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“Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Değişken Grup  Emeklilik Yatırım Fonu” 

içtüzüğünün “Fonun Yönetim Stratejisi” başlıklı 7. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu 

25.09.2020 tarih ve E-12233903-010.08.9705 sayılı yazısına istinaden aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

 

ESKİ METİN 

 

FONUN YÖNETİM STRATEJİSİ  

 

MADDE 7- - Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen fon paylarının Bireysel Emeklilik 

Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri 

kapsamında belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmek üzere kurulmuş olan grup emeklilik 

yatırım fonudur. Değişen piyasa koşullarına göre Fon, portföyünün tamamını Yönetmelik’in 

5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım esaslarına uygun olan yatırım araçlarına 

yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen değişken emeklilik yatırım fonudur. Bu tür 

fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon portföyünde Türkiye’de veya yurt dışında 

ihraç edilen faizsiz enstrümanlara, katılım esaslarına uygun ortaklık paylarına, katılım 

bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılma hesaplarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına 

yer verilir. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı ise beklenen getiri 

ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. 

  

  Fon portföyüne alınacak olan yurtiçi ortaklık payları, BIST tarafından hesaplanan 

katılım endekslerinde yer alan paylardan seçilir.   

 

YENİ METİN 

 

FONUN YÖNETİM STRATEJİSİ  

MADDE 7 Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen fon paylarının Bireysel 

Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve 

sözleşmeleri kapsamında belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmek üzere kurulmuş olan 

grup emeklilik yatırım fonudur. Değişen piyasa koşullarına göre Fon, portföyünün tamamını 

Yönetmelik’in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım esaslarına uygun olan 

yatırım araçlarına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen değişken emeklilik 

yatırım fonudur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon portföyünde 

Türkiye’de veya yurt dışında ihraç edilen faizsiz enstrümanlara, katılım esaslarına uygun 

ortaklık paylarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılma hesaplarına ve diğer 

faizsiz yatırım araçlarına yer verilir. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki 

dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir.  

Fon portföyüne alınacak olan yurtiçi ortaklık payları, BIST tarafından hesaplanan 

katılım endekslerinde yer alan paylardan seçilir. Ayrıca katılım endekslerinde yer almayıp, 

Danışma Kurulu tarafından uygun görülen yurtiçi ortaklık payları da fon portföyüne dahil 

edilebilir. Kira sertifikası, katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunların 

dışında kalan para ve sermaye piyasası araçlarında da aynı hususlar uygulanmaktadır. 

 

 



Danışma Kurulu’na ve Danışma Kurulu’nun seçim kriterlerine ilişkin bilgiler fon 

izahnamesinin  1 nolu ekinde yer almaktadır.   
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