
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 

ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 

İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 

 

“Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın 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- Fon portföyünün en az  %80’i devamlı olarak altın ve altına dayalı para ve sermaye 

piyasası araçları ( TL-Döviz) ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye’de 

kurulu katılım esaslarına uygun borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşur. Fon portföyünde dünya 

altın fiyatları cinsinden düzenli ve istikrarlı gelir elde edilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak Fon 

portföyünde yer verilecek olan altın harici kıymetli madenlerin ve diğer yatırım araçlarının Fon 

portföyünün %20’sini geçmemesi ve katılım esasları ile uyumlu olması esastır. Portföyünde bulunan 

altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından dolayı Fonun pay fiyatı dünya altın 

fiyatlarının değişimlerinden ve döviz kuru hareketlerinden etkilenmektedir. Maruz kaldığı altın fiyat 

hareketi ve döviz kuru riskleri nedeniyle Fon orta-yüksek risk profiline sahip katılımcılar için 

uygundur. 

 

  Fon portföyüne alınacak olan yurtiçi ortaklık payları, BIST tarafından hesaplanan katılım 

endekslerinde yer alan veya uygun olan paylardan seçilir. 

 

YENİ METİN 

 

FONUN YÖNETİM STRATEJİSİ  

 

MADDE 7 Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası 

araçlarından oluşur.  Fon portföyünde dünya altın fiyatları cinsinden düzenli ve istikrarlı gelir elde 

edilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak Fon portföyünde yer verilecek olan altın harici kıymetli 

madenlerin ve diğer yatırım araçlarının Fon portföyünün %20’sini geçmemesi ve katılım bankacılığı 

ilkeleri ile uyumlu olması esastır. Portföyünde bulunan altın ve altına dayalı sermaye piyasası 

araçlarından dolayı Fonun pay fiyatı dünya altın fiyatlarının değişimlerinden ve döviz kuru 

hareketlerinden etkilenmektedir. Maruz kaldığı altın fiyat hareketi ve döviz kuru riskleri nedeniyle Fon 

orta-yüksek risk profiline sahip katılımcılar için uygundur. 

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 söz konusu payları seçim kriterlerine ilişkin 

bilgiler fon izahnamesinin 1 nolu ekinde yer almaktadır.    
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