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ALLIANZYAŞAMVE EMEKLÎLIK A. Ş.
DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ
FONUN KURULUŞAMACI

MADDE l- Yapı Kredi Emeklilik A. Ş. tarafindan 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

ve Yatırım Sistemi Kanunu' nün 15. maddeslne dayanılarak emeklilik sözleşmesi
çerçevesinde alınan^ ve katılımcılar adina bireysel emeklilik hesaplarinda ızienen

5!tlk'l?_"^ ^skl1? ,.'?.?^t'LmİS. ' Ye i"anS1' mülkiyet esaslanna göre işjetilmesi amaayia
Yapı Kredi Emeklilik A. Ş.Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu kurulmuştur.

Adı geçen fonun unvanı kurucunun unvan değişikliği sebebiyle Sermaye Piyasası
Kurulu'nun 13/11/2013 tarih ve 1031 sayılı izni jle "Alllanz Yaşam ve Emeklilik A. Ş,
Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu" olarak değiştirilmiştir.

F°nurı unvanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Qi./. f.<!../.fc0/.^-tarih ve6. f.f0d£, sayıh
izni ile ^ "Allianz Yaşam ve Emeklilik A. Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatınm~Fo~n'u"

olarak değiştirilmiştir.

Bu_içtuzukte^Allianz Yaşam ve Emeklilik A. Ç. "ŞİRKET", Yapı Kredi Portföy Yönetimi

A:ş-..'roRTFÖY'rÖNETİCİSI", İstanbul Takas ve Saklama Bankasi A.Ş. "SAKLAYIcr

KU.RULUŞ"'AIIIanz Yaşam ve Emeklilik A. Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım" F'onu
"FON", Sermaye Plyasası Kurulu "KURUL", 4632 sayılı Bireysel Emeklilik fasarruf've
Yatırım Sistemi Kanunu "KANUN", Sermaye Piyasası Kurulu'nun Emeklilik'Yatınm
,

Fonlannın Kuruluş ve Faaliyetlerioe ilişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik ile ek ve

dc9'şi.klikleri. . "YÖNETMELIK",Emeklilik' Yatınm Fonlarına İlişkinR'ehber" (REHBER^
Kamuyu Aydınlatma Platformu ise "KAP" olarak ifade edilecektir.

FON'UN VE ŞİRKET'ÎN MERKEZ ADRESLERİ

MADDEJZ^Şirket'in ve Fon'un merkez adresi; Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesl

Kayışdağı Caddesi No: l 34750 Ataşehlr/İstanbul'dur.
FON TUTARI VE SÜRESİ

MADDE 3- Fon'un tutarı 1. 000. 000. 000 (Birmilyartürklirası)-TL'dir.
Fon
100. 000. 000. 000 (Yüzmilyar) paya bölünmüştür. Pay sayisinin artirilmasi ve artırılan
tutarı temsil eden fon paylannın kayda alınmasına ilişkin karar yönetim kurulu
tarafindan alınır.

Fon süresiz olarak kurulmuştur.
FON PORTFOYONÜNOLUŞTURULMASI

MADDE 4- Şirket, fon portföyünü Yönetmelik çerçevesinde bu içtüzük hükümlerinde

yer alsn portföy strateji ve smırlamalanna uygun olarak oluşturur.'
FON YÖNETÎMINEİLİŞKİN ESASLAR

MADDE 5- Fonun, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslanna göre katılımcı

haklarini koruyacak şekilde yönetiminden, temsilinden ve varlıkların saklanmasından

Allıanz Yaşam ve Emeklilik A. Ş.sorumludur. Fon portföyü, portföy yöneticlsi tarafindan
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapılacak'bir portföy yönetim
sözleşmesi çerçevesinde bu içtüzük ve Yönetmelik hükümleri dahilinde yönetiiir^

For!j,a il?.ilLişlemle'' Yönetmeliğin 12. ve 14. maddeleri çerçevesinde belirtilen asgari
şartl?.":!?;a'te'!94az.üçkiş":fe" ol"^a" bir fon kL""ulu veen'az bir denetçi tarafindan

yu,tütulü:ı-.})!'on Kü.rulu üyelerini ve denetçiyi şirket atar.
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Fonla ilgili işlemlerin düzgünyürütülebilmesini teminen Allianz Yaşam ve EmeklilikA.

YeteriLmckan, 'Jekni^d°na"'m. ve ör9üttenmenln kurulmasını, 7on"işlerini'yurutecek

personelin belirlenmesinl. Fon Kurulunun oluşturulmasını, Yönetmeljğin"14. 'maddesi
iç kontrol sistemjnin kurulmasın),
Yönetmeliğin -15. maddesrve
ç.erçeY_es'nde "sk. yönetim sistemınin oluşturulması, personefin iç--kontror''ve'risk
yö"etlm.,sistemlerine uygLI" görev ve sorumluluklannın belirlenmes'ini, " bu'konularda
çerçeveslnde

.

?erek."-bi'gLve. b.el?e'er!" haz"-lanr"asmı, fona ve katılımcılara'ilişkin'muhasebe, '"
ve... ':', elge slstem' itejü2e"" i? akışı ve haberleşmeyi sağlayacak teknlk'aîty'a
olmasini sağlar,

Fon yönetimindeYönetmeliğin20 inci maddesindeki ilkelere uyulur.
F°[LKUru1"' Yönetim. Kurulu'nun verdiği yetki çerçevesinde içtüzük ve izahnamede

değişiklik yapmaya yetkilidir.

şirf'.et. -ne.,.ka.tlllmc;la, r.. a.ras'r'dal<l ili5klterde bu içtüzük hükümleri, Kanun ve ilflili

mevzuat hükümleri, hüküm bulunmayan hallerde ise Borçlar Kanunu'nun'vekalet aîd'i
ri uygulanır.

FON PORTFÖYÜNDEKİVARLIKLARIN SAKLANMASI

MAODE 6-Takasbank'ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası

klymet". -madenler_ "e di9er va'-lıklar yapılacak sözleşme çerçevesinde~'fon'"adma

Istanbul Takas ve Saklama Bankasi A. Ş. (Takasbank) nezdlnde saklanır'."
FONUN YÖNETİM STRATEJİSİ

MA.DDE. 7-, -F.0"^ Portl'°yünü"_tamamını değişen piyasa koşullanna göre Emeklilik

Fonlannın Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında YönetmeiiMn'"^
m.addesi"de,, be"rtilerl varil k. türle''ini" tamamına veya bir kısmına yatırarak";~-degl
piyasa koşullanna göre ağırlıklı olarak yurtiçi ortaklık payları ileka'muveoz'ers ^ktö'r
araçlanna yatırım yapmaktır. Fon portföyüne alınan ortaklık "oavı'oranı
^analize dayah bir modele göre belirlenmektedir. Bu modeHe" kısa"'vadede
piyasada oluşan sert fiyat hareketleri alış ve satış fırsatı olarak kulTanıFmaktadır.

F°.n-p^rtföy de9erirlin e" fa21a %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlanna
F°n_yönetiasi_risk-9eti.ri Perspektifiyle, hedeflenen volaülite aralığına karşılık

azami gefıny^sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyünün voîatilite'aralıklannin
karşılık geldiği risk değeri 4-5 düzeyindekalacaktır.

Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım ve/veya riskten korunma

yaratan işlemlerden faydalanabilir.
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PORTFÖYDEĞERİNİM BELİRLENMESİ ESASLARI

MADDE^8~^F°n.,p.°rt:fö.yundeki. varl'.klarlr' değerlemesinln her gün itibariyle

esast"'' portföydekı varlıkların değerlemesl Yönetmelikte yer ala'n esaslar çerç'evesi'nde

yapılır.

Değerleme esasları Yönetmelikte yer almayan varlıklar"-ise 'iza'hna'mede
esaslar çerçeveslnde değerlenir,

FON MALVARLIĞINAİLİŞKİN İLKE VE ESASLAR

;MADDE-?^FO"u-n. malya rilğl ş!r.ket.'in.. Kanun'

emeklilik

sözleşmesi,

fon

içtüzüğü ve

mevzuattan doğan yükümlülüklennin yerine getirilmesl dışinda hiçbir,

'ÎL'"an'lam°IZL, Fon malvaril9' rehnedilemez, portföye'ilişkin otarak" yapılan" işl'emİe'r

le.-tem'"at. gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafindan haczed'lle'mez ve"i'flas

masasinaîdShifcedilemez.
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FON MALVARLIĞININKULLANİLMASİ
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PAY ALIMI VE PAYLARIN FONA IADESİ
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FON HESAPLARI
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;^îteass__,^
K^A ^WWN^^^Saslardahi"ndeaçlklanlr'

^^^l^^, ^^f^^-ne ^ ,^,e. .a.na.ede
İSN lB6r-R'FEŞMESILOÖNÜ^MÜ

VE DEVRİ

^-c^^a^-^vnne ;^nola^YÖNETMELİKve

fçî."z"!< huki"T"erî"i""dS'i'ri?^, tne^mr--se''maye piyasas7K^rîı^

içtüzükstandartlarm';d^iaş^e'blill?res'ni her zaman 'talep"'edeb,'îi"r'"v^
Düzenlenme Tarihi:QA,/<f:?../.2,3

Tayları TÜRKÖLMEZ
Genel Müdür

Fon Kurulu Başkanı

Burcu UZUNOĞLU
Direktör

Fon Kurulu Üyesı"
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