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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A. Ş.
KOÇİŞTİRAK ENDEKSİ

EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ
FONUN KURULUŞ AMACI

MADDE 1'Yapl Kredl .Emek'i"k A-?- tarafindan 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

ve Yatırım Sistemi Kanununun 15. maddesine dayanılarak'emekiİI'ik""soz'lesmKi
.

ç!rçevesi"de,. all"a". ,ve katılır"cılar adina bireysel emeklilik hesapîannda^ı'zîenen'
">'.risk'". dağ'tllmaslve inanîh mülkiyet esaslarına göre ışletilmesl-

Kredi EmeklilikA. Ş.Koçİştirak Endeksi EmeklilikYatırım Fonu kurulmuştur.'

Adı geçen fonun unvanı kurucunun unvan değişikliği sebebiyle Sermaye Piyasası
K^ru.l,u'nun_13/u/2c>. 1.3. ta.ri.h 1_031 say111 iznl ile "A"ianz Yaşam Emeklilik A. Ş'Koç
ve

ve

iştirak Endeksi EmeklilikYatırım Fonu"olarak değiştirilmiştir.

Ote^yandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1-SPK. 4632 s. kn. 17. 3 (03. 03. 2016 tarih ve

7J^3. ^')

say1 1'

t

Kal'arl olarak kabul

editen' "Emeklilik Yatırım
Sermaye Piyasası Kurulu'nun

Rehberi"ry3
tarih ve .fc>. JJ..0. 4. ^,....... sayılı izni ile içtüzükte değişiklik yapılmıştır.
uyum

sağlamak amacıyla

Fonlanna

İlişkin

QÎ.. /. l.Q. /, ^.Q. 'j'^

B"^'çtu.zukte,.A"i.anzYaAam Ye Emeklilik A. Ş.-ŞİRKET", Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.;

^(^~^NF^''. ^^'^'^\^^kla^p'^^r^
,

Yo^i^^

K-UR;ULUŞ"'_AllianzYaşam ve Emek'ilil< A. Ş. Koç İştirak Endeksi EmeklilTk Yatırım'Fonu
;TON"' sermaye , pıYasası Kurulu "KURUL", 4632'sayılı Bireysel 'Emekl'lîlk "Vasar'rufJ 've
^atınm_ Sistemi^ Kanunu "KANUN", Sermaye Piyasası Kurulu'nun"Emeklilik""Yl at'ırı'm
Fon!anr"r' K"T.luş.. ve-Faaliyet'erlrle ili?k'n Esaslar Hakkında"Yonetmelii<"iîe 'ek've
değişiklikleri -YÖNETMELİK", Emeklilik'Yatırım Fonlanna 'İlişki'n"Rehb"er"
,

Kamuyu Aydınlatma Platformu Ise"KAP" olarak ifade edilecektir^ " """""' ^"^""""/'
FON-UN VE ŞÎRKET'İN MERKEZ ADRESLERİ

MADD"^ş";ket''r'. ve/°"'u"merkez adresi; A"lanz Tower- Küçükbakkalköy Mahallesi

Kayışdağı Caddesi No:l 34750 Alaşehir/ İstanbul'dur. "'"'
FON TUTARI VE SÜRESÎ

MADDE -_3-. F°"'u" tuta1'' 1. 000. 000. 000 (BirmilyarTürkLirası)-TL'dir.
Fon
100. 000. 000. 000 CYüzmllyar) paya bölünmüştür. Pay sayisinin artirilmasi ve artırılan
tutarı temsil edenfon paylannın kayda alınmasına ilişkin kararyönetim kurulu tarafindan
alınır.

Fon süresiz olarak kurulmuştur.
FON PORTFÖYÜNÜNOLUŞTURULMASI

MADDE4- Şirket,fon portföyünüYönetmelik çerçevesinde bu içtüzükhükümlerinde
portföy strateji ve sınırlamalanna uygun olai-ak oluşturur.

FON YÖNETÎMÎNE İLİŞKİN ESASLAR

MADDE. 5:-F°nun' "'skm da.91tılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre katılımcı

koruyacak şekilde yönetiminden, temsillnden ve varlıkların saklanması'ndaîı
AI"arlzYaşElm ve E.mekl, i"k.A. Ş.sorumludur. Fon portföyü, portföy yöne'tiasTtarafı'ndan
Sermaye Plyasası Kurulu düzenlemelerlne uygun' olarak yapılacak b1r"portfov"vönetrr
^yS
.

Sİ

'. -/ .. Vi^,^
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Serseveslnde bu içtüzük
'.\

ve

Yönetmelik hükümleri dahillnde

yönetilir

EYF.IÇTZK

Fon a ilgili işlemler Yönetmeliğin 12, ve 14. maddeleri çerçevesinde belirtilen asgari

şartları haiz en az üç kişiden oluşan bir fon kuruiu ve en az bir denetçi tarafindan
yürütülür. Fon kurulu üyelerin! ve denetçiyi Şirket atar.

Fonla ilgili istemlerin düzgün yürütülebilmesini teminen Alllanz Yaşam ve Emeklilik A. Ş.
yeterli mekan, teknik donanım ve örgütlenmenin kurulmasını, fon işlerinf yürütecek
personelin belirlenmesin!, Fon Kurulunun oluşturulmasını, Yönetmeliğin 14.' maddesi
çerçevesinde

iç kontrol sistemlnln

kurulmasını,

Yönetmeliğin 15. maddesi ve

çerçevesinderisk yönetimsisteminin oluşturulması, personelin iç kontrol ve risk yönetim
sistemlerine uygun görev ve sorumluluklannın bellrienmesini, bu konularda gerekli bilgi
ve belgelerin hazırlanmasını, fona ve katılımcılara ilişkin muhasebe, kayit ve belge
sistemi ile ^düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak teknik altyapının kurulmuş

olmasini sağlar.

Fon yönetlminde Yönetmeliğin20 inci maddesindeki llkelere uyulur.
Fon Kurulu, Yönetim Kurulu'nun verdiği yetki çerçevesinde içtüzük ve izahnamede
değişiklik yapmaya yetkilidir.

Şirket ile katılımcılar arasındaki ilişkilerde bu içtüzük hükümleri. Kanun ve ilgili mevzuat
hükümleri, hüküm bulunmayan hallerde ise Borçlar Kanunu'nunvekalet akdi hükümleri
uygulanır.

FON PORTFÖYÜNDEKÎ VARLIKLARIN SAKLANMASI

MADDE 6- Takasbank'ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları,

kıymetli madenler lle diğervarlıklar yapılacak sözleşmeçerçevesınde fon adina tstanbui
Takas ve Saklama Bankasi A. Ş. (Takasbank) nezdinde saklanır.
FONUN YÖNETİM STRATEJİSİ

?1^D?E ?~ Fon'unyatırım stratejı'si; fon portföyününen az "ASO'inin devamlı olarak Koç

iştirak Endeksi kapsaminda yer alan ortaklık

performansının yansıtılmasıdır.

seçilir.

paylanna yatırılarak

endeksin

Yatırım yapılacak ortaklık payları örnekleme yoluyla

Baz alınan endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki takip farkı ve takip hatasi
Rehber'in l numaralı ekine göre hesaplanır.

PORTFÖYDEGERININ BELİRLENMESİ ESASLARI

MADDE S- Fon portföyündekl varlıkların değerlemesinin her gün itibariyle yapilmasi
esastır. Portföydeki varlıkların değerlemesi Yönetmelikte yer alan esaslar çerçevesinde
yapılır. Değerlemeesasları Yönetmelikteyer almayan varlıklar tee izahnamede'belirtilen
esaslar çerçevesinde değerlenir,
FON MALVARLIĞINA ILIŞKÎN İLKE VE ESASLAR

MADDE9- Fonun malvarlığı Şlrket'inKanun, emeklilik sözleşmesl, fon içtüzüğüve ilgili
diğer mevzuattan doğan yükümlülüklerinin yerine getlrllmesi dışında hiçbir amaçla
kullanılamaz. Fon malvarlığı rehnedilemez, portföye ilişkin olarak yapılan işlemfer
haricinde teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafindan haczedilemez ve iflas
masasına dahil edilemez,

FON MALVARLIĞININKULLANİLMASİ

MARR..E 10- Fon malvariığından fon portföyününyönetimi ile ilgili Şırket'e ödenecek fon

jştetım gideri ve izahnamede belirtilenler dışında harcama yapılamaz.
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Harcamaların belgeye dayandınlması zorunludur. Fon malvarlığından piyasa ravlcl

üzerinde harcama yapılamaz.

°.n,.da", karş"a"an toPlam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net
TOrl'k-d, eğeri.r"" , 9ünluk. °/°0, 005233 (yüzbindebeşv(rgülikiyü2otuzuç)"[yıllık"%l;9'l
olarak uygulanacak olu'p söz konuşu Fon Toplam 'Gider
Kesintisi OranNimiti içinde kalınsa dahi", birinci fıkrada belirtilen harca'malardan'baaı

olarak fona gider tahakkuk ettirilmez.

Fon'un toplam giderleri kapsaminda, Fon'un yönetim ve temsili lle Fon'a tahsis ettlai

Lve_,pers°rlel. 'le muhasebe hizmetleri karşılığı Nesınırlı olarak, Şirket'e, fon"net
değerinin günlük %0^, 00515rjnden (yüzb['ndebeşvlrgülyüzellibir)r Wlık%"l', 88
(yüzdebiryi rgülseksensekiz)] oluşan bir fon işletim gideri keslntisi tahakkukettirllir've
nu^ücret her ay sonunuizleyen bir hafta içinde Şirketile yönetici arasinda imzalanan
çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslanna göre kurucuva ve vönetıc»

fondan ödenecektir.

Bu içtüzükte belirlenen günlük kesinti oraninin aşılıp aşılmadığı Kurucu tarafindan aünlul

-k°"trol, ed""".ve muhasebe kayıtlanna yansıtılır. Kurucu tarafından"yapı'ian

î, günlük oranların günlük ortalama fon net varlık değerine göre biriki'miı bir

şekiMe hesaPla"mış halının aşıldığının tespiti halinde, aşan kısım ilgili takvim yilini takiı:
beş işgünü içinde Kurucu tarafindan fona iade edil'ir.

Fonun paylannın ilk defa halka arz edllmesi veya fonun tasfiye olmasi durumunda, bu
fıkrada belirtilen kontroller fon paylannın satışa sunulmuş olduğugünlerdikkate alinarak
PAY ALIMI VE PAYLARIN FONA İADESİ

MADDE 11- Fon payları, temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi

katılımcının bireysel emeklilik hesabına aktarılır. Fonun pay değeri, net'varlıkdeöerink

d°!£l.s.'mdal<Lpa^say'sma böl""mesiyle elde edilir. Pay say~ısmm'~hesaplan'm^sında

işlemlerinın sözkonuşu olmasi hallnde, üçbasamağakadarolan"kısı'm'dikka'te

pay sayisi hesaplanır. Pay alımı ve iade işlemlerine ilişkin diğer teknik esaslar

ızahname ile kabhmalara açıklanır.
FON HESAPLARI

MADDE. 12,'. F°"'un hesaP. dönemi takvim yılıdır. Ancak ilk hesap dönemi Fon'un
tarihinden başlayarak o yılın Aralık ayının sonuna kadar olan süredir

Hazırlanan bilanço ve kar ve zarar tablosunun Fon denetçisi tarafindan ıncelenmesl

sonucu düzenlenen raporla birlikte, Şirkefln yönetim kuruluna sunulur ve~
kesinleşir.

FON GELİR GÎDER FARKININ PAYSAHİPLERtNE DAGITILMASI ESASLARI
MADDE 13- Fon'da oluşan kar, fon paylannın bu içtüzüğün 8. maddesinde'beiirtilen

esastera göre tespit ecfjlen günlük flyatlanna yansır. Fon portföyünde bulunan ortaklik
paylarının kar payları, kar payı dağıtım tarihinin başlangıç günunde'tahs7l"edilmesîn'e
b.ak'.', ma_ks'z'n, m". hase.bel8şt!rl'ir\paysahiPleri'Paylannı
heYh'angi bir işgünü^

ettiklerlnde, ellerinde tuttukları süre için Fon'daoluşan kardan payiann"a7mışoiuria^
Hesapdönemisonunda ayrıca temettü dağıtımı sözkonuşu değildir.
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FONILE-Î. I-GILÎ. BII-GII-ERÎN AÇIKLANMAŞEKLÎ

MADDE14: Fonlailgilibilgilerizahnamede"beSn esaslardahilindeaçıklanır.
FON'A-KATILMA VE FON'DAN AYRILMA ŞARTLARI

=^ç^, ^S^ed^ine "işkinislemlerizahnamede
FON-tlN BIRLEŞMESİ, DÖNÜŞÜMÜ
VE DEVRİ

Sd ^Se S^üşümve^vrine

"işkln olarak

YÖNETME"K ve

^S
.ÎK'kİlm^rIn"1-. de31ştir"mesini ~her "ma""tale|T^bi^ru^
içtüzükstandartlannı değişt'irebiHr."" "" ~"'"°" ""CK cue""ır ve

Düzenlenme Tarihi: Q2-, /. i^. /.l-Ql/^

^K-

'AŞAMVE;
Taylan TÜRKÖLMEZ

EKÜL8-_L,

Genel Müdür

Burcu UZUNOĞLU
Direktör

Fon Kurulu Başkanı

Fon Kurulu Üyesi

/

