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ALLIANZ YAŞAMVE EMEKLİLİK A. Ş.
ATA FINANSDENGELİ DEĞİŞKENGRUP
EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ
FONUN KURULUŞ AMACI

MADDEl~.A"ia"ZYaşa'T'. ''e Emeklilik A. Ş. tarafindan 4632 sayılı Bireysel Emeklilik

l,^Yat.'^. slstem, ' KanurlL"1un 15. maddesine dayanılarak emekliiik'sözleşmesi
ç!rçevesinde, a''"an. ve katılımalar adina bireysel emeklilik hesaplannda-'[zTenen
ı, riskin dağıtılması ve inançlı mülkjyet esaslarına göre işletilmesi'

Allianz Yaşam ve Emeklilik A. Ş.Ata Finans Gelir Amaçlı GrupEsnek'Emeki'illk'Yatır^
Fonu kurulmuştur.

F°"un,,unva."lserm£'yeP'yasası Kurulu'nunQ?-../.lQ.. /.'İ9j. ^tanhveG.. lj. 3t^ayıh izni

;le-"AI"anzYaşam. ve, Emek"likA'ş- Ata Fina"sDen9en DeğiştenGrup Emekii'lTYatırîm
Fonu" olarak değiştirilmiştir.

B,u, İçtu?ukte. A"la2LYaşam ve.Emeklilik A. Ş. "ŞİRKET", Ata Portföy Yönetimi A. S.

,

^PORTroY YONETÎCİSİ", İstanbul Takas ve Saklama' Bankasi"A^Ş,'"'SAKUma
^RULUŞ^.A'"anz.,Yaşam ve EmeklNik A-ş- Ata FinansDengeli Degişken'Grup'E'mekniTk
^at'-"m.F°r1u."roN"'_sermaye PİYasasf Kurulu "KURUL", 4632 sayıh'İireyseT Emekİİ'l'ik

Tasarrufve Yatırım Sistemi Kanunu "KANUN", Sermaye Piyasası'Kurulu'nun' İmekl'i'iik
Fonlannın^Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin EsaslarHakkında Yönetmelikle e'k've
değişiklikleri -YÖNETMELİK", Emeklilik Yatırım Fonlanna İlişkin 'Rehber"
Kamuyu Aydınlatma Platformu ıse "KAP" olarak ifade edilecektir.

""". '. --. --'"

FON-UN VE ŞÎRKET'İN MERKEZ ADRESLERİ

MADDE»2^ş'rket'"1.. ve. F°".'u"merl<ez adresi; AINa"zTower- Küçükbakkalköy Mahallesi

Kayışdağı Caddesl No:l 34750 Alaşehir / İstanbul'dur.
FON TUTARI VE SÜRESİ

MADDEnnn3nF°n^_,,..tuta':'-.._ .l.-,o,o°-00.0.:00?

(birmilyartürklirası)-TL'dir. Fon

). 000. 000. 000 (yüzmilyar) paya bölünmüştür. Pay sayisinin artirilmasi've "artırılan
tutarı temsil eden fon paylannın kayda alınmasına ilişkin karar yönetim kurulu'tarafindan
Fon süresiz olarak kurulmuştur.
FON PORTFÖYÜNÜNOLUŞTURULMASI

MADD-E4;..ş!rket'. f°r' Portf°yün"Yönetmelikçerçevesınde bu içtüzükhükümlerindeyer

alan portföy strateji ve sınırlamalanna uygun olarak oluşturur,
FON YONETÎMtNE İLİŞKİN ESASLAR

MADDE 5' Fonun' risl<in da9itı'r"ası ve inançlı mülkiyet esaslanna göre katılımcı

koruyacak şekilde yönetiminden, temsllinden ve varlıkların saidanmasm'd'an

Allianz Yaşam ve EmeklilikA. Ş.sorumludur. Fon portföyü, portföyyöneticisi'tarafı'ndan
se.rm_aZe-F'iya. sa_s'. ^urulu, dü.zen'emelerine UYau"°larak yapılacak bir portföy-yöne'trm'
sözleşmesı çerçevesinde bu içtüzükve Yönetmelik hükümieridahillnde yönetilir'
Fonla ilgili işlemler Yönetmeliğin 12. ve 14. maddeleri çerçevesinde belirtilen asaari

şart'ar',. l''aiz e" a2:, "ç.. kişlden olu?a" bir fon kurulu ve en'az bir denetçi"tarafınüan

yürütülür. Fon kurulu üyelerim ve denetçiyi Şirketatar.
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F°nta,, i'g!l'. 'şlemler'",, düzclün Yürütülebilmesini teminen Allianz Yaşam ve Emeklilik A.;

^^^^. ^^^^ö^t^^^z;^^^^'^ri^^^^<

pers°ndi, n.be"r'en,mes'i"i' Fon Kur"l"""" °l"şturulmas7nı;~Yö'netmeligin' "l'4.!'um^cd'es'î

çerçevesmderisk
A .y°"et'm
kontrolsistemı"i"
sisteml"i". kurulmas'ım; 'Yonetmeiiğln"~"li'." madd'e^"^'

c?rçeveslnde.
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personelin^°kontrolve'rt'^'vrn etlvr

lsteî'lln luy.9^90revvesor"mluluk'arlnlnbenrlenm^i"iyb u'kon^^^
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Fon yönetıminde Yönetmeliğin 20 inci maddesindeki ilkelere uyulur.

dF^n,^irku'yuap^yeat'ymet^^u'nun verdlğiyetkiîe^eveslnde 'îtüz^ ^ izahnamede
5,"'te^"lka.t".;m.ala''.
a.raTdal<i "iş.kiterde bujçtüzükhükümleri. Kanunve ilgili mevzuat
hül<umleri' huküm bulunmayan hallerde ise Borçlar Kanunu'nun veikaiet'akd<i"hük^mtean

,

FON PORTFÖYÜNDEKIVARLIKLARIN SAKLANMASI

MADDE 6:.Tal<a.sba"k'in sal<lsma hizmeti verdiği para"ve sermaye plyasası

^et'LT^^d;ger^klar,
y;PNarak^^^^^fo^^ S^
Takas ve Saklama Bankasi A. Ş. (Takasbank) nezdinde'saklanır"
FONUN YÖNETİM STRATEJISİ

MADDE7~-F°n' Yönetmeli9i"S- maddesinde belirtilen, fon paylannın Bireysel Emeklilik

^^. Ha^a_^^''^e^^r^^"ü^'a^^y^^k'i^
alan'beİ'irli k'işiy'a
^,z'etmele"
kap!am;, nda yer
kurulmuş grup emeklilik yatırım

fonudur.

da"k"uruiuş^rua'ta^l'sc'e'c;)rm eps'iaa'^'cıv^

ortföyünün tamam'"ı değişen piyasa koşullanna
^"». rt^slr at^Lfon p,Kurüluş
göre
^^J9 tlrm^'annl. 1
ve . .Faa"yetlen:n'e°'-İlişki'n"'EsMra r'"H'^kynu^

Y°.netme"k.''"-5;,, maddesl". de bellrtite" varlık tür'lerinjn'tamamına 7eya"bir"^sînı'^

K^SS^^W^'^'Z^ ^^eS'^y^ ^a
F°ın'-1, L,baz.'ndayül<sekgetiri sa?lamal< amacıyla fon izahnamesl madde2.4' te yeralan
ya.t'nm-.,araçla"nl. k"."a"arak piyasalardaki fırsatlardan

hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.
.

Fonpwfföy-üe9ennln en. fazia °A5°'sinl yabana para ve sermaye pıyasası

^urab"i^°'Lportföydeğerinin%80'lyerllve^^"c"^çç;ia^d^^^, ^:^
edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarından oluşamaz.

F°"_yö"e.t^'s'_riSk~9eti" P^spektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına

azam!, geti, r;yisaglama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyününvoîatfiite'aralı'kla'rTnTn'
karşılık geldiği risk değeri 3-4'düzeyindekalacaktır.

FO,n, UYE"J!ayacağ'strate-"lerde' yatlrlm amaîh °larak ve/veya riskten korunma,
kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. '
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PORTFOY DEĞERINİN BEÜRLENMESİ ESASLARI

FON MALVARLIĞINAİLÎŞKİN İLKE VE ESASLAR

FONMALVARLIĞININKULLANİLMASİ

I^D^. ^S^, ^ss^s;:p;^"etf

eödenecekfbn

^Zeal^a^9yeaype, adnaaTdlr"masl zorunludur- Fon ma'-^'"da" P.yasa rayici
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PAY ALIMI VE PAYLARIN FONA İADESİ
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EYF-İÇTZK
FON HESAPLARI

=^^s, ^sssv. '^^s^^

55 M£v;s-"b"K'^S^S^K^^
5?^^
S"' w^=^I^"UMA5IE-z
^ara, -90re.ltesPTe^^'9^^rofS^Lnanb. ur'^ügl"l\madte^^^

£^y'^T, kar_p. ayla"-, kar^'udag'7tamata'nahiynînnT, J^,p0 ^^^^^^^

Hesapdönen,,sonundaayncatem. ttüdağ,t,m,sö^konuşudeğildir.
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FM°S BWLE9MESI'.DÖNÜŞÜMÜ
VEDEVRİ

^^. ^S^S^^C^evnne ^kin°^ YÖNETMELİKve

^. £^Sy^ns^a^^asasL. KUWIU'^

^ya.sa,S^KUruiu"dü;e'n^'leriuSst^,
rol^^ğu., ;E^
'çtuzuk hükumIerİnrn
p'yasas;~Kuruî^

içtüzük

'"d'e'SSite, a^''-.
s!rmay.
her 2aman e .

standartra r;n;'de'ği^3i sini

ta'ep

edebiîir"^

DüzenlenmeTarihi : 0^. //. '?... /. i-0J ^

Taylan TÜRKÖLMEZ
Genel Müdür

Fon Kurulu Başkanı
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Burcu U2UNOĞLÜ
Direktör

Fon Kurulu Üyesi
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