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EYF-İÇTZK

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A. Ş.
UNILEVER DÎNAMÎK DEĞİŞKEN GRUP

EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ
FONUN KURULUŞAMACI

MADDE l'.A"ia"z
Yaşam. ve Emeklilik A. Ş. tarafindan 4632 sayılı Bireysel Emeklilik
Yatırım
ve

Sistemi

Kanununun

15.

maddesine

dayanılar'ak"

sozleşmeaçerçevesınde alınan ve katılımcılar adina bireysel emeklilik

emeklilik

Lztene.n, _ka.tk',la'''n'..riskir' ^S'l'lması ve inançlı mülkiyet 'esaslarma"gore'"işl'e'til'mesi

amaay!a..AI"arlz_Yaşam ve Emeklllik A. Ş. Ünılever'Büyüme-A'm'açî)"GruD"'Esnek
Emeklilik Yatırım Fonu kurulmuştur.

F°nun, "nvamsel"mayel:>iyasasl KLirulu'nunQ2,. /. !i?.. /.:3,.9.r3. tarih veUt. ait&avıh izni
iie-".A"'anzYaşam. ve EmekliHI<A. Ş.Unilever Dinamik DeğişkenGrupİmekmTk"Yatı'nm

Fonu" olarak değiştirilmiştir.

BU^UZ,u,kte.îl. lia^LYaşamve Emel<IN[kA. ş. -ŞİRKET", tstanbul PortföyYönetimiA.S.

,

p°^ Î^ETİas1^ . wan^lJak^'vrsaklama~Ba^'^-'u:^^Sl

.

WRUWyLAWa^zJaşBmve EmeklNlk A;?- Unilever DinamTkDegişken'Grup'E'mekhlTk
îatmmF°nu»"FON"'. sermaye P'yasası Kurulu -KURUL", 4632'sayrE Ureysel Emekiiİİ'k

Tas.a.rruf-ve, Yat"''m. sistemi Kanunu "KANUN", Sermaye PİYasası'Kurulu'nun' Emekiil'ik
Yatmm Fonlannın^urujuşve Faaliyetlerine tlişkin Esaslar Hal<kında"yönetmelik"îîe"e^
TO-değ. 'ş'kl"<lerl. YÖNETMELİK", Emeklilik Yatırım Fonlarınaîllşkin~Rehbel r"
Kamuyu Aydınlatma Platformu ıse "KAP" olarak ifade edilecektir'.

-- '-/'

FON'UN VE ŞÎRKET'IN MERKEZ ADRESLERİ

MA.DDE«2^ş";ket',m., ve-FO".'u"me.rkezadresi' A"ianzTower' KüçükbakkalköyMahallesi

Kayışdağı Caddesı No:l 34750 Alaşehir/ İstanbuİ'dur. '""''
,

FON TUTARI VE SÜRESİ

Mn^DEnnn3nfann'"v".^_,tuİa"--.
LOOaooo;.ooo'oo(BlrmilyarTürkLirasl)-TL'dir. Fon
'(:'0° (Yuzm"yar) paya

bölünmüştür. Pay sayısınınartınlmasrv 'eartınlan'
1. 00:00?'0°0.
tutT_tems'. ' eden f°" Paylannin kayda alınmasına il'işkin karar"yonetim~kuruiu

tarafindan alınır.

Fon süresiz olarak kurulmuştur.
FON PORTFÖYÜNÜMOLUŞTURULMASI

-ADDE 4" .şirket' fon. P°rtföyünü Yönetmelik çerçevesinde bu içtüzük hükümlerinde

yer alan portföy strateji ve sınırlamalanna uygun olarak oluşturur.'
FON YÖNETİMtNE İLİŞKİN ESASLAR

MADDE 5~ F°""n' risl<.'" da9itılması ve inançlı mülkiyet esaslanna göre katılımcı
koruyacak şekilde yönetimlnden, temsilinden ve varlıklarm'-saklanmas'ın'd'a'n'
A"'_TZ Yaşam ve Emel<lilık A. Ş. sorumludur. Fon portföyü, portföy yönetİ'cisT tarafindan
Plyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapılacak bir

portföv'vön'^rr

sözteşmesı çerçeveslnde bu içtüzükve Yönetmelik hükümleri dahilinde yonetiîir'

Fonla ilgili işlemler Yönetmeliğin 12. ve 14. maddeleri çerçevesinde belirtilen asaari
iart'ar',,. halz e" az. üç. kiSiden oluşan bir fon kurulu ve en'a2-bir~denetçj"tarafln3a'n

yürütülür. Fon kurulu üyelerim ve denetçiyi Şirket atar.
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EYF-İÇTZK

Fonla ilgili işlemlerin düzgünyürütülebilmesiniteminen Allianz Yaşam ve EmeklilikA. Ş.

yeterli mekan, teknik donanım ve örgütlenmenin kurulmasını, fon işlerim yürütecek
personelin belirlenmesin], Fon Kurulunun oluşturulmasını, Yönetmeliğin 14.' maddesi
çerçevesinde iç kontrol sisteminin kurulmasın],

Yönetmeliğin 15, maddesl ve

çerçevesinde risk yönetim sisteminin oluşturulması, personelin iç kontrol ve risk

yönetim sistemlerine uygun görev ve sorumluluklannın belirlenmesini, bu konularda

gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanmasını, fona ve katılımcılara ilişkin muhasebe, kayit
ye belge

sistemi

ile düzenli iş akışı

ve

kurulmuş olmasini sağlar,

haberleşmeyi sağlayacak

teknik

altyapının

Fon yönetiminde Yönetmeliğin 20 inci maddesindeki ilkelere uyulur.

Fon. l<urulu' Yonetim 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'nun vekalet akdi

hükümleri uygulanır.

FON PORTFÖYÜNDEKİ VARLIKLARIN SAKLANMASI

MADDE 6- Takasbank'ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları,
kıymetli madenler ile diğer varlıklar yapılacak sözleşme çerçevesinde fon adina

Istanbul Takas ve Saklama Bankasi A.Ş. (Takasbank) nezdindesaklanır.
FONUNYÖNETİMSTRATE3İSİ

MADDE 7- Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylanmn Bireysel Emeklilik

Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve

sözleşmeleri kapsaminda yer alan belirli kişi ya da kuruluşiara tahsis edilmcsi amacıyla

kurulmuş grup emeklilikyatırım fonudur.

E^.,.fatl.r.lm strateJISİ; fon portföyünün tamamini değişen piyasa koşullanna göre
Emeklilik Yatırım

Fonlannın Kuruluş ve Faallyetlerine'ilişkin

Esaslar Hakkında

Yönetmellk'ın 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinın tamamına veya bir kısmına
yatırmak olup yurtiçi borçlanma araçlanna ve ortaklık paylannın yanısıra global
piyasalar ve gelişmekte olan ülke piyasalanna da yatırım yaparak 'ağırlıklı olarak

sermaye kazancı elde etmektir.

Fon pprtföy_değerinm en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlanna

yatırabllir. Fon portföy değerinin %80'i yerli ve yabancı ihraççılann' döviz cinsinden
ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlanndan oluşamaz.

Fon, TL bazinda yüksek getlri sağlamak amacıyla fon izahnamesi madde 2. 4' te yer

alan tablodakl yatırım araçlannı kullanarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı
hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.

Fon yönetidsi risk-getiri perspektiflyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen

azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyünün volatilite aralıklannın
karşılık geldiği risk değeri 4-5 düzeyinde kalacaktır.

Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç

yaratan işlemlerden faydalanablllr.
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EYF-IÇTZK
PORTFÖYDEGERINÎN BELÎRLENMESI ESASLARI

MADDE^S- Fon portföyündeki varlıkların değerlemesinin her gün itibariyle yapilmasi

esastır. Portföydekt varlıkların degerlemesi Yönetmelikte yer alan esaslar çerç'evesınde

yapılır.

Değerleme esasları Yönetmelikte yer almayan varlıklar ise "izahnamede

belirtilen esaslar çerçevesinde değerlenir,

FON MALVARLIĞINAILÎŞKİN İLKE VE ESASLAR

MADDE 9~ Forlun malyarlı§ı Şlrket'in Kanun, emeklilik sözleşmesi, fon içtüzüğüve
ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlulüklerinin yerine getırilmesi dışinda hiçbir amaçla
kullanılamaz. Fon malvarlığı rehnedilemez, portföye ilişkin olarak yapılan işlemler
haricinde teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafindan haczedilemez ve iflas

masasına dahil edilemez.

FON MALVARLIĞININKULLANİLMASİ

MADDE 10~ Fo" malvarlığından fon portföyünün yönetimi ile ilgili Şirket'e ödenecek
fon işletim gideri ve izahnamede belirtilenler dışında harcama yapılamaz.

Harcamaların belgeye dayandınlması zorunludur. Fon malvarlığından piyasa rayici

üzerinde harcama yapılamaz.

Fon'dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net
yarl'k . degel"in. 'n 9ünl"k %0, 006247 (yüzbindealtıvirgüliklyüzkırkye'di) [yıllık %2, 28
(yüzdeikMrgülyirmisekiz)] olarak uygulanacak olup söz konuşu'Fon Toplam Gider

Keslntisi Oranı limiti içinde kalmsa dahi, birinci fıkrada belirtilen harcamala'rdan
bağımsız olarak fena gider tahakkuk ettirilmez.

Fon'un toplam giderleri kapsaminda, Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği
donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırlı olarak, Şirket'e,fon net
varilk» de9erlnin 9ünluk °/°0, 002192 (yüzbindelkivirgülyüzdoksaniki) '[yıllık yaklaşi'k
%0, 80 (yüzdesıfırvirgülseksen)] oluşan bir fon ışletim'giden kesintlsi 'tahakkuk ettirilir

ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Şirket lle yönetici arasinda

imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarma göre kurucuya ve

yöneticıye fondan ödenecektir.

Bu içtüzükte. belirlenen günlük kesinti oraninin aşılıp aşılmadığl Kurucu tarafindan
günlük olarak kontrol edilir ve muhasebe kayıtlanna yansıtılır. Kurucu tarafindan

yap ,. ko"tl'°lde'. 9unlük oranların günlük ortalama fon net varlık değerine göre
birikimli bir şekilde hesaplanmış hafinin aşıldığının tespiti halinde, aşan kısım Jlgiii

takvim yilini takip eden beş işgünü içinde Kurucu tarafindan fona iade edilir.

Fonun paylannın ilk defa halka arz edilmesi veya fonun tasfiye olmasi durumunda, bu
fıkrada belirtilen kontroller fon paylannm satışa sunulmuş olduğu günler dlkkate

alinarak yapılır.

PAY ALIMI VE PAYLARIN FONA İADESI

MADDE 11 - Fon payları, temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesl şartıyla
katılımcının bireysel emeklilik hesabına aktarılır. Fonun pay değeri, net varlık değer'inin
dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Pay sayisinin hesaplanmasında
küsurat işlemlerinin söz konuşu olmasi halinde, üç basamağa kadar olan kısım dlkkate

alinarak pay sayisi hesaplanır. Pay alımı ve iade işlemlerine ilişkin diğerteknik esaslar

jzahname ile katılımcılara açıklanır.
FON HESAPLARI

M'AOÇ^. Î2. ^&.F°"'U" hesaP dönemi takvim yılıdır. Ancak ilk hesap dönemi Fon'un

^Kuîylüş. tarihiriçlen başlayarako yılın Aralık ayının sonuna kadarolan süredir.
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la z,',r'ana",.Zenlenen
b;'a-nç°-ve_karve.

SSU

z. arartablosun""

raporla t"r"kte[

Fon

denetçisi

tarafindan incelenmesi

?irker'"-y°"rt^~ku^k;na"su^:^
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!^EEU3RGr,
DEIRFAR"NXNMYSA.HIPLERINE.
DA.GI.TILMASIESASLARI
fon Payla""ın bu içtüzüğün"^'maddes7ndrb eîirtilen
13-~. FOnyao!uşan
kar'..

^astera90re-tespited"en günlükfiyatlannay^"sır"Fon";ortfÖyünde"b°ualu^nu^'ta^^
^^'^L^. k,ar_pa^a^ka/_.Pay'd-a91tlm.
tarihinin-baSte'"9^gün^^^^^^^^
^SI ZIn, m^asebeleşt!rilir- . pay. ^h. pteri;ipayîa;înı'Kgİ'b^ş^ü ^^S!

ettiklerinde, ellerinde tuttukları süre\7n'Fon~'da oluşan'kartan°pyay^'nn?yaTmuşr^laaa
Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı sözkonuşu değildir.
FONILE-Î!-GII-İ BİI-<Sİ1-ERİN AÇIKLANMAŞEKLİ

MADDE14 : Fonlailgilibilgilerıza'hnamede belirlenenesaslardahilınde açıklanır.
FON'A-KATILMAVE FON'DANAYRILMAŞARTLARI

MADDE^":^aya-'lm've. Paylar'n fo"a, 'a'de-ed7lmesine ilişkin işlemler izahnamede
belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir

FON'UN BÎRLEŞMESİ, DÖNÜŞÜMÜ
VE DEVRİ

KRE-dle6be^^aer^^eaş:^ut.

üşüm

ve-devrine

"işkin olarak YÖNETMELİK

ve

4..Jİ"«^çtuzük--h-üwimleri ile Sermaye Piyasası Kurıılu'nun
%""' , KU,r"!u, duze"lemeleri . dikkate;alın, Sermî'aye~Pİ^sas7K 'u'rnu^

^S'^e!e. "..a.rasLmla_bİr uy?"nsuzluk~olu?t"9u~^
r:

!ç^zuk-hukum!erir"" . de?i?tirilmes'"' her zaman''talep "edebiî^ ^
.

içtüzükstandartların) değiştirebilir.

Düzenlenme Tarihi ; c'.-^//,<1../.
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Ersin PAK ''

SAM Vfc EMEKÖtTKA. S. ,'
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Burcu UZUNOĞLU

Genel Müdür Yardimcisi

Direktör

Fon Kurulu Üyesi

Fon Kurulu Üyesi
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