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ALLIANZ YAŞAMVE EMEKLİLİK A. Ş.
ATA FINANS DİNAMİK DEĞİŞKENGRUP
EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ
FONUN KURULUŞAMACI

MADDE^ l- Allianz Yaşam ve Emeklilik A. Ş. tarafindan 4632 sayılı Bireysel Emeklilik

Tasarrufve Yatırım Sistemi Kanununun 15. maddesinedayanılarak emeklilik sözleşmesi
çerçevesinde alınanve katılımcılar adina bireysel emeklilik hesaplarinda izîenen

katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslanna göre işletjlmesi amacıyla

Allianz Yaşam ve EmeklilikA, Ş.Ata Finans BüyümeAmaçlı Grup EsnekEmeklilik Yatırım
Fonu kurulmuştur.

Fonun unvanı Sermaye Plyasası Kurulu'nuno?-.. /,f.-@../^, i?/. î tarih ve£. MQİt(, sayılı

izni ile _'*Allian2 Yaşam ve Emeklilik A. Ş.Ata Finans Dinamik Değişken Grup Emeklilik

Yatırım Fonu" olarak değiştirilmiştir.

BU-ictuzükte..Alnanz. Yaşam ve Emeklilik A. Ş. "ŞİRKET", Ata Portföy Yönetimi A.;
".PORTroY. YONETİCÎSİ", İstanbul Takas ve Saklama' Bankasi A;Ş. "SAKLAYİCI
KURULUŞ", Alllanz Yaşam ve Emeklilik A, Ş.Ata Finans Dinamik Değişken Grup Emeklilik
Yatırım Fonu "FON", Sermaye Pıyasası Kurulu "KURUL", 4632 sayıl'ı Bireysel Emeklilik
,

Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu "KANUN", Sermaye Piyasası'Kurulu'nun Emeklilik
Yatırırı Fonlannın Kuruluş ye Faaliyetlerlne İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik ile ek ve

değişiklikleri "YÖNETMELİK", Emeklilik Yatırım Fonlanna İlişkin Rehber (REHBER),
Kamuyu Aydınlatma Platformu ise "KAP" olarak ifade edilecektir.

FON'UN VE ŞÎRKET'İN MERKEZ ADRESLERİ

MADDE2-Şirket'in ve Fon'un merkez adresi; Allianz Tower, KüçükbakkalköyMahallesi

Kayışdağı Caddesl No:l 34750 Ataşehir / İstanbul'dur,
FON TUTARI VE SÜRESl

MADDE

3-

Fon'un

tutarı

1. 000. 000.000

(birmilyartürklJrası)-TL'dir. Fon

100. 000. 000. 000 (yüzmilyar) paya bölünmüştür. Pay sayisinin artirilmasi ve artırılan
tutan temsil eden fon paylannın kayda alınmasına ilişkin karar yönetim kurulu tarafindan
alınır.

Fon süresiz olarak kurulmuştur.

FON PORTFÖYÜNÜNOLUŞTURULMASI

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

alan portföy strateji ve sınırlamalanna uygun olarak oluşturur.
FON YÖNETIMÎNE İLİŞKİN ESASLAR

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

haklarini koruyacak şekilde yönetiminden, temsılinden ve varlıkların saklanmasından

Alllanz Yaşam ve EmeklilikA.Ş.sorumludur, Fon portföyü, portföy yöneticisi tarafindan
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapılacak'bir portföy yönetim
sözleşmesi çerçevesinde bu içtüzükve Yönetmelik hükümleridahilinde yönetiii^

Fonla ilgili işlemler Yönetmeliğin 12. ve 14. maddeleri çerçevesinde belirtilen asgari

şart!arl. ..halz e" az üç kişiden oluşan bir fon kurulu ve en az bir denetçi tarafindan

yürütülür. Fon kurulu üyelerini ve denetçiyi Şirketatar,
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Fonla ilgili işlemlerin düzgün yürütülebilmesini teminen Allianz Yaşam ve Emeklilik A. Ş.
yeterli mekan, teknik donanım ve örgütlenmenin kurulmasını, fon işlerini yürütecek
personelin belirlenmesin!, Fon Kurulunun oluşturulmasını, Yönetmeliğin 14. ' maddesi
çerçevesinde iç kontrol sistemlnin kurulmasını, Yönetmeliğin 15. maddesi ve

çerçevesinderisk yönetimsistemininoluşturulması, personelin iç kontrol ve risk yönetim
sistemlerine uygun görev ve sorumluluklanmn belirlenmeslni, bu konularda gerekli bilgi

ve belgelerin hazırianmasını, fona ve katılımalara ilişkin muhasebe, kayit ve belge
sistemi lle düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak teknik altyapının kurulmuş

olmasini sağlar.

Fon yönetiminde Yönetmeliğin 20 inci maddesindeki ılkelere uyulur,
Fon Kurulu, Yönetim Kurulu'nun verdiği yetki çerçevesinde içtüzük ve izahnamede
değişiklik yapmaya yetkilidir.

^'rket lle l<atıhmalar arasındaki ilişkilerde bu içtüzükhükümleri. Kanun ve ilgili mevzuat

hükümleri, hüküm bulunmayan hallerde ise Borçlar Kanunu'nun vekalet akdi hükümleri
uygulanır.

FON PORTFÖYÜNDEKIVARLIKLARIN SAKLANMASI

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

kıymetli madenler lle diğer varlıklar yapılacak sözleşme çerçeveslnde fon adina Istanbui
Takas ve Saklama Bankasi A. ş. (Takasbank) nezdlnde saklanır.
FONUN YÖNETİM STRATEJİSİ

M
7~ Fon' Yönetmeliğin6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik
Sstemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planlari ve
sözleşmeleri kapsaminda yer alan belirli kişi ya da kuruluşîara tahsis edilmesi amacıyla
kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur.

? ^.. yatlr"TI strateiisi; fon portföyünün tamamini değişen piyasa koşullanna göre
Emeklilik Yatırım Fonlannın Kuruluş ve Faaliyetlerine tlişkln Esaslar Hakkında
Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına
yatırarak temettü, kira sertlfikası ve faiz geliri elde etmektedir. Fonun'varlık dağılımı
önceden belirlenemez.

Fon p?^iö'/-. de9erinln en fazla °A50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlanna
yatırabilir. Fon portföy değerinin %80'i yerli ve yabancı ihraççılann dövizcinsınden ihraç
edilmiş para ve sermaye piyasası araçlanndan oluşamaz.

".' TLbazlnda yüksekgeliri sağlamakamacıyla fon izahnamesi madde 2. 4' te yer alan
tablodaki yatırım araçların! kullanarak piyasalardaki fırsatlardan faydaianmayı
.

hedefleyen bir yönetim stratejisl izlemektedir.

Fon yöneticlsı risk-getirl perspektifiyle, hedeflenen volatillte aralığına karşılık gelen
azami getlriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyünun volatilite aralıklannın
karşılık geldiği risk değeri 4-5 düzeyinde kalacaktır.

Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla,

kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabillr,

PORTFÖYDEĞERİNİN BELÎRLENMESİ ESASLARI

MADDE 8- Fon portföyündeki varlıkların değerlemesinin her gün itibariyle yapilmasi
esastır. Portföydeki varlıkların değerlemesi Yönetmelikte yer alan esaslar çerçevesinde

yapıJif. 'DeğjsTleıçe esasları Yönetmelikte yer almayan varlıklar ise izahnamedebelirtilen
esaslar çerçevesinde değerlenir.
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FON MALVARLIĞINAİLİŞKİN İLKE VE ESASLAR

Î!^D^-9. ~-F?I1U m, alya rl'ğ'.?irl<et. 1?. Kanu"' emel<lilik sözleşmesi, fon içtüzüğü ilgili
!. 'ger.. mevzuattan dogan yukümlül"l<lerlnin yerine getirllmesi dışında hiçbîr amaela
"

ve

:. Fon malvarlığı rehnedilemez, portföye ilişkin olarak yapılan işlemfer

haricinde teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafindan haczedilemez ve iflas

masasına dahil edilemez.

FON MALVARLIĞININKULLANİLMASİ

ADDE.lo'. FOn. malval"llslndan fon POrtföyününyönetimi ile ilgili Şjrket'eödenecekfon
işletim giderive Izahnamede belirtilenler dışında harcamayapılamaz.
,

Harcamaların belgeye dayandınlması zorunludur. Fon malvarllğından piyasa rayici

üzerinde harcama yapılamaz.

Fon'dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri keslntisi dahil) üst sınırı fon net

ya ri!k-,deci. eri.". in 9unlük.. °'/°0, 006247 (yü2bindealtıvirgülikiyü2kırkye'd[)"[yıilık

%2, 28

(yuzdei.kwi.r_9üly"'m'sekiz. )]. °!arak .uy9ulana"k olup söz konuşu'Fon Toplam 'Gİder

,

Kesintisl Oranı limiti içinde kalınsa dahi, birinci fıkrada belirtilen harcamalardan'baaı'ms^z

olarak fona gider tahakkuk ettirilmez.

F;°nL"_"-top'am. gider,ler! l<aPsamında- Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği

donanım ve personel ıte muhasebehizmetleri karşılığı ile sınırlı olarak/Şlrket'e^fon'nrt

va^k-d, gerinin_günl.ük °/° .o:o.°55'irlder' (yüzbindebeşvirgülbeş) [yıllık 'yaklaşık '%2, o6
(yüzdeiki)] oluşan bir fon işletim gideri tesintısi tahakkuk ettirilîr ve bu ücret her

s°nu'1u-,İZLeye."-blr. hafta içinde ş""ket "e y°netici arasinda imzalanBn'sözleşme

çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslanna göre kurucuya ve yönetidve "fondan
ödenecektir.

B"'çtüzüktebelll"te"erl 9ünlük''esinti oraninin aşılıp aşılmadlğı Kurucu tarafindan günlük

ola.ral<, -k°ntrc', ed'"r ve muhasebe kayıüanna yansıtılır. Kurucu"ta7afından"y'apı'ian

kontrolde, günlük oranların günlük ortalama fon 'net varlık değerine-gore-b7rikimİİ"bi'r
şekilde hesaplanmış halının aşıldığının tespiti halinde, aşan kısım ilgmtakvim'yılmı"taki[
eden beş işgünü içinde Kurucu tarafindan fona iade edilir.

^°n"n. pay,lar'""1, ilk. clefa hall<a arz edilmesl veya fonun tasfiye olmasi durumunda, bu
fıkrada belirtilen kontroller fon paylannın satışa sunulmuşolduğugünlerdjkkatealinarak

yapılır.

PAY ALIMI VE PAYLARIN FONA İADESİ

MADIDE_ll^_F°". paylan;. tems'1 ettl§' de9erin tam olarak nakden ödenmesl şartıyla
katll!.man'". bireysel emekntil< hesabına aktarılır. Fonun pay değeri, neTvariık "değerinin

dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Pay sayisinin hesapTanmasında

küsurat işlemlerinin söz konuşu olmasi halinde, üç basamağa kadar olan kısım dîkkate

alinarak pay sayisi hesaplanır. Pay alımı ve iade işlemlerlne ilişkin diğer teknik esaslar
izahname ile katılımcılara açıklanır.
FON HESAPLARI

MADDE 12- Fon'un hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak ilk hesap dönemi Fon'un
kuruluş tarihlnden başlayarak o yılın Aralık ayının sonuna kadarolan süredjr.

Hazırlanan bilanço ve kar ve zarar tablosunun Fon denetçısı tarafindan Incelenmesl

sonucu düzenlenen raporla birlikte, Şirket'in yönetim kuruluna sunulur vekesinleşir, . ";",,; ..g ""^

/ ^^'. * ~\

;- -' ^
ıVe^EKLİLİiyA^,

EYF-İÇTZK

110NGJLIR GİDER FARKININ PAY SAHIPLERINEDAĞITILMASI ESASLARI
13:-F°r'ya°l, uşan kar'..fon Paylannın bu içtüzüğün-8;madde'sindi"beîirtllen
esasla ra9°retesp;tedile"9"nl"knyaüarInayans'r-'F°"'P°rtf6yünde"buiu^^

^r,'^Lmn. kar_paylar^k,a/. paylda91tlm. ta.rihinin-b^la"gı7günÜ"nde\ahs?l'^
b^'ımlte'zln, mu,'1asebeleşt""i"r- ^
. s.ahl.Pleri..Pay1annl'^rhYngTur^işgü'nü'Fuo'n''acia'^

ettiklerinde, ellerindetuttuklan'£üre'içTnF'on*'da^uşan'karcdan°pyay^nns8a^uşr^^
Hesap dönemisonunda ayrıca temettü dağıtımı sözkonuşu değildir.
roNILEII-GILİ BİLGİLERİN AÇIKLANMAŞEKLİ

MADDE 14 : Fonla ilgili bilgiler izahnamede belirlenen esaslar dahilinde açıklanır.
FON'A_KATILMA VE FON'DAN AYRILMA ŞARTLARI

.

MADDE-15:-pay _allml ve paylarl"fona iade edılmeslne ilişkin işlemler Izahnamede

belirlenen esaslarçerçevesinde gerçekleştirilir.

FON-UN BIRLEŞMESİ, DÖNÜŞÜMÜ
VE DEVRÎ

M=ADDLl6;-Fon'ar"1. blrleşme' dönLişümve devrlne ilişkin olarak YÖNETMELİKve
esaslara uyulur..

.., -B"_-'çtü:"ik hiikümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun

^uze"le.
meler; arasmda bir uygunsuzluk oluştugu"zaman*
asasI
=PLV
K".r"l". d"ze"le. m?.leri di^kkate alınır. Serma~ye"Piyasas7Ku'm'!^

!çt."2ul<-hukumlel'i"m . degiştirilmesini

içtüzükstandartlarım değiştirebilir.

Düzenlenme Tarihi: y^. /f'3... /.-2^'^
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Genel Müdür

Burcu UZUNOĞLU
Direktör

Fon Kurulu Başkanı

Fon Kurulu Üyesi
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