Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Kntılıııı Şeııısiye Fonu
MADDE 1- Şeııısiye Fon'un

Kuruluş Anıacı

ve Siiresi

1.1. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 'nun 52. ve 53.
maddelerine dayanılarak ve bu içtiiziik lıtikiiınlerine göre yönetilmek üzere tasarrufsahiplerinden
katılına payları karşılığında toplanan paralarin. tasarruf salıipleri hesabına. inançlı mülkiyet
esaslarıııa göre. sermaye piyasası mevzuatında belirlenen varlık ve/veya işlemlerden oluşan
porttOyleri işletmek amacıyla Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Katılını Şeınsiye Fonu ku nı lmuştur.
1.2.

Şeınsiye

Fon. bu içtüzük kapsanımda

1.3.

Şemsi ye

Fon siiresiz olarak

katılına payları

ihraç edilen

fonlardmı oluşmaktadır.

kunılıııuşturl

1.4. Bu içtüzükte geçen;

:11-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına Ilişkin
Finansal Raporlama

Tebliğ'ini,

Tebliği

Kanun
KAP
Kurucu
Kurul
MKK
Portföy Sn ldııyıcısı
PYŞ Tebliği
Şeııısiye

Fon

Tebliğ

Yönetici

:6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu,
:Kamuyu Aydınlatma Platforıııu'nu.
:Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'yi,
:Sermaye Piyasası Kurulu'mı.
:Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'yi.
:Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen tonların sermaye piyasası
mevzuatı kapsanımda portföy saklama hizmetini yUrtiten kuruluşu,
:lll-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin
Faaliyetlerine Ilişkin Esaslar Tebliği'ni,
:Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsi ye Fonu'nu, 1
:111-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına ilişkin Esaslar Tebliği'ni,
:Fonlarııı portföy yönelimi taaliyelini ylirlilen ve PYŞ Tebliği
hükümlerine göre kurulan portföy yönetim şirketi'ni

ifade eder.
ile kurucu. portföy saklayıcısı ve yönetici arasında ton
göre işletilıııesini. Kanun'un 56ncı maddesi kapsamında i
vekalet akdi lılikilııılerine göre yönetimini konu alan genel işlem şartlarını içeren

1.5. Bu içtliztik.

katılına payı salıipleri

portföytınlin inançlı ııılllkiyet esaslarına
saklanıııasıııı.

iltilıaki

bir sözleşmedir.!

MADDE 2- Şeııısiye Fon'un Unvııııı ile Kurucu, Yönetici ve Portföy Sııldııyıcısı'na İlişkin
Bilgi
2.1.

Şemsiye Fon'ununvanı;

Ak Portföy Yönetimi

A.Ş. Katılını Şeınsiye

Fonu' dur.

2.2.

Kunıcu'nun:

Unvanı;

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Merkez Adresi: Sabancı Center 4.Leventiistanbul
internet Sitesi: www.akportfoy.com.tr

2.3. Yönetici'nin:
Unvanı:Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Merkez Adresi: Sabancı Center 4.Levent/isıanbul
Internet Sitesi: www.akporlfov.com.tr
2.4. Portföy Saklayıcısı Kuruluşun;
Unvanı; Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Adresi: Sabancı Center 4.Levent/istanbul
Internet Sitesi: www.akyatirim.coııı.tr
MADDE 3- Şcnısiyc Foıı'ıı Bağlı Foıılıırııı İlınıçEdilmesi

3.1.

Şemsiye

kuruluşlara

Fon'a bağlı fonlarm
tahsisi i olarak satılır.

katılına payları

halka arz edilir veya belirli

kişi

ve/veya

Şemsiye Fon'abağlı
uygıııı olarak hazırlanan

her bir fonun katılma payı ihracı için. Kurulca belirlenen standartiara
izahname ve yatırımcı bilgi formu ile Kurulca istenen eliğer bilgi ve
belgelerle birlikte Kurııcıı tarafmdan Kıırııl'a başvmulur.

3.2.

3.3.

Katılına payları karşılığı yatırımcılardan

izahnaınede

3.4.

varlıklara

ve

toplanan para ve

diğer varlıklar

takip eden

iş

giinii

işleıniere yatırılır.

Katılına

Şeınsiye

Katılına

3.5.

belirlenen

paylarmm itibari değeri yoktur ve kaydi değer olarak tutulur. Katılına payları,
Fon'a bağlı fonlar itibariyle kaydi olarak MKK nezdinde ıııiişteri bazmda izlenir.
payları bastınlamaz ve fiziken teslim edilemez.

Katılma payı işlemlel'i

giinl!lk olarak MKK'ya bildirilir.

3.6. Katılma payları MKK nezdindeki hesaplarda. her
hesap kodları ile fon bazında takip edilir.

ıniişterinin

kimlik bilgileri ve buna

bağlı

MADDE 4- Şcmsiye Foıı'a Bağlı Foııhırııı Sakluıınııısıııa ve Mulvarlığıııııı Aynlığııuı İlişkin
Esaslar

4.1. Şemsiye Foıı'a bağlı her bir foıııııı t!iııı varlık ve
Kurucu ile Portföy Saklayıcısınm ınalvarlığmdan ayrıdır.

yiikiiınliillikleri

birbirinden ve aynca

fonlann ıııalvarlığı. fon hesabına olması. içtlizilkte ve izahnanıede
lıilk!lnı bulunması şartıyla kredi almak. tiirev araç işlenıleri veya fon adına taraf olunan benzer
nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilenıez ve rehnedileıııez. Şemsi ye Fon ·a
bağlı fonlann ınalvarlığı Kurucunun ve Porttl\y Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin
kamu kunınılanna devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu
alacaklannın talısili anıacı da dahil olmak !lzere lıaczedilenıez. Uzerine ilıtiyati tedbir konulamaz
ve iflas masasına dahil edilemez.
4.2.

Şeııısiye

Fon·a

bağlı

4.3. Şeııısiye Fon'a bağlı fonların portfôylerindeki varlıklann. Kurul'un portföy saklama
hizmetine ilişkin dilzenleıııeleri çerçevesinde Porttay Saklayıcısı nezdinde saklanınası
zorunludur. Saklanıaya ilişkin olarak Kurul'un ilgili diğer dlizenleıııelerinde yer alan esaslar
saklıdır.

4.4. Kurucunun Uçtinc!l kişilere olan borçları ve yilktinıllillikleri ile Şenısiye fon·a
aynı iiçlincii kişilerden olan alacaklan birbirlerine karşı mahsup edilemez.

bağlı fonlanıı

MADDE 5- Şeııısiyc Fon'ıı Bıığlı Fonlııl'llı Yönetimine İlişkin Esaslar ilc Yönetici'nin
Tabi Olduğu İll<clcr
5.1. Kurucu. Şenısiye Fon'abağlı fonların katılına payı salıiplerinin lıaklannı koruyacak şekilde
temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin bu içtlizük ve fon izahnameleri
lıliklimlerine uygun olarak yürilttilmesiııdeıı sorumludur. Kurucu Şemsiye Fon'abağlı fonlara ait
varlıklar llzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve bu içtiiztiğe uygun olarak tasarnılta
bulunmaya ve bundan doğan haklan kullanınaya yetkilidir.
5.2. Fonu temsil ve ilzııımı Kunıcu'nıın yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu bu yetkisini
bir veya daha fazla nıuralılıas liyeye veya mlidlir olarak tiçlincti kişilere devredebilir.!
5.3. Şemsiye Fon'un ve Şemsiye Fon·a bağlı fonlann faaliyetlerinin ylirlltiilnıesi esnasında
porttay yöneticiliği hizmeti dahil dışandan sağlanan lıiznıetleı·den yararlanılması. Kurucunun
sonınıluluğııııu ortadan kaldırmaz.
5.4. Yöneticinin yönettiği her fonun ve Şemsi ye fon'a bağlı
edilecek fonlanıı çıkarını ayrı ayrı gözetmesi zorunludur.
5.5.

Şenısiye

Fon ve

Şenısiye

tenıineıı PYŞ Tebliğ' i lılikiinıleri

5.6. Kurucu ile

olnı·ak

bu içtllzlik

kapsanıında ilmıçi

Fon'a bağlı fonlarla ilgili işlemlerin dtizglin y!lrlitlilcbilıııesiııi
çerçevesinde bir fon hizmet birimi oluşturulur.

katılma payı salıipleri arasındaki ilişkilere

Kanun. ilgili mevzuat ve içtüzüktcl
bulunmayan hallerde ise 11.01.20 ll tarihli ve 6098 sayılı Tlirk Borçlar
502 ila 514liııcli maddeleri lılikliıııleri kıyaseıı uygulaııır.

lılikliıııleri. hlikiiııı
Kaııuınıııuıı
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MADDE 6- Şenısiye Fon ilc Şenısiye
ile Bu Fonlıırda Yatırım
Riskin Dıığıtılması Esaslan
Stnıtejisi

Foıı'n Bağlı Foııhırııı Yatırım Amacı,
Yııpılacıık

Sermaye

Portföy Yönetim
Seçimi Ve

Piyıısası Anıçhırıııııı

6.1.

Şemsiye

Fon'a bağlı fonların portföylerine alınacak varlıklar ve işlemlere
Tebliğ ve Kurul'un ilgili diğer dlizeıılemelerinde yer alan esaslara tıyulur.

ilişkin

6.2.

Katılına payları Şeııısiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen fonların portföylinlin tamamı
olarak. kira sertitikaları, katılına hesapları. ortaklık payları, altııı ve diğer kıymetli

olarak

devamlı

nıadenler ile Kurulca uygun göriilen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası
araçlarından oluşnıaktaclır. Şenısiye Fon'a bağlı fonların yatırım amaçları ile portföy yönetim
stratejilerine ve tonların porttoylerine alınabilecek varlık ve işlemlerin seçimi ile riskin
dağıtılınası esaslarına ilişkin ayrıntılı bilgilere ilgili fonların izahnamelerinde yer verilmektedir.

MADDE 7Fiyııtlarıııııı

Şcmsiyc Foıı'a

Tespiti

Usıılil

Bağlı

Foııhırııı

Katılımı Pııylarınııı Satını

ilc Fon Portföy ı·c Fon Toplum

Değerinin

•

7.1. Şeııısiye Fon'a bağlı her bir fonun birim pay
belirlenen esaslar çerçevesinde ayrı ayrı hesaplanır.

değeri

ve Geri Alım
Belirlenmesi Esasları

Finansal Raporlama

Tebliği'nde

7.2. Şeııısiye Fon'abağlı tonların katılına paylarınııı satını ve geri alım fiyatlarınııı tespiti usulti
ile fon portföy ve toplanı değerinin belirlenınesine ilişkin esaslara fon izahnamelerinde yer
verilmektedir.
MADDE 8- Bağımsız Denetim, Finansal
Sahiplerine Yunsıtılııuısıııa İlişldıı Esashııi
8.1.

Şeııısiye Fon'tııı

kuruluş

tarihinden

Raporlanın

ilc Gelir ve Gidcl'lcrin

hesap dönemi takvim yılıclır. Ancak ilk hesap dönemi
o yılın Aralık ayının sonuna kadar olan sllredir.

Şeııısiye

Fon'un

başlayarak

8.2. Şeııısiye Fon ile Şeııısiye Fon'a bağlı fonlara ilişkin finansal
Finansal Raporlama Tebliği'nde yer alan usul ve esaslara uyulur.
8.3. Şeııısiye Fon ve
Kmul'un bağımsız

raporların hazırlanınasında

Şeııısiye Fon'a bağlı fonların finansal tablolarının bağımsız denetiminde
elenetinıle ilgili ellizenleıııelerine uyulur. Finansal tablo ·hazırlama

ytikliıııllilliğlintln bulunduğu
raporları da ll nansal tablolarla

8.4.

Katılına Payı

Şemsi ye Fon'abağlı

ilgili hesap döneminin son gtlnli itibarıyla
birlikte bağımsız denetimden geçirilir.

tonlar tasfiye tarihi

itibarıyla

özel

bağımsız

hazırlanan

portföy

denetime tabidir.

8.5. Şeııısiye l'on'a bağlı her bir fonda oluşan kar, bu içtlizUkte belirtilen esaslara göre tespit
eelilen katılına payı tiyatlarıııa yansır. Katılına payı sahipleri. paylarını fon izahnamelerinde yer
alan esaslar çerçevesinde fona gerı sattıklarıııda, ellerinde tuttukları slire için !onda oluşan
karelan paylarını alınış olurlar.

Şemsi ye

her bir fondmı karşılanan. yöneti ın llereti dahil til ın giderlerin
toplaınının llst sınırına ve fon ınalvarlığından yapılabilecek harcaıııalara. ilişkin bilgilere ton
izahnamesinde yer verilir.
8.6.

8.7.

Fon 'n

bağlı

Şeııısiye

Fon'un kuruluş giderleri ile fonların katılma payı ihraç giderleri hariç olmak llzere.
Fon için yapılması gereken tllııı giderler (bağımsız denetim gideri. vs.) Şeııısiye Fona
tonların toplanı değerleri dikkate alınarak oransal olarak bu tonların portlayierinden

Şeııısiye
bağlı

karşılanır.

8.8. Şeııısiye Fon ·a bağlı her bir !onda uygulanacak yönetim lleretinin
bilgilere ton izahnamelerinde yer verilir.

tonlarda Kurul dllzenleıııeleri çerçevesinde pertorıııansa dayalı
Performansa dayalı llcretlendirıııe uygulnınasında bulunan Şeııısiye
Fon'a bağlı fonların izalınaıııelerinde perlorıııansa dayalı licretlendirıııeye ilişkin esaslara ve
hesaplama örneklerine yer verilir.

8.9.

Şeııısiye

hesaplanıııasına ilişkin

Fon'a

bağlı

llcretlendirıııe yapılabilir.

MADDE 9- Belge ve

Kayıt Diizeııi

9.1. ihraç edilen katılına paylarının kaydına mahsus olmak lizere Şeııısiye Fon'a bağlı her bir
ton için Tlirk Ticaret Kanunu'nun 64. maddesine göre tasdik ettirilen "Katılma Payları Defteri"
tutulur. Katılına payları del'terinde katılına paylarının alım satınıları gllnllik olarak izlenir. Türk
Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Kanun lıiikllınleri çerçevesinde Şeııısiye Fon'abağlı her
bir ton için Yevmiye Defteri {günlük defter), Deller-i Kebir (büyük defter)ton hizmet birimi
tarafından tutulur. Maliye Bakanlığı'nca istenebilecek ilgili mevzuattan kaynaklanan zorunlu
defterler de ilgili fon bazında ayrıca tutulur.
9.2. Kurucu

Şemsi ye

ıııllşteri bazında

Fon ·a bağlı her bir ton için kaydi değer olarak tutulan ton katılnın paylarını
izieyebilecek bir sistemi kurmak ve bu bilgileri 5 yıl boyunca saklanıakl

zorundadır.

9.3. Şenısiye Fon'a bağlı fonların ımıhasebe, denetim, hesap ve işlenıleri Kanun, Tiirk Ticaret
Kanunu, Vergi Usul Kanunu ile Borçlar Kanunu'nun ilgili hlikllnılerine uygun olarak,
Kunıcunun, Yöneticinin ve PorttOy Saklayıcısının hesapları dışında özel hesaplarda izleniı·. Fon
muhasebesine ilişkin olarak. Finansal Raporlama Tebliği'nde belirtilen esaslar ile Kurulca
belirlenen diğer esaslara uyu lur.
MADDE 10- Şenısiye Fon'la İlgili Bilgilel'iıı Açıklıııınuı Şekli
10.1. Şeııısiye Fon'un yıllık finansal tabloları, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 glln
içinde KAP'ta kamuya açıklanır. Özel bağımsız denetimden geçen fınıınsııl tablolar ise ilgili
dönemin sonunu tııkip eden 60 glln içerisinde KAP'ta açıklanır.

10.2.
ayı

Şemsiye Fon'abağlı
altı iş

takip eden

fonlara ilişkin aylık olarak
gUnU içinde KAP'ta açıklanır.

hazırlanan

portföy dağılım

raporları.

ilgili

10.3. Portföy raporları dışındaki finansal raporlar. KAP'ta açıklandıktan sonra. Kurucu'mııı
internet sitesinde, yntmmcılar tarafıııdan kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde yayımlaııır. Bu
bilgiler, ilgili internet sitesinde en az beş yıl süreyle kamuya açık tutulur. Söz konusu flnansal
rapoı·lar aynı zamanda Kurtıcunun merkezinde ve katılına payı satışı yapılan ortamlarda
yatırımcılarm incelemesi içinhazır bulundunılur.
10.4. işbu içtiizUk ve içtlizlikteki değişiklikler ticaret siciline tescil ve TTSG ile KAP'ta ilan

yapma kararıııı etkileyebilecek ve önceden bilgi salıibi
gerektirecek nitelikte ise. değişikliğe ilişkin izin yazısıııııı Kurucu tarafından tebell(iğ
edildiği tarihi izleyen iş glin!i konuya ilişkin bir duyunı metni ayrıca KAP'ta ilan edilir ve yeni
hususların ylir!irlliğe giriş tarihi 1O iş glinllnden az olmamak üzere duyunı metninde belirtilir.
edilir.

Değişiklikler yatırımcıların yatırım

olunıııasını

10.5. Kurul gerektiğinde, Tebliğ'de yer alan slirelerle bağlı olmaksızın Şeııısiye Fon ve Şeııısiye

tonlar hakkında bilgi verilmesini isteyebilir. Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz,
sistemlerinin çökmesi. tonlarm portföylerindeki varlıklarm ilgili olduğu pazarın,
piyasanın. plattonnıııı kapanması. bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, şirketin
ıııali dunımunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkınası gibi olağantistli dunııııların
meydana gelmesi halinde. değerleme esaslarıııııı tespiti hususunda kunıcunun yönetim kurulu
karar alabilir. Bu dmumda değerleme esaslarının gerekçeli olarak karar defterine yazılarak,
Kurul'a ve Portföy Saklayıcısı'na bildirilmesi zorunludur. Ayrıca söz konusu olaylarla ilgili
olarak KAP'ta açıklama yapılır.
Fona

bağlı

iletişim

10.6.

Şemsiye

dlizeııleıııelerine

Fon'a bağlı tonlarm reklam ve
uyu lur.

ilaniarına

ilişkin

10.7. KAP'ta ilan edilmesi gereken bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak

ve glincel

olarak

Kunıl'un

ilgili

yayıınlanıııası. doğruluğu

tutulması Kunıcu'nun sorumluluğundadır.

MADDE 11-

Şenısiye Fon'ıı Bıığlı

Ayninın Şıırthın

ile

Fonhınn

Fonhmn Dıığıtııııı,
Sona Ermesi ve Tasfiyesi

11.1. Şeııısiye Fon'a bağlı tonların katılnın
esaslara fon izahnamelerinde yer verilir.

Fonlıını Katılnın

paylarının alıııı satımiarına

ve

ve Bu Fonlanlan
dağıtınıma ilişkin

1 1.2. Kurucu, Yönetici ve varsa Dağıtını Kunıluşu tarafından katılına paylarının Şemsi ye Fona
bağlı

Kurucu ve/veya Yönetici, Şeııısiye Fon'a bağlıher bir
!onun katılma payı sayısının %20'sini aşınayacak şekilde, ilgili fon katılına paylarını kendi
portfôylerine dahil edebilirler. Ancak katılına paylarının satışına başianınadan önce Kurucu
tarafıııdan Şeııısiye Fon'a bağlı bir fona avans olarak tahsis edilen tutar karşılığında portfôye
alınan katılına payları Şeııısiye Fon'abağlı ilgili fonun kuruluşundan itibaren bir yıl sUre ile bu
oranın hesaplanınasında dikk,
ıaz.
her bir ton

adına alıııı satııııı esastır.

,
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ı 1.3. Şemsi ye Fon'un sona ermesi ne ve tastlyesine
uyu lur.

ilişkin

olarak

ıı.4. Şemsiye Fon tastlye slirecinin tanıanılanması Uzerine.
ticaret sicilinden terkin ettirilir ve keyfiyel Kurul'a bildirilir.

Tebliğ'de

işbu içıtiziik

belirtilen esaslar«
Kurucu

tarafından

ı 1.5. işbu içıtiziik kapsamında payları ihraç edilen Şemsiye Fon'a bağlı tonlar Şemsi ye fon
tastlye edilmeksizin de tasfiyeye tabi tutulabil ir.
ı 1.6. Şemsi ye Fon'a
verilmektedir.

bağlı

tonların

tastlyesine

ilişkin

esaslara fon izahnamelerinde yer

ı

1.7. Kurucunun iflası veya tııstiyesi halinde Kurul, Şemsiye Fonu ve Şemsiye Fon'a bağlı
tonları uygun göreceği başka bir portföy yönetim şirketine tastiye amacıyla devreder. Portföy
Saklayıcısıııııı mali dunııııunun taahhiitlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflası veya
tasfiyesi halinde de. Kurucu ton varlığıııı Kurulca uygun göriiiecek başka bir portföy
saklayıcısıııa devreder.

hnllerde ve bu içtiiziili hiiküııılcri ile Serııınye Piynsnsı
bir uyumsuzluk ortaya çıloııası halinde Serııınye
Piyıısası
Kurulu diizcıılcıııclcriııc uyulur. Serııınye Piynsnsı Kurulu içtüziik
hiil•üıııleriııiıı değiştirilmesini her znıııaıı tnlcp edebilir \'C içtiiziil• shındnrtlnrıııı
Bu içtiiziikte

hiildiııı buluıııııııyıııı

Kunılu'ııuıı diizenleıııeleri anısıııdıı

değiştircbilir.
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