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“Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakar Katılım Değişken 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’un yatırım stratejisi; Fon, Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik 

Yatırım Fonu olup, portföyünde katılım esaslarına uygun olan farklı yatırım araçlarına yer 

verilerek yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesi 

esastır.  

 

  Fon portföyünün tamamı Yönetmelik’in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden 

katılım esaslarına uygun olan yatırım araçlarına yatırılarak, muhafazakâr bir yaklaşımla 

düşük-orta risk profili ile uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir. Yatırım 

yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 1 ila 2 

aralığında kalacaktır.  

 

  Fon Portföyünde, ağırlıklı olarak kira sertifikalarına,  katılım bankalarında açılacak (kar 

ve zarara) katılma hesaplarına, katılım esaslarına uygun ortaklık paylarına ve diğer getirisi 

faize bağlı olmayan yatırım araçlarına yer verilir.  

 

  Fon portföyüne alınacak olan yurtiçi ortaklık payları, BIST tarafından hesaplanan 

katılım endekslerinde yer alan paylardan seçilir. 

 

YENİ METİN 

 

FONUN YÖNETİM STRATEJİSİ  

 

MADDE 7 Fon, Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünde 

katılım esaslarına uygun olan farklı yatırım araçlarına yer verilerek yatırım araçlarının 

çeşitlendirilmesi ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesi esastır.  

 

Fon portföyünün tamamı Yönetmelik’in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden 

katılım esaslarına uygun olan yatırım araçlarına yatırılarak, muhafazakâr bir yaklaşımla 

düşük-orta risk profili ile uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir. Yatırım 

yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 1 ila 2 

aralığında kalacaktır.  

 

 Fon Portföyünde, ağırlıklı olarak kira sertifikalarına,  katılım bankalarında 

açılacak (kar ve zarara) katılma hesaplarına, katılım esaslarına uygun ortaklık paylarına ve 

diğer getirisi faize bağlı olmayan yatırım araçlarına yer verilir.  



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 

 

 

     Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. 

  

 

  Özlem POLAT      Davut MENTEŞ 

   Müdür           Genel Müdür Yardımcısı 

 


