Ak Portföy Yönetimi

A.Ş.

Borçlııııııııı Arnçhırı Şcııısiye

MADDE 1- Şcııısiyc

Fon'ıııı Kuruluş Anıncı \'C

Fon n

Siircsi

1.1. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafındmı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 'nun 52. ve 53.
maddelerine dayanılarak ve bu içtnzlik hilkliııılerine göre yönetilıııek lizere tasmnıfsahiplerinden
katılına payları karşılığında toplanan paralarin. tasarruf sahipleri hesabına. inançlı mlilkiyet
esaslarına göı·e, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen varlık ve/veya işlemlerden oluşan
portföyleri işletmek amacıyla Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
kurul ın uştur.
1.2. Şemsi ye Fon. bu içtüziik

kapsaınında katılına payları

ihraç edilen fonlardan

oluşmaktadır.

1.3. Şemsiye Fon süresiz olarak kunılımıştuı·~
ı .4.

Bu içtüzükte geçen;

Finansal Raporlama

:11-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin

Tebliği

Tebliğ' ini,

Kanun
KAP
Kurucu
Kurul
MKK
Portföy Sııkhıyıcısı

:6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'ııu,
:Kamuyu Aydınlatma Plattormu'nu,
:Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'yi.
:Sermaye Piyasası Kurıılu 'nı ı.
:Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'yi,
:Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen tonların sermaye piyasası
mevzuatı kapsaınında porttoy saklama hizmetini ylirliten kuruluşu,
:Ill-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin
Faaliyetlerine Ilişkin Esaslar Tebliği'ni,
:Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şeınsiye Fonu'nu,
:Ill-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına Ilişkin Esaslar Tebliği'ni,
:Fonların portföy yönetimi taaliyetini ylirliten ve PYŞ Tebliği
hükümlerine göre kuıulan porttoy yönetim şirketi'ni

PYŞ Tebliği
Şcnısiyc

Fon

Tebliğ

Yönetici
ifade eder.

1.5. Bu içtlizlik, katılma payı sahipleri ile kurucu. portföy saklayıcısı ve yönetici arasında ton
porttOylinlin inançlı ınlilkiyet esaslarına göre işletilınesini. Kanun'un 56 ncı maddesi kapsanıında
saklanmasını, vekalet akdi hükümlerine göre yönetimini konu alan genel işlem şartlarını içeren
iltihaki bir sözleşmed ir.
MADDE 2- Şeınsiyc Fon'un Uııvııııı ile Kurucu, Yönetici ve Portföy Sııldııyıcısı'nıı İlişiiili
Bilgi
2.1. Şeınsiye

Fon'ununvanı:

Ak PorttOy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçlaı·ı

Şemsiye

Fonu'dur.

2.2.

Kunıcu'nun;

Unvanı:

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

2.3. Yönetici'nin:
Unvanı:Ak Porttoy Yönetimi A.Ş.
Merkez Adresi; Sabancı Center 4.Levent/lstanbu{
interııet Sitesi: www.akpoıtfoy.coın.tr
2.4. Portföy Saklayıcısı Kuruluşun;
Unvanı; Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Adresi; Sabaııcı Center 4.Levent/lstanbul
internet Sitesi: www.akyatiriın.coın.tr
MADDE 3- Şcınsiyc Fon'ıı Bıığlı Fonlıınn ihraç Edilmesi

Fon'a bağlı fonların
kuruluşlara tahsis li olarak satılır.

3.1.

Şemsiye

katılma payları

halka arz edilir veya belirli

kişi

ve/veya

3.2. Şemsiye Fon'abağlı her bir tbmın katılına payı ilıracı için, Kmulca belirlenen standartiara
uygun olarak hazırlanan izahname ve yatırımcı bilgi forımı ile Kurulca istenen diğer bilgi ve
belgelerle birlikte Kurucu taratindmı Kurul'a başvurulur.
3.3.

Katılına payları karşılığı yatırımcılardan

izahnaınede

3.4.

belirlenen

varlıklara

Katılma paylarının

itibari

ve

toplanan para ve

değeri

yoktur ve kaydi

değer

Şemsiye Fon'a bağlı fonlar itibariyle kaydi olarak MKK
Katılına payları bastırılamaz ve fiziken teslim edilemez.

3.5.

Katılma payı işleınieri

diğer varlıklar

takip eden

iş

glinli

işlemlere yatırılır.

olarak tutulur.
nezdinde müşteri

Katılına payları.

bazında

izlenir.

glinliik olarak MKK'ya bildirilir.

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

mUşterinin

kimlik bilgileri ve buna

bağlı

MADDE 4- Şeınsiyc Fon'a Bağlı Fonlarm Saklıınnııısııın ve Mıılvnrlığıııııı Aynlığıııa İlişkin
Esaslar

4.1. Şeınsiye Fon'a bağlı her bir fonun tUm varlık ve
Kurucu ile Porttoy Saklayıcısuıın malvarlığından ayrıdır.
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ylikilınJUIUkleri

birbirinden ve

ayrıcal

mal varlığı. fon hesabına olması. içttizlikte ve izalınaıııede
hlikilııı bulunması şartıyla kredi alıııak. türev araç işlenıleri veya fon adına taraf olunan benzer
nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterileıııez ve rehnedileıııez. Şeııısiye Fon'a
bağlı fonların ınalvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısıııın yönetiminin veya denetiminin
kamu kuruıniarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez. kamu
alacaklarının tahsili anıncı da dahil olmak lizere haczedileıııez. lizerine ilıtiyati tedbir konulamaz
ve illas masasına dahil edilemez.
4.2.

Şeııısiye

Fon ·a

bağlı fonların

4.3. Şemsiye Fon'a bağlı fonların portföylerindeki varlıkların. Kurul'un poıttoy saklama
hizmetine ilişkin dlizenleıııeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklaımıası
zorunludur. Saklanıaya ilişkin olarak Kurul'un ilgili diğer diizenleıııelerinde yer alan esaslar
saklıdır.

4.4.
aynı

Kurucuının Uçlindi kişilere olan borçları ve yilkliınllillikleri ile Şemsi ye Fon'abağlı fonların
liçilncil kişilerden olan alacakları birbirlerine karşı mahsup edilemez.

MADDE 5- Şcııısiyc Fon'n Bağlı Fonların Yönetimine İlişkin Esaslıır ile Yönetici'nin
Tııbi Olduğu İlkeler

5.1. Kurucu, Şemsiye Fon'a bağlı fonların katılma payı salıiplerinin haklarını koruyacak şekilde
temsili. yönetimi. yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin bu içtüzük ve fon izahnameleri
hükiiııılerine uygun olarnk yilrlitlilıııesinden sorıııııludur. Kurucu Şeııısiye Fon'a bağlı fonlara ait
varlıklar lizerinde kendi adına ve ton hesabına mevzuat ve bu içtüztiğe uygun olarak tasarnıila
bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanınaya yetkilidir.
5.2. Fonu temsil ve ilzama Kurucu'nun yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu bu yetkisini
bir veya daha fazla murahhas Uyeye veya nılidtir olarak Uçtincli kişilere devredebilir.
5.3. Şeııısiye Fon'un ve Şenısiye Fon'a bağlı fonların faaliyetlerinin ylirlitülnıesi esnasıııda
portföy yöneticiliği hizmeti dahil dışarıdan sağlanan hizmetlerden yararlaııılıııası, Kunıcunun
sonııııluluğuını ortadan kaldırmaz.
5.4. Yöneticinin yönettiği her fonun ve Şemsiye Fon'abağlı olarak bu içtllzük
edilecek fonların çıkarını ayrı ayrı gözetmesi zorunludur.
5.5.

Şemsiye

Fon ve

kapsanıında

ihraç

Şemsiye Foıı'a bağlı

tenıinen PYŞ Tebliğ' i lıiikiimleri

fonlarla ilgili işlenıleriıı diizgiin yiiriitUiebilmesini
çerçevesinde bir ton hizmet birimi oluşturulur.

5.6 Kurucu ile katılma payı salıipleri arasındaki ilişkilere Kaıııııı, ilgili mevzuat ve içtlizlikte
hüküm bulunmayan hallerele ise 1I.OL2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanununun 502 ila 514 lineli maddeleri hiikümleri kıyasen uygulanır.

lıiikiiıııleri,

i\1( FOH
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MADDE 6- Şemsiye Fon ilc Şcııısiyc Fon'n Bnğlı Fonlnrııı
Stnıtcjisi ile Bu Fonlnrdn Yııtınııı Ynpıhıcnk Scrmnye
Riskin Dıığıtılııınsı Esaslun
6.1.

Yntırım Anuıcı,
Piynsnsı

Portföy Yönetim
Anıçhırıııııı Seçimi Ve

Şeııısiye

Tebliğ

Fon·a bağlı fonların portlayierine almacak varlıklar ve işlemlere
ve Kurul'un ilgili diğer dlizenleıııelerinde yer alan esaslara uyu lur.

ilişkin

olarak

6.2. Katılına paylan Şeııısiye Fon·a bağlı olarak ihraç edilen fonlann toplanı değerinin en az
%80'i elevanılı olarak yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlanndan
oluşmaktadır. Şeııısiye Fon'abağlı tonlarm yatınııı anıaçiarı ile porttay yönetim stratejilerine ve
tonlann portlayierine alınabilecek varlık ve işlemlerin seçimi ile riskin dağıtılması esaslarına
ilişkin aynntılı bilgilere ilgili tonlarm izahnamelerinde yer verilmektedir.
Şenısiye

MADDE 7Fiynthırıııııı

Tespiti

Foıı'a

Usıılii

Bıığlı Fonhınıı

Kntılııın

ile Fon Portföy ve Fon Topinm

7.1. Şeııısiye Fon'a bağlı her bir tomııı birim pay
belirlenen esaslar çerçevesinde ayn ayn hesaplanır.
7.2. Şeııısiye Fon'a
ile lon portföy ve
verilmektedir.
MADDE 8-

Pnylunııııı Sntıııı
Değerinin

değeri

Finansal

ve Geri Alım
Belirlenmesi Esnslıın
Raporlanın Tebliği'nde

bağlı fonların katılma paylarınııı satını

toplanı değerinin

Bağımsız

Denetim,

ve geri alım fiyatlannın tespiti usıılii
belirlenmesine ilişkin esaslara ton izahnamelerinde yer

Fiıınnsnl Rııporhıııın

ile Gelir ve Giderlerin

Kntılııııı Pnyı

Salıipierine Ynnsıtılıııasııııı İlişkin Esnslnri

8.1.

Şeııısiye

kuruluş

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

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

Şeııısiye

Fon'un

raporların hazırlmınıasında

Fon'a bağlı fonların finansal tablolarının bağımsız denetiminde
ilgili düzenlemelerine uyulur. Finansal tablo hazırlama
ylikliıııltilliğlinlin bulunduğu ilgili hesap döneminin son gilnli itibarıyin hazırlanan porttay
raporları da finansal tablolarla birlikte bağımsız denetimden geçirilir.
8.4.

Şeııısiye

denetinıle

Şeııısiye Fon'abağlı

fonlar tasliye tarihi

itibarıyin

özel

bağımsız

denetime tabidir

8.5. Şeııısiye Fon·a bağlı her bir !onda oluşan kar, bu içtrızilkte belirtilen esaslara göre tespit
edilen katılma payı !iyatlarına yansır. Katılına payı sahipleri, paylarını fon izahnamelerinde yer
alan esaslar çerçevesinde fona geri sattıklarıııda, ellerinde tuttukları siire için fonda oluşan
kardan paylarını alnı ış olurlar.
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Şemsiye

Fon'a bağlı her bir tondan karşılanmı. yönetim Ucreti dahil Him giderlerin
list sınırına ve ton malvarlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin bilgilere ton
izahnamesinde yer verilir.

8.6.

toplaınının

8.7.

Şeınsiye

Fon'un kuruluş giderleri ile tonların katılına payı ihraç giderleri hariç olmak llzere.
Fon için yapılınası gereken tlim giderler (bağımsız denetim gideri, vs.) Şemsiye Fona
tonların toplanı değerleri dikkate alınarak oransal olarak bu tonların portföylerinden

Şemsiye
bağlı

karşılanır.

8.8. Şeııısiye Fon 'a bağlı her bir fonda uygulanacak yönetim ticretinin
bilgilere ton izahnamelerinde yer verilir.
8.9.

Şemsiye

bağlı

Fon'a

fonlarda Kurul

dlizenlenıeleri

hesaplanmasına ilişkin

çerçevesinde

pertornıansa dayalı

licretlendirıne yapılabilir. Perlornıansa dayalı licretlendirnıe uygulamasında

Fon'a bağlı fonların izahnamelerinde
hesaplama ömeklerine yer verilir.
MADDE 9- Belge ve

Kayıt

bulunan Şemsiye
esaslara ve

pertonıımısa dayalı licretlendinııeye ilişkin

Diizcni

9.1. ihraç edilen katılına paylannın kaydına malısus olmak llzere Şenısiye Fon'abağlı her bir
ton için Tlirk Ticaret Kamıııu'nun 64. maddesine göre tnsdik ettirilen "Katılma Paylan Detieri"
tutulur. Katılma payları defterinde katılma paylarının alım satımlan gllnlük olarak izlenir. Türk
Ticaret Kanumı. Vergi Usul Kanunu ve Kanun hliklimleri çerçevesinde Şenısiye Fon'abağlı her
bir fon için Yevmiye Defteri (glinlük defter), Defter-i Kebir (büyük defter}fon hizmet birimi
taratindan tutulur. Maliye Bakanlığı'nca istenebilecek ilgili mevzuattan kaynaklanan zorunlu
defterler de ilgili ton bazında ayrıca tutulur.
9.2. Kurucu

Şemsi ye

müşteri bazında

Fon'a bağlıher bir ton için kaydi değer olarak tutulan fon katılına paylarını
izieyebilecek bir sistemi kurmak ve bu bilgileri 5 yıl boyunca saklamakl

zorundadır.

9.3. Şeınsiye Fon'a bağlı fonların muhasebe, denetim, hesap ve işlemleri Kanun, TOrk Ticaret
Kanunu, Vergi Usul Kanunu ile Borçlar Kanunu'nun ilgili hliklimlerine uygun olarak,
Kunıcunun. Yöneticinin ve Portfôy Saklayıcısının hesaplan dışında özel hesaplarda izlenir. Fon
muhasebesine ilişkin olarak, Finansal Raporlama Tebliği'nde belirtilen esaslar ile Kurulca
belirlenen diğer esaslara uyu lur.
MADDE 10- Şeııısiye Fon 'la İlgili Bilgilerin Açıklanma Şekli

10.1. Şemsiye Fon'un yıllık tinansal tabloları, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 giin
içinde KAP'ta kamuya açıklanır. Özel bağımsız denetimden geçen finansal tablolar ise ilgili
dönemin sonunu takip eden 60 glin içerisinde KAP'ta açıklanır.
10.2. Şenısiye Fon'abağlı fonlara ilişkin aylık olarak
takip eden altı iş glinii için
' P'ta açıklanır.
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hazırlanan

portföy

dağılını raporları.

ilgili

10.3. Portföy raporları dışındaki !inansal raporlar. KAP'ta açıklandıktan sonra. Kurucu'nun
intemet sitesinde, yatırımcılar taratindan kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde yayımlanır. Bu
bilgiler, ilgili internet sitesinde en az beş yıl stireyle kamuya açık tutulur. Söz konusu !inansal
raporlar aynı zamanda Kurtıcunun merkezinde ve katılına payı satışı yapılan ortanılarda
yatırımcıların ineeieınesi için hazır bulundunılur.
10.4. işbu içtlizlik ve içtliztikteki değişiklikler ticaret siciline tescil ve TTSG ile KAP'ta ilan

yapma karann ı etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi
gerektirecek nitelikte ise. değişikliğe ilişkin izin yazısının Kurucu tarafından tebellliğ
edildiği tarihi izleyen iş gtinli konuya ilişkin bir duyuru metni aynca KAP'ta ilan edilir ve yeni
hususların ytirlirlilğe giriş tarihi 1O iş glinlinden az olnıaıııak üzere duyuru metninde belirtilir.
edilir.

Değişiklikler yatırımcılarm yatırım

olunmasını

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

fonlar hakkında bilgi verilmesini isteyebilir. Savaş. doğal afetler, ekonomik kriz,
iletişim sistemlerinin çökmesi. fonların portfc\yleriııdeki varlıkların ilgili olduğu pazarın,
piyasanın. platformun kapanıııası. bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, şirketin
mali durtııııuını etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanllstil durtımların
meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti hususunda kurucunun yönetim kurulu
karar alabilir. Bu durtınıda değerleme esaslannın gerekçeli olarak karar defterine yazılarak,
Kurul'a ve Portföy Saklayıcısı'ııa bildirilmesi zorunludur. Ayrıca söz konusu olaylarla ilgili
olarak KAP'ta açıklama yapılır.
Fona

bağlı

10.6. Şemsi ye Fon· a bağlı fon lan n reklam ve ilan lan na i1iş ki n o larak Kurul' un ilgi 1i

düzenlemelerine uyulur.
10.7. KAP'ta ilan edilmesi gereken bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak
ve güncel tutulması Kurtıcu'ıııııı sorumlııluğuııdadır.
MADDE ll-

Şcnısiye Foıı'n Bağlı

Ayrılınıı Şıırtin n

ilc

Fonlarm
ve

Foıılanıı Soıııı El'llıcsi

11.1. Şemsi ye Fon 'a bağlı fonların katılma
esaslara fon izahnamelerinde yer verilir.

yayımlaııınası, doğruluğu

Dağıtımı, Foııhmı Katılma

ve Bu

Foıılıınlıııı

Tıısfiycsi

paylarının alım satımiarına

ve

dağıtıınıııa ilişkin

11.2. Kurucu. Yönetici ve varsa Dağıtını Kuruluşu tarafından katılına paylannın Şemsi ye Fona
bağlı

her bir fon adına alım satımı esastır. Kurucu ve/veya Yönetici, Şemsiye Foıı'a bağlı her bir
fonun katılma payı sayısının %20'siııi aşmayacak şekilde. ilgili fon katılına paylarını kendi
portfôylerine dahil edebilirler. Ancak katılma paylannın satışına başianınadan önce Kurucu
tarafından Şeınsiye Fon'a bağlı bir fona avans olarak tahsis edilen tutar karşılığında portfôye
alınan katılına paylan Şeınsiye Fon'abağlı ilgili fonun kunıluşundan itibaren bir yıl siire ile bu
oranın hesaplanınasında dikkate alınmaz.
11.3. Şeınsiye Fon'un sona
uyulur.

erınesine

ve tasliyesine
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ilişkin

olarak

Tebliğ'de

belirtilen esaslara

11.4. Şeııısiye Fon tasfiye sürecinin tamamlanınası üzerine.
ticaret sicilinden terkin ettirilir ve keytiyet Kurul'a bildirilir.

işbu

içtOzük Kurucu

tarafından

11.5. Işbu içttiztik kapsaınında payları ihraç edilen Şeııısiye Fon'a bağlı tlııılar Şeııısiye Fon
tasliye edilmeksizin de tasfiyeye tabi tutulabilir.
11.6. Şenısiye
verilmektedir.

Fon'abağlı

tonlann tasliyesine

ilişkin

esaslara ton izahnamelerinde yer

11.7. Kurucunun illası veya tasfiyesi halinde Kurul. Şeııısiye Fonu ve Şeııısiye Fon'a bağlı
uygun göreceği başka bir portföy yönetim şirketine tasliye amacıyla devreder. Portföy
Saklayıcısınııı mali dunınıunuıı taahhütlerini karşılayaıııayacak kadar zayıflaması. iflası veya
tasfiyesi halinde de. Kurucu ton varlığıııı Kurulca uygun görillecek başka bir portfoy
saklayıcısı na devreder.
tonları

Bu içtiizükte hilliii m Iıuluııııuıyaıı hallerde ve bu içtiiziili hükümleri ilc Sermaye Piyasası
Kumlu'nun diizcnlcıııclcri anısında bir uyıınısıızhık ortııya çıkınası hııliııdc Scnnaye
Piyıısıısı
Kıırııhı
diizcnlcıııelel'inc
uyulur. Scrıııııyc Piyıısıısı Kıınılıı içtiizük
hilldiınlcriııiu değiştirilmesini her zıııııııu tıılcp edebilir ve içtüzük standartlıırıııı
dcğiştiı'cbili r.

