
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 

BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 

İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 

 

“Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım 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- Yatırım stratejisi: Başlangıç katılım fonu portföyünün en az yüzde altmışı Türk 

Lirası cinsinden katılma hesaplarında ve fon kullanıcısı bankalar olan borsada işlem gören 

Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira 

sertifikalarında olmak üzere, kalanı azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün 

kalmış katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve 

varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden Bakanlıkça 

ihraç edilen 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri 

ve/veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir.  

 

Başlangıç fonlarının 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. 

 

FONUN YÖNETİM STRATEJİSİ  

 

MADDE 7 Fon’un yatırım stratejisi; Fon portföyünün en az yüzde altmışı Türk Lirası 

cinsinden katılma hesaplarında ve fon kullanıcısı bankalar olan borsada işlem gören Türk 

Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira 

sertifikalarında olmak üzere, kalanı azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün 

kalmış katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve 

varlığa dayalı menkul kıymetlerde, Türk Lirası cinsinden Bakanlıkça ihraç edilen 184 gün 

vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira 

sertifikalarında yatırıma yönlendirilir.  

Başlangıç fonlarının 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. 

Kira sertifikası, katılma hesapları, ile bunların dışında kalan para ve sermaye piyasası 

araçlarında Danışma Kurulu tarafından onaylanmış olması esası bulunmaktadır. 

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

izahnamesinin   1 nolu ekinde yer almaktadır.   
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