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Sermaye Piyasası Kurulunun 16/12/2021 tarih ve 2021/63 sayılı bülteninde yer verilen “Kurul 

Karar Organı’nın i-SPK.4632 s.kn.17.3.s sayılı ilke kararına” istinaden “NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. 
Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu” Tanıtım Formunun Yatırım Amacı ve Politikası maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

 

Eski Hali : 

 

Yatırım Amacı ve Politikası 
 

 Fon'un yatırım stratejisi bireysel emeklilik sistemi katılımcılarının devlet katkısı tutarlarının 
değerlendirilmesidir.Fon portföyünün en az %70’i ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı veya 
Bakanlığın Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından ve gelir 
ortaklığı senetlerinden oluşur. Portföyün azami olarak yüzde yirmisi değişen piyasa koşullarına göre 
Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde Türk Lirası cinsinden 
katılma hesabında, fon portföyünün azami yüzde on beşi Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi 
kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım 
yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip katılım esaslarına uygun teminatlı menkul 
kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde ve asgari yüzde onu Borsa İstanbul A.Ş. 
tarafından hesaplanan katılım endekslerinde paylardan oluşmaktadır. Fon portföyünün azami yüzde beşi 
borsa veya borsa dışı vaad sözleşmelerinde değerlendirilebilir. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak 
sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.  

 
 Fon’un karşılaştırma ölçütü; “%85 BIST-KYD KAMU KİRA SERTİFİKALARI ENDEKSİ + %5 
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL ENDEKSİ + %10 KATILIM 50 GETİRİ ENDEKSİ” olarak 
belirlenmiştir. 

 

Yeni Hali : 

 

Yatırım Amacı ve Politikası 

 
 Fon'un yatırım stratejisi bireysel emeklilik sistemi katılımcılarının devlet katkısı tutarlarının 
değerlendirilmesidir.Fon portföyünün en az %70’i ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı veya 
Bakanlığın Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından ve gelir 
ortaklığı senetlerinden oluşur. Portföyün azami olarak yüzde yirmisi değişen piyasa koşullarına göre Devlet 
Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde Türk Lirası cinsinden katılma 
hesabında, fon portföyünün azami yüzde on beşi Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla 
kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir 
seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip katılım esaslarına uygun teminatlı menkul kıymetler ile 
varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde ve asgari yüzde onu Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 
hesaplanan katılım endekslerinde paylardan oluşmaktadır. Fon portföyünün azami yüzde beşi borsa veya 
borsa dışı vaad sözleşmelerinde değerlendirilebilir. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye 
piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.  
 

Fon’un karşılaştırma ölçütü; “%85 BIST-KYD KAMU KİRA SERTİFİKALARI ENDEKSİ + %5 
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL ENDEKSİ + %10 BIST KATILIM 50 GETİRİ ENDEKSİ” olarak 
belirlenmiştir. 


