %10,04 %51,27

Benchmark Standart Sapma 0,94 0,92 0,93 1,14 0,22 0,87

BİST KYD-DİBS 547 %8,1 %7,7 %30,31 %9,71 %7,31 %78,15

KYD-Tüm Bono Endeksi %3,1 %8,49 %31,43 %2,18 %7,84 %57,71

*30.09.2016 - 30.09.2021 dönemi getirisidir



2021/3. Çeyrek 11 / 13

Fonlarımız
Katılım Standart Fon (Risk: Orta)

Hangi katılımcılara uygun?
Faize dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmayan fon, TL cinsinden olmak üzere ağırlıklı olarak kamu kira sertifikaları ile seçilmiş paylara (hisse 
senetleri) yatırım yapar. Portföyün en az %60’ı Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen TL cinsinden Kira Sertifikaları'na yatırılır. %30’u aşmamak üzere fon portföyünün 
asgari %10’u Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara yatırılır.

Fon Kodu
Fon Toplam Gider Kesintisi 

(Yıllık)
Fon İşletim Gider Kesintisi 

(Yıllık)
Fon Büyüklüğü ve 

Katılımcı Sayısı
Portföy Dağılımı

MHS %1,91 %1,86

Fon Büyüklüğü 

6.553.816TL 

Katılımcı Sayısı 

675

Portföy Dağılımı Grafiği Karşılaştırmalı Getiriler Grafiği

2021 3. Çeyrek 
itibarıyla 2020 2019 2018 2017 Son 5 Yıl*

Katılım Standart Fon %5,97 %14,67 %25,67 %2,43 %14,97 %79,55

Fon Standart Sapma 0,35 0,29 0,24 0,33 0,25 0,29

Benchmark %7,52 %15,78 %33,92 %4,4 %13,68 %101,78

Benchmark Standart Sapma 0,17 0,21 0,25 0,3 0,16 0,22

BİST KYD Kâr Payı TL %10,12 %8,87 %15,84 %11,36 %8,43 %70,9

BİST KYD-Kamu Kira Ser. %8,27 %8,81 %28,82 %10,52 %7,85 %82,68

*30.09.2016 - 30.09.2021 dönemi getirisidir

Katılım Katkı Fon (Risk: Orta)

Hangi katılımcılara uygun?
Sadece faizsiz emeklilik planları kapsamındaki devlet katkılarının değerlendirildiği bu fon, en az %70 oranında kamu kira sertifikaları, gelir ortaklığı senetlerinden, 
%10’dan az olmamak üzere katılım endeksine tabi yerli hisse senetlerinden ve mevzuat kapsamında yatırım yapılabilecek diğer varlıklardan kâr payı, temettü ve sermaye 
kazancı elde ederek devlet katkılarına faizsiz tatminkar getiri sağlamayı hedefler.

Fon Kodu
Fon Toplam Gider Kesintisi 

(Yıllık)
Fon İşletim Gider Kesintisi 

(Yıllık)
Fon Büyüklüğü ve 

Katılımcı Sayısı
Portföy Dağılımı

MHA %0,37 %0,35

Fon Büyüklüğü 

4.078.586TL 

Katılımcı Sayısı 

9.932

Portföy Dağılımı Grafiği Karşılaştırmalı Getiriler Grafiği

2021 3. Çeyrek 
itibarıyla 2020 2019 2018 2017 Son 5 Yıl*

Katılım Katkı Fon %8,36 %18,97 %28,02 %7,47 %7,75 %91,76

Fon Standart Sapma 0,21 0,24 0,2 0,18 0,1 0,19

Benchmark %6,89 %15,65 %29,6 %8,86 %10,97 %96,08

Benchmark Standart Sapma 0,18 0,22 0,17 0,16 0,09 0,17

BİST KYD Kâr Payı TL %10,12 %8,87 %15,84 %11,36 %8,43 %70,9

BİST KYD-Kamu Kira Ser. %8,27 %8,81 %28,82 %10,52 %7,85 %82,68

*30.09.2016 - 30.09.2021 dönemi getirisidir
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Fonlarımız
Altın Katılım Fon (Risk: Yüksek)

Hangi katılımcılara uygun?
Ağırlıklı olarak altın bazında yatırım yaparak, altının Türk Lirası karşısındaki getirisini elde etmeyi hedefleyen katılımcılara uygundur ve faiz getirisi elde etmeyen bir 
fondur.

Fon Kodu
Fon Toplam Gider Kesintisi 

(Yıllık)
Fon İşletim Gider Kesintisi 

(Yıllık)
Fon Büyüklüğü ve 

Katılımcı Sayısı
Portföy Dağılımı

MEA %1,09 %1,05

Fon Büyüklüğü 

289.520.502TL 

Katılımcı Sayısı 

14.431

Portföy Dağılımı Grafiği Karşılaştırmalı Getiriler Grafiği

2021 3. Çeyrek 
itibarıyla 2020 2019 2018 2017 Son 5 Yıl*

Altın Katılım Fon %9,52 %43,74 - - - -

Fon Standart Sapma 1,06 1,21 - - - -

Benchmark %9,78 %44,51 - - - -

Benchmark Standart Sapma 0,98 1,12 - - - -

BİST KYD Kâr Payı TL %10,12 %8,87 %15,84 %11,36 %8,43 %70,9

Altın %9,63 %55,13 %33,83 %38,19 %19,97 %287,5

*30.09.2016 - 30.09.2021 dönemi getirisidir
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Fonlarımızın Son 1 Yıldaki Performansı

Halka arz 
tarihi

2021 
3. Çeyrek 
itibarıyla

2020 2019 2018 2017 Halka Arz 
30.09.2021

Para Piyasası Fon 19.11.2009 %13,47 %9,94 %20,72 %17,96 %11,15 %101,08

Standart Fon 19.11.2009 %0,83 %10,03 %28,26 %5,16 %7,52 %57,29

Döviz Fon 19.11.2009 %17,83 %33,72 %19,25 %33,24 %17,26 %227,11

Dengeli Değişken Fon 19.11.2009 %7,13 %13,32 %23,71 %3,26 %20,28 %86,74

Hisse Fon 19.11.2009 %2,15 %23,2 %32,43 %-11,86 %43,43 %114,35

Katkı Fon* 03.05.2013 %-1,4 %12,52 %35,09 %3,26 %9,53 %65,96

Katılım Standart Fon** 14.01.2014 %5,97 %14,67 %25,67 %2,43 %14,97 %79,55

Katılım Katkı Fon*** 03.03.2014 %8,36 %18,97 %28,02 %7,47 %7,75 %91,76

Altın Katılım Fon**** 11.02.2020 %9,52 %43,74 - - - -

 

* Fon 02.05.2013 tarihinde halka arz edilmiştir. 

** Fon 13.01.2014 tarihinde halka arz edilmiştir. 

*** Fon 28.02.2014 tarihinde halka arz edilmiştir. 

**** Fon 02.01.2020 tarihinde halka arz edilmiştir. 

 

Bu rapor MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından müşterilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. MetLife’ın bünyesindeki bütün fonlar belirtilmiş olup satış kanalı ve plan ayrımı gözetilmemiştir. 

Emeklilik yatırım fonlarının geçmiş getirileri gelecek dönem performansı için gösterge sayılmaz. Bu rapordaki bilgiler, güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenmiştir. Burada yer alan bilgiler ışığında 

yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından şirketimiz hiçbir sekilde sorumlu tutulamaz. Bu raporda yer alan bilgilerin bir kısmı ya da tamamı izin alınmak suretiyle kullanılabilir. 

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalarla 

müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu 

görüşler mali durumunuzla risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

 

Emeklilik yatırım fonlarının geçmiş dönem performansı, gelecek dönem için bir garanti unsuru olarak algılanmamalıdır



Bireysel Emeklilik Sistemi ile 
ilgili bunları biliyor musunuz?

Bireysel emeklilik hesabınıza yatıracağınız her katkı payının %25’i oranında tutar, 
mevcut yatırımınıza ek olarak devlet tarafından emeklilik hesabınıza ödenir.

%25
Devlet Katkısı

Bir takvim yılında hak kazanabileceğiniz maksimum devlet katkısı tutarı, yıllık 
toplam brüt asgari ücretin %25’i kadardır. Bu fırsattan maksimum tutarda 
faydalanabilmek için katkı payı miktarınızı aylık brüt asgari ücret kadar 
belirleyebilir veya düzenli olarak katkı payınızı artırabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılmak için herhangi bir yaş sınırı 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte devlet katkısından faydalanmak için T.C. 
vatandaşı veya mavi kart sahibi olmanız ve ödeyenin işveren ya da tüzel kişi 
olmaması gerekmektedir.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde en az 10 yıl kalıp 56 yaş doldurulduğunda devlet 
katkısının tamamını almaya hak kazanarak emekli olunabilir.

Sistemde 
Kalış Süresi

Hak Ediş Oranı

10 yıldan fazla, 
56 yaş

10 yıldan fazla, 
56 yaşından önce 6-10 yıl 3-6 yıl 0-3 yıl

%100 %60 %35 %15 %0

Sistemde kaldıkça sistemin sunduğu avantajlardan daha çok faydalanılır. Bireysel 
emeklilik sözleşmesinin ilk 5 yılında yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı gibi 
kesintilerin toplamı, her yıl için aylık brüt asgari ücretin %8,5’i oranında 
yapılabilir. 6’ncı yıldan itibaren ise yönetim gider kesintisi, giriş aidatı gibi 
kesintiler yapılmaz.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde getirileri artırmak için risk tercihine göre fonlar 
yönetilebilir; bir yılda en fazla 12 kez fon değiştirerek daha iyi bir getiri oranı 
yakalanabilir.

E-şube üzerinden birikimlerinizi 7/24 takip edebilir, işlemlerinizi istediğiniz 
zaman gerçekleştirebilirsiniz.




