Ak

Kıymetli

MADDE 1- Şeııısiye

Yönetimi A.Ş.
Madenler Şemsiye Fonu

Poı·tföy

Foıı'ıııı Kuruluş Anıncı

ve Süresi

ı. ı. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafındmı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 'nun 52. ve 53.
maddelerine dayanılarak ve bu içtOzlik hliklimlerine göre yönetilınek lizere tasarruf salıiplerinden
katılma payları karşılığında toplanan paralarin, tasarruf salıipleri hesabına. inançlı mülkiyet
esaslarına göre. sermaye piyasası mevzuatında belirlenen varlık ve/veya işlemlerden oluşan
portföyleri işletmek amacıyla Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
kıırul muştur.

1.2. Şeınsiye Fon, bu içtlizllk kapsamında
1.3. Şemsiye Fon sllresiz olarak

katılına payları

ihraç edilen fonlardan

oluşmaktadır.

kurulmuştur.!

1.4. Bu içtlizllkte geçen;
Finansal Raporlama

:11-14.2 sayılı Yatırım Fonlarınııı Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin

Tebliği

Tebliğ' ini,

Kanun

:6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunıı'mı,
:Kamuyu Aydınlatma Platfornııı'nu,
:Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'yi,
:Sermaye Piyasası Kurulu'ıııı,
:Merkezi Kayıt Kunıluşu A.Ş.' yi,
:Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen tonların sermaye piyasası
mevzuatı kapsaınında portfôy saklama hizmetini yllrllten kunıluşu,
:lll-55. 1 sayılı Portfôy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin
Faaliyetlerine Ilişkin Esaslar Tebliği'ni,
:Ak Portfôy Yöetiıni A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsi ye Fonu'nu,!
:lll-52. 1 sayılı Yatırım Fonlarıııa Ilişkin Esaslar Tebliği'ni,
:Fonların portfôy yönetimi faaliyetini yllrllten ve PYŞ Tebliği
hükümlerine göre kurulan portfôy yönetim şirketi'ni

KAP
Kurucu
Kurul
MKK
Portföy Saklayıcısı
PYŞ Tebliği
Şenısiye

Fon

Tebliğ

Yönetici
ifade eder.

1.5. Bu içtOzllk, katılma payı sahipleri ile kurucu, portfôy saklayıcısı ve yönetici arasmda ton
portföyllnlin inançlı mtilkiyet esaslarına göre işletilmesin i, Kanun'un 56 ncı maddesi kapsamında
saklanmasıııı, vekalet akdi hllkllmlerine göre yönetimini konu alan genel işlem şartlarını içeren
iltilıaki bir sözleşmed ir.

MADDE 2- Şeııısiye Fon'un Unvııııı ile Kurucu, Yönetici ve Portföy Snldııyıcısı'ıın İlişkin
Bilgi

2.1. Şenısiye
2.2.

Fon'ıııı unvanı:

Ak Portföy Yönetimi

A.Ş. Kıymetli

Madenler Şenısiye Fonu'dur.

Kunıcu'nun;

Unvanı;

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Merkez Adresi; Sabancı Center 4.Levent/istanbul
internet Sitesi: www.akpoıtfoy.coın.tr

2.3. Yönetici'nin:
Unvaııı;Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Merkez Adresi; Sabancı Center 4.Levent/istanbul
internet Sitesi: www.akportfoy.coııı.tr
2.4. Portföy Saklayıcısı Kuruluşun;
Unvanı: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Adresi; Sabancı Center 4. Levent/lstanbıı(
Internet Sitesi: www.akyatirinı.conı.tr
MADDE 3- Şemsiye Fon'aBağlı Fonların ihraç Edilmesi

3.1.

Şemsiye

kuruluşlara

Fon'a bağlı fonların
tahsisi i olarak satılır.

katılına

3.2.

Şemsiye Fon'abağlı

3.3.

Katılma payları karşılığı yatırımcılardan

paylan halka arz edilir veya belirli

kişi

ve/veya

her bir fonun katılına payı ihracı için, Kurulca belirlenen standartiara
uygtın olarak hazırlanan izahname ve yatırımcı bilgi formu ile Kurulca istenen diğer bilgi ve
belgelerle birlikte Kurucu tarafından Kurul'a başvunılur.

izahnanıede

3.4.

belirlenen

ve

toplanan para ve

diğer varlıklar

Fon'a

Katılına payları

takip eden

itibari değeri yoktur ve kaydi değer olarak tutulur.
fonlar itibariyle kaydi olarak MKK nezdinde mUşteri
bastırılanıaz ve fiziken teslim edilemez.
bağlı

Katılma payı işlenıleri

iş

gllnll

işlemlere yatırılır.

Katılına paylannın

Şemsiye

3.5.

varlıklara

Katılına payları,
bazında

izlenir.

günlUk olarak MKK'ya bildirilir.

3.6. Katılma payları MKK nezdindeki lıesaplarda, her
hesap kodlan ile fon bazında takip edilir.
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mUşterinin

kimlik bilgileri ve buna

bağlı

MADDE 4- Şenısiye Fon'n Bnğlı Fonhınn Snldnnııınsııın ve Mnlvnrlığıııııı Aynlığımı İlişldn
Esasinı·

4.1. Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun Him varlık ve
Kurucu ile Portföy Saklayıcısıııııı ınalvarlığından ayndır.

birbirinden ve aynca

fonlan n ınal varlığı. fon hesabına olması, içtlizlikte ve izalınaıııede
lıllkiiııı bulunması şartıyla kredi almak, ttirev araç işlenıleri veya fon adına taraf olunan benzer
nitelikteki işleııılercle bulunmak haricinde teminat gösterileıııez ve relınedileıııez. Şemsi ye Fon ·a
bağlı fonların ınalvarlığı Kunıcunun ve Portföy Saklayıcısıııın yönetiminin veya denetiminin
kanıtı kunıııılarıııa devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu
alacaklannııı talısili anıacı da dahil olmak lizere lıaczedileıııez, lizerine ilıtiyati tedbir konulamaz
ve iflas ıııasasıııa dahil edilemez.
4.2.

Şemsi ye

ylikliıııliiliikleri

Fon 'a

bağlı

4.3. Şeııısiye Fon'a bağlı tonlann porttoylerindeki varlıklarııı, Kurul'un portföy saklama
hizmetine ilişkin diizenleıııeleri çerçevesinde Portfôy Saklayıcısı nezdinde saklaıııııası:
zorunludur. Saklamaya ilişkin olarak Kunıl'Lııı ilgili diğer cliizenleıııelerinde yer alan esaslar
saklıdır.

4.4. Kurucunun iiçlincli kişilere olan borçlan ve ylikiimliiliikleri ile Şemsiye
aynı liçiinctl kişilerden olan alacaklan birbirlerine karşı mahsup edilemez.

Fon'abağlı

fonlarm

Şeııısiye Fon'n Bnğlı Fonlarm Yönetimine İlişkin Esnshır ile Yönetici'nin
Tnlıi Olduğu İlkeler

MADDE 5-

5.1. Kurucu, Şeııısiye Foıı·a bağlı tonların katılına payı salıiplerinin haklarını koruyacak şekilde
temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin bu içtiiziik ve ton izahnameleri
lıllkiiınlerine uygun olarak yiirlltiilınesiııden sonııııludur. Kurucu Şeııısiye Fon'abağlı tonlara ait
varlıklar Ozerinde kendi adıııa ve ton hesabına mevzuat ve bu içtiizliğe uygıııı olarak tasarnıfta
bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanınaya yetkilidir.
5.2. Fonu temsil ve ilzaıııa Kunıcu'nuıı yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu bu yetkisini
bir veya daha fazla mura hhas üye ye veya nıOdllr olarak liçliııcll kişilere devredebil ir.
5.3. Şemsiye Fon'un ve Şeııısiye Fon'a bağlı tonların faaliyetlerinin yllrlltiilıııesi esnasında
portfôy yöneticiliği hizmeti dahil dışandan sağlanan hizmetlerden yararlanılması, Kurucıınun
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
5.4. Yöneticinin yönettiği her fonun ve Şeııısiye Fon'abağlı olarak bu içtiizlik
edilecek tonlann çıkarını ayrı ayn gözetınesi zonınludur.

kapsanıında

ihraç

5.5. Şeııısiye Fon ve Şeııısiye Foıı'a bağlı fonlarla ilgili işlemlerin düzgün ylirütlilebilıııesini
temiııeıı PYŞ Tebliğ'i hlikllıııleri

çerçevesinde bir fon hizmet birimi

oluştunılur.

5.6. Kurucu ile katılına payı salıipleri arasındaki ilişkilere Kanıııı. ilgili mevzuat ve içtliziikte
lıüküınleri. hüküm bulunmayan hilllerde ise 11.01.20 ll tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanununun 502 ili\ 514 lineli maddeleri lıtıkiiıııleri kıyasen uygulanır.
MADDE 6- Şcmsiyc Fon ilc Şcmsiye
Stratejisi ilc Bu Fonhınhı Yatınm

Fon'ıı Bağlı Foııhırııı Yııtırıııı Amacı,

Portföy Yönetim
Seçimi Ve

Yapılacak Senııaye Piyasası Araçlarıııııı

Rislıin Dağıtılması Esnshırı

Fon'a bağlı fonlarm portföylerine almacak varlıklar ve işleıniere
Tebliğ ve Kurul'un ilgili diğer dtızenleıııelerinde yer alan esaslara uyu lur.

6.1.

Şeınsiye

ilişkin

olarak

6.2. Katılına payları Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen fonların toplam değerinin en az
%80'i elevanılı olarak borsada işlem gören altııı ve diğer kıymetli ıııadenler ile kıymetli
madeniere dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Şeııısiye Fon'a bağlı tonların
yatırım anıaçiarı ile portföy yöneti ın stratejilerine ve !onların poıtföylerine almabilecek varlık ve
işleınierin seçimi ile riskin dağıtılınası esaslarına ilişkin ayrıntılı bilgilere ilgili fonların
izalınaıııelerinde yer veril ınektedir.
MADDE 7Fiyııtlarıııın

Şenısiyc Fon'a Bağlı Fonhınn Katılma Payhınnııı Satını ve Geri Alım
Tespiti Usulü ile Fon l'oı·tföy ve Fon Tophıııı Değerinin Belirlenmesi Esaslan

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

değeri

Finansal Raporlama

Tebliği'nde

7.2. Şemsiye Fon'abağlı fonların katılına paylarıııııı satını ve geri alım fıyatlarınlll tespiti usulü
ile ton porttay ve toplanı değerinin belirlenmesine ilişkin esaslara ton izahnamelerinde yer
verilmektedir.
MADDE 8- Bnğıııısız Denetim, Finıınsııl
Sahiplerine Yansıtılımısına İlişkin Esııshır
8.1.

Raporhınıa

ilc Gelir ve Giderlerin

Şeııısiye

kuruluş

Fon'un hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak ilk hesap dönemi
tarihinden başlayarak o yılın Aralık ayıııııı sonuna kadar olan stlredir.

8.2. Şeııısiye Fon ile Şeııısiye Fon'a bağlı fonlara ilişkin tinansal
Finansal Raporlama Tebliği'nde yer alan usul ve esaslara uyulur.

Katılnın Payı

Şeııısiye

Fon'un

raporların lıazırlanıııasıııda

Şemsi ye

Fon 'a bağlı fonların finansal tablolarının bağımsız denetiminde
ilgili dlizenlemelerine uyulur. Finansal tablo hazırlama
yiiklimlliltiğüntin bulunduğu ilgili hesap döneminin son glinti itibarıyla hazırlanan portföy
raporları da finansal tablolarla birlikte bağımsız denetimden geçirilir.
8.3.

Kunıl'un

Fon ve

bağımsız

Şemsi ye

denetinıle

Şemsiye Fon'abağlı

8.4.

tonlar tasliye tarihi

itibarıyla

özel

bağımsız

denetime tabidir.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir toncia oluşan kar, bu içtlizlikte belirtilen esaslara göre tespit
edilen katılma payı tiyatlarıııa yansır. Katılına payı sahipleri. paylarını fon izahnamelerinde yer
alan esaslar çerçevesinde tona geri sattıklarıncla, ellerinde tuttukları slire için !onda oluşan
kardan paylarını almış olurlar.

8.5.

Şeııısiye

her bir tondan karşılanan, yönetim licreti dahil tlinı giderlerin
toplanıının list sınırına ve fon ınalvarlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin bilgilere ton
izahnamesinde yer verilirj

8.6.

8.7.

Fon'a

bağlı

Şeııısiye

Fon'un kuruluş giderleri ile tonların katılına payı ihraç giderleri hariç olmak !izere,
Fon için yapılınası gereken tliııı giderler (bağımsız denetim gideri. vs.) Şeııısiye Fona
fonların toplanı değerleri dikkate alınarak oransal olarak bu fonların portföyleriııden

Şeııısiye
bağlı

karşılanır.

8.8. Şeııısiye Fon'a bağlı her bir foncia uygulanacak yönetim ücretinin
bilgilere fon izahnamelerinde yer verilir.

hesaplanmasına ilişkin

Şeııısiye Fon'a bağlı fonlarda Kurul düzenlemeleri çerçevesinde performansa dayalı
licretlenclirme yapılabilir. Performansa dayalı licretlendirme uygulamasında bulunan Şenısiye
Fon'a bağlı fonların izahnamelerinde performansa dayalı licretlendirnıeye ilişkin esaslara ve
hesaplama örneklerine yer verilir.

8.9.

MADDE 9- Belge ve

Kııyıt

Düzeni

9.1. ilmıç edilen katılına paylarının kaydına malısus olmak lizere Şenısiye Fon'a bağlı her bir
ton için Tlirk Ticaret Kanunu'nun 64. maddesine göre tasdik ettirilen "Katılma Payları Defteri"
tutulur. Katılına payları denerinde katılına paylarının alım satımları glinllik olarak izlenir. Tlirk
Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Kanun hlikümleri çerçevesinde Şemsiye Fon'a bağlı her
bir fon için Yevmiye Defteri (günlük defter), Defter-i Kebir (büyük defter)fon hizmet birimi
tarafından tutulur. Maliye Bakanlığı'nca istenebilecek ilgili mevzuattan kaynaklanan zorunlu
defterler de ilgili fon bazında ayrıca tutulur.
9.2. Kurucu

Şemsi ye Fon'abağlı

nılişteri bazında

her bir fon için kaydi değer olarak tutulan fon katılına paylarını
izieyebilecek bir sistemi kurmak ve bu bilgileri 5 yıl boyunca saklamak

zonındaclır.

lı:

lo 'lt!\,J8;.~ w'.,:~'r' <. lq>onk>y.ı;r;n' !r
_; lt::I\D!J';) Serrmıy&:~ 000.000

9.3. Şeııısiye Fon'a bağlı fonlarm ınuhasebe. denetim. hesap ve işlemleri Kanun. Türk Ticaret
Kanunu, Vergi Usul Kanunu ile Borçlar Kanunu'nun ilgili hilkllmlerine uygun olarak.
Kurucunıııı, Yöneticinin ve Portföy Saklayıcısmm hesapları dışmda özelhesaplarda izlenir. Fon
muhasebesine ilişkin olarak. Finansal Raporlama Tebliği'nde belirtilen esaslar ile Kurulca
belirlenen diğer esaslara uyulur.
MADDE 10- Şcııısiye Foıı'lıı İlgili Bilgilerin Açıklnnııııı Şekli
10.1. Şeııısiye Fon'un yıllık tinansal tabloları, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 glln
içinde KAP'ta kamuya açıklanır. Özel bağımsız denetimelen geçen tinansal tablolar ise ilgili
dönemin sonunu takip eden 60 glin içerisinde KAP'ta açıklanır.
10.2.
ayı

Şemsiye Fon'abağlı

takip eden altı

10.3. Portlay

iş

fonlara ilişkin aylık olarak
gUnil içinde KAP'ta açıklanır.

raporları dışındaki

hazırlanan

Jinansal raporlar. KAP'ta

portföy

dağılım raporları.

açıklandıktan

sonra,

ilgili

Kunıcu'nun

interııet sitesinde, yatırımcılar tarafmclmı kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde yayımlanır. Bu
bilgiler, ilgili internet sitesinde en az beş yıl süreyle kamuya açık tutulur. Söz konusu finansal
raporlar ayııı zamanda Kunıcunun merkezinele ve katılma payı satışı yapılan ortamlarda
yatırııııcılarııı incelemesi için hazır bulunduru lur.

10.4. işbu içt[Jztik ve içtliztikteki değişiklikler ticaret siciline tescil ve TTSG ile KAP'ta ilan
Değişiklikler yatırımcıların yatırım yapıııa kıırarıııı etkileyebilecek ve önceden bilgi salıibi
gerektirecek nitelikte ise, değişikliğe ilişkin izin yazısmııı Ktınıcu tarnfıııdan tebellüğ
edildiği tarihi izleyen iş günü konuya ilişkin bir duyuru metni ayrıca KAP'ta ilan edilir ve yeni
hususların ylirürlllğe giriş tarihi 1O iş gününelen az olmamak üzere duyunı metninde belirtilir.

edilir.

olıııımasıııı

yer alan sürelerle bağlı olmaksızın Şemsiye Fon ve Şemsiye
Fona bağlı fonlar lıakkmda bilgi verilmesini isteyebilir. Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz.
iletişim sistemlerinin çökmesi, fonların porttoylerindeki varlıklarm ilgili olduğu pazarın,
piyasanııı, platformun kapanıııası, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, şirketin
mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkınası gibi olağanüstli dunıınlarııı
meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarıııııı tespiti hususunda kurucunun yönetim kurulu
karar alabilir. Bu durunıda değerleme esaslarmııı gerekçeli olarak karar defterine yazılarak,
Kurul'a ve Portföy Saklayıcısı'na bildirilmesi zorunludur. Ayrıca söz konusu olaylarla ilgili
olarak KAP'ta açıklama yapılır.
10.5. Kurul

10.6.

gerektiğinde, Tebliğ'de

Şemsiye

dlizenleıııeleriııe

Fon'a bağlı
uyulur.

fonların

reklam ve

ilaniarına

ilişkin

10.7. KAP'ta ilan eelilmesi gereken bilgi ve belgelerin eksiksiz olarnk
ve glincel tutulması Kurucu'nun sonııııluluğundadır.
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olarak Kurul'un ilgili

yayıııılanması. doğruluğu

Şcmsiye Foıı'ıı Bıığlı Fonlıırııı Dıığıtımı,
Ayrılma Şıırtin rı ile Fonlıırııı Sona Ermesi ve Tasfiyesi

MADDE ll-

11.1. Şeınsiye Fon'a bağlı fonların katılına
esaslara ton izahnamelerinde yer verilir.

Fonlara

Katılımı

paylarının alım satımiarına

ve

ve Bu Foninnlan

dağıtımına ilişkin

11.2. Kurucu, Yönetici ve varsa Dağıtını Kuruluşu tarafından katılma paylarının Şemsi ye Fona
bağlı her bir fon adına alım satımı esastır. Kurucu ve/veya Yönetici, Şemsiye Fon'abağlı her bir
fonun katılına payı sayısının %20'sini aşınayacak şekilde. ilgili ton katılma paylarını kendi
portföylerine dahil edebilirler. Ancak katılına paylarının satışına başlanmadan önce Kurucu
tarafindan Şeınsiye Fon·a bağlı bir tona avans olarak tahsis edilen tutar karşılığında portföye 1
alınan katılına payları Şeınsiye Fon'abağlı ilgili fonun kurııluşundan itibaren bir yıl sllre ile bu
oranın hesaplanınasında dikkate alınmaz.
11.3. Şeınsiye f'on'un sona
uyulur.

erınesine

ve tasfiyesine

ilişkin

olarak

11.4. Şemsi ye Fon tasfiye stirecinin tamamlanması ll zerine,
ticaret sicilinden terkin ettirilir ve keytiyet Kurul'a bildirilir.

işbu

Tebliğ'de

belirtilen esaslara

içtliz!ik Kurucu

tarafından

11.5. işbu içtüzllk kapsanıında payları ihraç edilen Şemsiye Fon'a bağlı tonlar Şenısiye Fon
tasfiye edilmeksizin de tasfiyeye tabi tutulabilir.
11.6. Şemsi ye Fon 'a
verilmektedir.

bağlı

fonların

tasliyesine

ilişkin

esaslara fon izahnamelerinde yer

11.7. Kurucunun iflası veya tasfiyesi halinde Kurul, Şemsi ye Fonu ve Şenısiye f'on'a bağlı
fonları uygun göreceği başka bir portföy yönetim şirketine tasfiye amacıyla devreder. Portföy
Saklayıcısının mali durunıuıııın taahh!itlerini karşılayanıayacak kadar zayıflaması, iflası veya
tasfiyesi halinde de, Kurucu fon varlığını Kurulca uygun göriiiecek başka bir portfOyl
saklayıcısına devreder.

Bu içtüziikte hiikiim bulunmayan hııllcnlc ve bu içtiizUk hüldimleri ile Scrmııyc Piyıısıısı
düzenlemeleri ıınısındıı bir uyumsuzluk ortaya çıkması halinde Sermaye
Piyasası
Kunılu
düzenlemelerine uyulur. Semınye Piyasası Kurulu içtüziik
hükümlerinin değiştirilmesini her znnııın talep edebilir ve içtüzük standarthuını
Kunılu'ııun

değiştirebilir.
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