
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kalım Esaslı Bireysel Emeklilik Ürünleri Uygunluk Belgesi

Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. (MetLife) şirketinin katılım esasları dahilinde kurduğu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kayıt altına 
alınmış ve Emeklilik Gözetim Merkezi’nce (EGM) onaylanmış bireysel emeklilik fonlarının (Borsa İstanbul tarafından verilen Fon Kodları: 
MEA, MHA, MHS, MHC, MHU, MHV ve MHI fonları) ve sunduğu bireysel emeklilik planlarının (52, 53, 54, 63, 69, 83, 84, 85, 88 numaralı 
planlar) işbu Uygunluk tarihinde yürürlükte olan İçtüzük ve İzahname başta olmak üzere ilgili fon ve planların yapısı ve işleyişine dair bilgi 
ve belgeler uyarınca;
• Katılımcıların, mezkûr planlar bünyesinde ilgili fonlara katkı payı ödeyerek yatırım yapması,
•• MetLife’ın ilgili planlarda, önceden duyurduğu sınırlar dahilinde kalmak kaydıyla çeşitli ihtimallerin gerçekleşmesi halinde belirli oran ve 
meblağlarda; ücret alması ve/veya kesinti yapması,
• Fonlar nezdinde;
 • Kıymetli madenler ve katılım prensiplerine uygun kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına,
 • Yurt içi veya yurt dışında bulunan, katılım prensiplerine uygun endekslerde yer alan hisse senetlerine,
 • Katılım bankalarında açılan katılma hesaplarında yatırım yapılması,
  • Katılım prensiplerine uygun olan; Katılım borsa yatırım fonu, gayrimenkul yatırım fonu, girişim sermayesi yatırım fonu, yatırım ortaklığı                       
   payları, gayrimenkul sertikaları gibi Türkiye’de faaliyet gösteren bir danışma komitesinden uygunluk alan yatırım araçlarına,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Türk Lirası ya da döviz cinsinden ihraç edilen ve Türkiye’de faaliyet gösteren bir danışma komitesinden    
        uygunluk alınan kira sertikası ihraçlarına,
 • Danışma Komitemizce uygun görülecek diğer yatırım araçlarına yatırım yapılması,
• Devletin, emeklilik sisteminde belirli şartları sağlayan katılımcılara belirli oranda katkı yapması,
• • Katılımcıların, oluşacak birikimden (şartların varlığı halinde) toplu halde veya düzenli olarak para alması 
Herhangi bir Fıkhi kaide ile çelişmemektedir.

Metlife’ın yukarıda yer alan esaslar dahilinde emeklilik planları işleterek katılımcıları sisteme dahil etmesi, katılımcıların sisteme belirli bir 
meblağ ödeyerek dahil olması, bu meblağların fonların içttüzük ve izahnamelerinde yazılı kurallar dahilinde işletilmesi, devletin belirli 
şartları sağlayan katılımcılara çeşitli oranlarda katkıda bulunması ve nihayet katılımcının toplu veya düzenli ödemeler alarak sistemden 
ayrılması Fıkıh esaslarına uygundur. 05.05.2022
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