MADDE 1- Şeııısiye Fon'un

Ak Portföy Yönetimi

A.Ş.

Pıını Piyıısıısı Şeııısiye

Fonu

Kuruluş Anıacı

ve Süresi

1.1. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tıırafmdmı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 'mm 52. ve 53.
maddelerine dııyııııılıırıık ve bu içtilzük hükümlerine göre yönetilmek üzere tasarrufsahiplerinden
katılma payları karşılığmdıı toplanan paralarin. tasarruf salıipleri lıesııbıııa. inançlı mtilkiyet
esaslarına göre, sermaye piyasası mevzuatmda belirlenen varlık ve/veya işlemlerden oluşan
portföyleri işletmek amacıyla Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu
ku nı lmuştur.
1.2. Şemsiye Fon. bu içtüzlik kapsammda katılına
1.3. Şemsiye Fon süresiz olarak

payları ilırııç

edilen fonlardan

oluşmaktadır.

kunılmuştur.[

1.4. Bu içtüzükte geçen;
Finansal

Raporlanın

:11-14.2 sayılı Yatırım Fonlannın Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin

Tebliği

Tebliğ' ini,

Kanun
KAP
Kurucu
Kurul
MKK
Portföy Sııklııyıcısı

:6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'ııu.
:Kanıuyu Aydııılııtıııa Platforımı'nu,
:Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'yi.
:Sermaye Piyasası Kunılu'nu,
:Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'yi,
:Şeııısiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen fonların sermaye piyasası
mevzuatı kapsanımda portföy saklama hizmetini ylirtiten kuruluşu,
:111-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin
Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Tebliği'ni,
:Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'nu,
:111-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına Ilişkin EsaslarTebliği'ni,
:Fonlarm portföy yönetimi faaliyetini ytirllten ve PYŞ Tebliği
lıüküııılerine göre kurulan portföy yönetim şirketi'ni

PYŞ Tebliği
Şenısiye

Fon

Tebliğ

Yönetici
ifade eder.

ile kurucu. portföy saklayıcısı ve yönetici arasmda ton
portföytinüıı inançlııııtilkiyet esaslarına göre işletilıııesini, Kanun'un 56 ncı maddesi kapsamında
saklanıııasıııı, vekalet akdi lıliklimlerine göre yönetimini konu alan genel işlem şartlarıııı içeren
illihaki bir sözleşmed ir.
1.5. Bu içtnztik,

katılına payı salıipleri

MADDE 2- Şcnısiyc Foıı'ıııı Uımıııı ilc Kıınıcıı, Yönetici ve Poı·tföy Snkhıyıcısı'ıın İlişkin
Bilgi
2.1.

Şeııısiye

Fon'un unvanı; Ak Portföy Yönetimi

A.Ş.

Para

Piyasası Şeııısiye

Fonu'dur.

2.2. Kurucu'nun:
Unvaııı; Ak Porttey Yönetimi A.Ş.
Merkez Adresi; Sabancı Center 4.Levent/istanbul
intenıet Sitesi: www.akportfoy.coın.tr
2.3. Yönetici'nin;
Unvanı;Ak Poıttoy Yönetimi A.Ş.
Merkez Adresi; Sabancı Center 4.Levent/istanbul
intenıet Sitesi: www.akpoıtfoy.coın.tr

2.4. Portföy Saklayıcısı Kuruluşun;
Unvanı; Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Adresi; Sabancı Center 4.Levent/lstanbul
lntenıet Sitesi: www.akyatiriııı.coııı.tr
MADDE 3- Şcııısiyc Fon'ıı Bnğlı Foııhmn İlırııç Edilmesi
3.1.

Şemsiye

kuruluşlara

Fon'a bağlı tonların
tahsis li olarak satılır.

katılına payları

halka arz edilir veya belirli

kişi

ve/veya

3.2. Şeııısiye Foıı'a bağlı her bir fonun katılına payı ihracı için, Kurulca belirlenen standartiara
uygun olarak hazırlanan izahname ve yatırımcı bilgi forımı ile Kurulca istenen diğer bilgi ve
belgelerle birlikte Kurucu tarafından Kurul'a başvunılur.
3.3. Katılma payları karşılığı yatırımcılardan toplanan para ve
izahnameele belirlenen varlıklara ve işlemlere yatırılır ..

diğer varlıklar

takip eden

iş

gUnU

Katılına paylarının itibari değeri yoktur ve kaydi değer olarak tutulur. Katılına payları.
Şemsiye Fon'a bağlı tonlar itibariyle kaydi olarak MKK nezdinde ııılişteri bazında izlenir.
Katılnın payları bastırılaıııaz ve fiziken teslim edilemez.

3.4.

3.5.

Katılına payı işlenıleri

günllik olarak MKK'ya bildirilir.

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

mUşterinin

kimlik bilgileri ve buna

bağlı

MADDE 4- Şcınsiyc Fon'ıı Bıığlı Fonlıırın Sııklıınınıısııııı ve Mııh·ıırlığınııı Ayrılığııııı İlişldn
Esaslar
4.1. Şeınsiye Fon'n bağlı her bir fonun tllın varlık ve
Kurucu ile PorttOy Saklayıcısının ınalvarlığından ayndır.

birbirinden ve aynca

fon hesabına olması, içtilztlkte ve izahnaıııede
kredi almak. tiirev araç işlenıleri veya fon adına taraf olunan benzer
nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterileıııez ve relıııedileınez. Şeınsiye Foıı"a
bağlı fonlann ınalvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin
kanı u kurumlarına devredi lıııesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu
alacaklannın tahsili anıacı da dahil olmak iizere lıaczedileıııez. Uzerine ilıtiyati tedbir konulanı11z
ve itl as nı asasına dahi 1ed ileıııez.
4.2.

Şeınsiye

yiiktlıııltlltıkleri

Fon'a

bağlı fonların ınalvarlığı,

lıiikiiııı bulunması şartıyla

4.3. Şeııısiye Fon'a bağlı tonların portföylerindeki varlıkların, Kurul'un port föy saklama
hizmetine ilişkin diizenleıııeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanınası
zorunludur. Saklanıaya ilişkin olarak Kurul'un ilgili diğer diizenleınelerinde yer alan esaslar
saklıdır.

Kurucumın iiçlincii kişilere olan borçlan ve yiikliınltlliikleri ile Şeııısiye
aynı llçiincli kişilerden olan alacaklan birbirlerine karşı mahsup edilemez.

4.4.

Fon'a

bağlı

fonlann

MADDE 5- Şcııısiyc Fon'a Bnğlı Fonlnrın Yönetimine İlişkin Esnslıır ile Yönetici'nin
Tnlıi Olduğu İlkeler
5.1. Kurucu, Şeııısiye Fon'a bağlı fonlann kıitılıııa payı salıiplerinin lıaklanııı koruyacak şekilde
temsili. yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin bu içtlizük ve fon izalınaıııeleri
lıtlkliınlerine uygun olarak yiiriitlllıııesinden sorumludur. Kurucu Şemsiye Fon'abağlı fonlara ait
varlıklar iizerinde kendi adına ve ton hesabına mevzuat ve bu içtliziiğe uygun olarnk tasarnıtta
bulmınıaya ve bundan doğan haklan kullanmaya yetkilidir.
5.2. Fonu temsil ve ilzaıııa Kunıcu'nun yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu bu yetkisini
bir veya daha tazla muralılıas üyeye veya müdür olarak iiçüncii kişilere devredebil ir.
5.3. Şemsiye Fon'un ve Şeııısiye Fon'a bağlı fonlann faaliyetlerinin yiirlitiilıııesi esnasında
portföy yöneticiliği hizmeti dahil dışandan sağlanan hizmetlerden yararlanılınası, Kurucunun
sonınılulıığunu ortadan kaldırmaz.
5.4. Yöneticinin yönettiği her fonun ve Şeınsiye Fon'abağlı olarak bu içtilzllk
edilecek fonların çıkarıııı ayrı ayrı gözetınesi zonıııludur.
5.5.

Şeııısiye

Fon ve

tenıinen PYŞ Tebliğ'i

kapsanıında

ihraç

Şeııısiye

Fon'a bağlı fonlarin ilgili işlemlerin diizgiin ylirlltiilebilıııesini
lıiikiiıııleri çerçevesinde bir fon hizmet birimi oluşturulur.
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snhipleri arasındnki ilişkilere Knnun. ilgili mevzuat ve içtiizlikte
bulunmayan hôllerde ise 11.01.201 1 tmihli ve 6098 sayılı Tlirk Borçlar
Knnununun502 ila 514 Lineli maddeleri hllkliınleri kıyasen uygulanır.

5.6. Kurucu ile

katılma payı

htikUınleri , hlikUnı

MADDE 6- Şenısiyc Fon ilc Şeııısiye Fon'~ı Bnğlı Foulımıı Yntırıın Amacı, Portföy Yönetim
Stı·ntejisi ilc Bu Foıılıtrdn Yatırım Ynpılacnl\ Scrm:ıyc Piyıısnsı Aı·~lÇinrıııııı Seçimi Ve
Risldn Dağıtılması Esaslııı·ı
6.1.

Şeınsiye

Tebliğ

Fon'a bağlı fonlmın portföylerine alınacak varlıklar ve işleıniere
ve Kurul'un ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara ııyulur.

ilişkin

olarak

6.2. Katılına paylan Şcınsiyo Fon,a bağlı olarak ihraç edilen ve günlUk agırlıklı ortalama portlliy
vadesi eıı fazla 45 gUn olan fonların porlfoyllnüıı tamamı devamh olarak, vadesine en fazla 184
gUn kalmış Jikiditesi y(tksek para ve scmıaye piyasası arayianndan ol.uşmaktııdır. Şemsiyc Fo~ı'a
bağlı fonlal'm yatırım ama9ları ile poıtruy yönetim stratejilerina ve fonların portlliy1crıno
alınabilecek varlık ve işlemlerin seçlınl ile riskin dagıtılmusı esaslarına ilişkin ayrıntılı bH~ilere
ilgili fonlarm i7..ahnanıelerinde yer verıtmoktedlr.
MADDE 7Fiyathırınııı

Şcııısiye Fon•a Bağlı Fonlal'llı Katılnın Pıtylımnııı Satıııı ve Geri Alım
Tespiti Usulü ilc Fon Portföy ve Fon Toı>lıun Değerinin Belirleıııııcsi Esnslnl'l

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

değeri

Finansal

Rnporlaıno Tebliği'nde

7.2. Şemsiye Fon'a bağlı tonlnrın katılına paylarının satım ve geri alım fiyatinrın ın tespiti usulii
ile ton portfOy ve toplam değerinin belirlenınesine ilişkin esaslara fon izahnamelerinde yer
verilmektedir.
MADDE 8·

Bıığımsız

Denetim,

Fiıııuısal

Raporlama ile Gelir ve Giderlerin

Kntılnın Pnyı

s~ılıiplcriııc Ynnsıtılınasmn İlişldıı Esaslıui

8.1.

Şeınsiye

kuruluş

Fon'un hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak ilk hesap dönemi
tarihinden başlayarak o yılın Aralık ayının somına kad<ır olan sliredir.

8.2. Şemsi ye Fon ile Şe ın s iye Fon·a bağlı fonlara ilişkin timınsal
Finansal Raporlama Teb l iği'nde yer alan usul ve esasinm uyulur.

Şemsiyc

Fon'un

raporların hnzırlnnımısmda

8.3. Şemsiye Fon ve Şemsiye Fon'<ı bağlı fonların finansal tablolarının bağıms ız denetiminde
Kurul'un bağımsız denetimle ilgili dlizenlemelerine uyuhır. Finansal tablo hazırlaın<ı
yllkiimllllUğlinUn bulunduğu ilgili hesap döneminin son gürıli itibarıyin hazırlanan portiOy J
raporları da tiııansal tablolarin birlikte bağımsız denetimden geçirilir.
8.4.

Şemsi ye Fon'abağlı

fonlar tasfiye tarihi itibmıyla özel

bağımsız

denetime tabidir.
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8.5. Şeııısiye Fon'abağlı her bir tonda oluşan kar. bu içtlizlikte belirtilen esaslara göre tespit
edilen katılma payı tiyatlarına yansır. Katılma payı sahipleri. paylarını ton izahnanıelerinde yer
alan esaslar çerçevesinde tona geri sattıklarında. ellerinde tuttukları slire için tonda oluşan
kardan paylarını almış olurlar.
Fon'a bağlı her bir tondan karşılanan, yönetim licreti dahil tliııı giderlerin
list smırına ve fon ıııalvarlığmdan yapılabilecek harcamalara ilişkin bilgilere ton
izahnamesinde yer verilir~

8.6.

Şeııısiye

toplaııımın

Fon'un kuruluş giderleri ile tonlarm katılma payı ihraç giderleri hariç olmak lizere,
Şeııısiye Fon için yapılması gereken tllııı giderler (bağımsız denetim gideri. vs.) Şeııısiye Fona
bağlı tonların toplanı değerleri dikkate alınarak oransal olarak bu fonlarm poıtföylerinden

8.7.

Şeııısiye

karşılanır.

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

Şemsi ye

Fon 'a

bağlı

tonlarda Kurul

dlizenlenıeleri

hesaplaımıasma ilişkin

çerçevesinde

pertornıansa dayalı

Ucretlendinııe yapılabilir. Pertornımısa dayalı licretlendirıne uygulanıasında

Fon'a bağlı tonlarm izahnamelerinde performansa
hesaplama örneklerine yer verilir.
MADDE 9- Belge ve

Kayıt

dayalı licretlendirıııeye

bulunan Şenısiye
ilişkin esaslara ve

Düzeni

9.1. ihraç edilen katılma paylarmlll kaydma malısus olmak lizere Şeııısiye Fon'a bağlı her bir

ton için Türk Ticaret Kanunu'nun 64. maddesine göre tasdik ettirilen "Katılma Payları Delleri"
tutulur. Katılma payları dellerinde katılma paylarınlll alım satınıları glinlük olarak izlenir. Türki
Ticaret Kanunu. Vergi Usul Kanunu ve Kanun hliklinıleri çerçevesinde Şenısiye Fon'abağlı her
bir fon için Yevmiye Defteri (günlük defter). Defter-i Kebir (büylik defter)foıı hizmet birimi
tarallndan tutulur. Maliye Bakanlığı'nca istenebilecek ilgili mevzuattan kaynaklanan zorunlu
dellerler de ilgili fon bazında ayrıca tutulur.
Şenısiye Fon'a bağlıher bir ton
mlişteri bazında izieyebilecek bir sistemi

9.2. Kurucu

için kaydi değer olarak tutulan ton katılına paylarm ı
kurmak ve bu bilgileri 5 yıl boyunca saklamak

zorundadır.

9.3. Şemsi ye Fon ·a bağlı tonlarm muhasebe. denetim, hesap ve işlenıleri Kanun. Türk Ticaret
Kanunu, Vergi Usul Kanunu ile Borçlar Kanunu'nun ilgili hliklinılerine uygun olarak.
Kurucumın, Yöneticinin ve Portföy Saklayıcısmm hesapları dışmda özel hesaplarda izlenir. Fon
muhasebesine ilişkin olarak. Finansal Raporlama Tebliği'nde belirtilen esaslar ile Kurulca
belirlenen diğer esaslara uyu lur.

MADDE 10- Şeııısiye Fon'In İlgili Bilgilerin Açıldıııııııa Şcldi
10.1. Şenısiye Fon'tın yıllık finansal tabloları, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün
içinde KAP'ta kamuya açıklanır. Özel bağımsız denetimden geçen tlnansal tablolar ise ilgili
dönemin sonunu takip eden 60 gUn içerisinde KAP'ta açıklanır.
10.2.
ayı

Şeınsiye Fon'abağlı
altı iş gliııii

takip eden

fonlara ilişkin aylık olarak
içinde KAP'ta açıklanır.

raporları dışındaki

10.3. Portföy

hazırlanan

!inansal raporlar, KAP'ta

port!Oy

dağılını raporları,

ilgili

açıklandıktan

sonra, Kurucu'nun
internet sitesinde, yatırımcılar tarafındmı kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde yayımlanır. Bu
bilgiler, ilgili intemel sitesinde en az beş yıl siireyle kamuya açık tutulur. Söz konusu tinansal
raporlar aynı zamanda Kunıcumın merkezinde ve katılma payı satışı yapılan ortanılarda
yatırımcıların ineeieınesi için hazır bulundtırulur.
10.4. işbu içtlizlik ve içtlizlikteki değişiklikler ticaret siciline tescil ve TTSG ile KAP'ta ilan

etkileyebilecek ve önceden bilgi salıibi
gerektirecek nitelikte ise. değişikliğe ilişkin izin yazısmm Kurucu tarafındmı tebelliiğ
edildiği tarihi izleyen iş gUnli konuya ilişkin bir duyurtı metni ayrıca KAP'ta ilan edilir ve yeni
hususlarm yllrlirliiğe giriş tarihi 10 iş glinlinden az olmamak üzere duyuru metninde belirtilir.
edilir.

Değişiklikler yatırınıcıların yatırım yapnın kararmı

olunmasını

gerektiğinde, Tebliğ'de yer alan slirelerle bağlı olmaksızm Şemsiye Fon ve Şeınsiye
fonlar lıakkıııda bilgi verilmesini isteyebilir. Savaş. doğal afetler, ekonomik kriz,j
iletişim sistemlerinin çökmesi. tonların portföylerindeki varlıklarm ilgili olduğu pazarın,
piyasanın, plattorımın kapmıması. bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, şirketin
mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanlistli durumların
meydana gelmesi halinde. değerleme esaslarının tespiti hususunda kurucunun yönetim kurulu
karar alabilir. Bu dunımda değerleme esaslarmııı gerekçeli olarak karar delterine yazılarak,
Kurul'a ve Portföy Saklayıcısı'na bildirilmesi zorunludur. Ayrıca söz konusu olaylarla ilgili
olarak KAP'ta açıklama yapılır.

10.5. Kurul

Fona

bağlı

Şeııısiye

Fon'a
diizenlemelerine uyulur.
10.6.

bağlı

tonların

reklam ve

ilaniarına

ilişkin

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

ve gUncel

yayımlanıııası. doğruluğu

tutulması Kunıcu'ııun sorumluluğundadır.

MADDE ll-

Şcııısiyc

Aynlııııı Şıırtin n
Şemsiye

Fon'a

ile Fonhınıı

Fonhmn Dağıtımı,
Son n Ermesi ve Tasfiyesi
Bnğlı

Fon'a bağlı tonların katılına
esaslara ton izahnamelerinde yer verilir
.
.....,.,...,,_,
11.1.

olarak Kurul'un ilgili

Fonhmı Kııtılııııı

paylarının alım satımlarma

ve

ve Bu Fonlanlan
dağıtımına ilişkin

11.2. Kurucu, Yönetici ve varsa Dağıtını Kuruluşu tarafından katılına paylarının Şeııısiye Fona
bağlı her bir fon adına al ını satımı esastır. Kurucu ve/veya Yönetici. Şeınsiye Fon'abağlı her bir
fonun katılına payı sayısının %20'sini aşınayacak şekilde, ilgili fon katılına paylarını kendi
poıtföylerine dahil edebilirler. Ancak katılına paylarının satışına başianınadan önce Kurucu
tarafından Şeııısiye Fon'a bağlı bir fona avans olarak tahsis edilen tutar karşılığıııda portföye
alınan katılına payları Şeııısiye Fon'abağlı ilgili !onun kuruluşundan itibaren bir yıl süre ile bu
oranın hesaplanınasında dikkate alınmaz.
ıı.3. Şeınsiye

Fon'un sona

erınesine

ve tasfiyesine

ilişkin

olarak

Tebliğ'de

belirtilen esaslara

uyulur.
1ı.4. Şeııısiye

Fon tasliye sürecinin taıııaııılanıııası üzerine,
ticaret sicilinden terkin ettirif ir ve keyfiyel Kurul'a bildirilir.

işbu

içtlizük Kurucu

tarafından

ı 1.5. işbu içtOzük kapsanıında payları ihraç edilen Şeııısiye Foıı'a bağlı tonlar Şeııısiye Fon
tasfiye edilmeksizin de tasfiyeye tabi tutulabilir.
ı 1.6. Şeııısiye Fon'a
verilmektedir.

bağlı

tonların

tasfiyesine

ilişkin

esaslara fon

izalınaıııelerinde

yer

ı 1.7. Kurtıcunun itlası veya tasfiyesi halinde KuruL Şeııısiye Fonu ve Şeııısiye Fon'a bağlı
fonlan uygun göreceği başka bir portfciy yönetim şirketine tasliye amacıyla devreder. Portföy
Saklayıcısınııı mali durumunun taahhütlerini karşılayaınayacak kadar zayıtlaıııası, iflası veya
tasfiyesi halinde de, Kurucu loıı varlığıııı Kurulca uygun görlitecek başka bir portföy
saklayıcısıııa devreder.

ve bu iç tüzük hükümleri ilc Sermaye Piyııs:ısı
bir uyumsuzink ortııy:ı çıknı:ısı tınlinde Senıı:ıye
Piyıısıısı
Knrulu dilzcııleıııelcrine uyulur. Scnıuıyc Piyıısıısı Kurulu içtüziik
hükünıleriniu değiştirilmesini her zıınııın talep edebilir ve içtüzük stııııdartlıırıııı
Bu içtiizülde hüküm

bulıııımııyıııı h:ıllcrdc

Kunılıı'nun diizeıılemcleri :ınısıııd:ı

değiştirebilir.

