KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
TANITIM FORMU TADİL METNİ
“Katılım Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu” Tanıtım Formunun
Yatırım Amacı ve Politikası Bölümü, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.10.2019 tarih ve
2019/56 sayılı bülteninde belirtildiği üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
ESKİ ŞEKİL
Yatırım Amacı ve Politikası
- Fon, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun ek 1 inci maddesine göre
katılımcılar adına ödenen devlet katkılarının riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre
işletilmesini amaçlamaktadır.
- Fonun amacı, ağırlıklı olarak kamu tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsi kira sertifikalarının
düzenli kira gelirlerinden faydalanarak orta-uzun vadede istikrarlı getiri performansı sağlanması
hedeflenmektedir.
-Fon’un yatırım stratejisi Devlet Katkısı Yönetmeliği’ne göre oluşturulmuştur. Fon portföyünün
asgari yüzde yetmişi Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç
edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından oluşmaktadır. Portföyün azami olarak yüzde
yirmisi değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen
sınırlamalar dahilinde danışma kurulu tarafından icazeti alınmış, Türk Lirası cinsinden katılma
hesapları ve borsada işlem görmek kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama
şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş
derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme
notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde, asgari
yüzde onu BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylardan oluşabilir. Fon
portföyüne, BIST Taahhütlü İşlem Pazarında gerçekleştirilen vaad sözleşmeleri dâhil edilebilir Fon
hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon kira sertifikası geliri, temettü geliri ve
sermaye kazancı elde etmeyi amaçlamaktadır.
Fonun karşılaştırma ölçütü; BIST KYD Kira Sertifikaları Kamu Endeksi (%90)+BIST KYD 1
Aylık Kar Payı (TL) Endeksi (%5)+Katılım 50 Getiri Endeksi (%5)’dir.

YENİ ŞEKİL
Yatırım Amacı ve Politikası
- Fon, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun ek 1 inci maddesine göre
katılımcılar adına ödenen devlet katkılarının riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre
işletilmesini amaçlamaktadır.
- Fonun amacı, ağırlıklı olarak kamu tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsi kira sertifikalarının
düzenli kira gelirlerinden faydalanarak orta-uzun vadede istikrarlı getiri performansı sağlanması
hedeflenmektedir.
-Fon’un yatırım stratejisi Devlet Katkısı Yönetmeliği’ne göre oluşturulmuştur. Fon portföyünün
asgari yüzde yetmişi Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç
edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından oluşmaktadır. Portföyün azami olarak yüzde
yirmisi değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen
sınırlamalar dahilinde danışma kurulu tarafından icazeti alınmış, Türk Lirası cinsinden katılma

hesapları ve borsada işlem görmek kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama
şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş
derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme
notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde, asgari
yüzde onu BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylardan oluşabilir. Fon
portföyüne, BIST Taahhütlü İşlem Pazarında gerçekleştirilen vaad sözleşmeleri dâhil edilebilir Fon
hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon kira sertifikası geliri, temettü geliri ve
sermaye kazancı elde etmeyi amaçlamaktadır.
Fonun karşılaştırma ölçütü; BIST KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi (%85)+BIST KYD 1
Aylık Kar Payı (TL) Endeksi (%5)+Katılım 50 Getiri Endeksi (%10)’dir.

