Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Sepeti Şemsiyc Fonu
MADDE 1- Şemsiye Fon'un

Kuruluş Amacı

ve Süresi

ı. ı.

Ak Port!Oy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 'nun 52. ve 53.
maddeleri ne dayan ılarak ve bu içmznk lınktimleri ne göre yöneti 1mek nzere tasarruf salıipleri nden
katılma payları karşılığında toplanan paralarin. tasarruf salıipleri lıesabıııa, inançlı miilkiyet
esaslarıııa göre, sermaye piyasası mevzuatmda belirlenen varlık ve/veya işlemlerden oluşan
portföyleri işletmek amacıyla Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti
Şenısiye Fonu kunılıııuştur.
1.2. Şenısiye Fon. bu içtüziik

kapsaınında katılına payları

1.3. Şemsiye Fon siiresiz olarak

ihraç edilen tonlardan

oluşmaktadır.

kunılmuştur.!

1.4. Bu içtüzükte geçen;

Finansal Raporlama

:11-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin

Tebliği

Tebliğ'ini,

Kanun
KAP
K umcu
Kurul
MKK
Portföy Saidayıcısı

:6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu.
:Kanıuyu Aydınlatma Plaıtorımı'nu.
:Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'yi.
:Sermaye Piyasası Kunılu'nu,
:Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'yi.
:Şeııısiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen tonların sermaye piyasası
mevzuatı kapsaınında portföy saklama hizmetini ynrnten kuruluşu,
:111-55.1 sayılı Portf6y Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin
Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Tebliği'ni,
:Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şeııısiye Fonu'nu,
:III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarıııa Ilişkin Esaslar Tebliği'ni,
:Fonların portf6y yönetimi faaliyetini ynrnten ve PYŞ Tebliği
hükümlerine göre kurulan portföy yönetim şirketi'ni

PYŞ Tebliği
Şemsiye

Fon

Tebliğ

Yönetici
ifade eder.

1.5. Bu içt(lzOk, katılına payı salıipleri ile kurucu, portföy saklayıcısı ve yönetici arasında ton
portföyiin(in inançlımiilkiyet esaslarına göre işletilıııesini. Kanun\ın 56 ncı maddesi kapsaınında
saklanmasını. vekalet akdi lıiikiimlerine göre yönetiminikonu alan genel işlem şartlarını içeren
iltilıaki bir sözleşmed ir.

MADDE 2- Şcııısiye Fon'un Un\'nnı ilc Kurucu, Yönetici \'e Portföy Saklayıcısı'ıın İlişkin
Bilgi

2.1.

Şenısiye Foıı'ıııı unvanı;.

2.2.

Kunıcu'nun:

Ak Portf6y Yönetimi

A.Ş.

Fon Sepeti

Şeınsiye

Fonu'dur.

Unvanı;

Ak Port!Oy Yönetimi A.Ş.
Merkez Adresi: Sabancı Center 4.Leveııt/istanbul!
internet Sitesi: www.akportfoy.coın.tr

2.3. Yönetici'nin;
Unvanı;Ak Portt1:iy Yönetimi A.Ş.
Merkez Adresi; Sabancı Center 4.Leveııtfistaııbul
internet Sitesi: www.akportfoy.coın.tr
Saklayıcısı Kuruluşun;

2.4. Portföy
Unvanı:

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Adresi; Sabancı Center 4.Levent/istanbut
iııterııet Sitesi: www.akyatiriııı.coııı.tr
MADDE 3- Şcııısiyc Fon'n Bağlı Foıılnrın İlınıçEdilmesi

Fon'a bağlı fonların
kuruluşlara tahsisi i olarak satılır.

3.1.

Şeııısiye

katılına paylaı·ı

halka arz edilir veya belirli

3.2. Şemsi ye Fon 'a bağlı her bir tonu n katılına payı ihracı için,
uygun olarak hazırlanan izahname ve yatırımcı bilgi forımı ile
belgeleric birlikte Kurucu tarafından Kurul'a başvunılur.
3.3.

Katılına payları karşılığı yatırımcılardan

izahnanıede

3.4.

belirlenen

ve

toplanan para ve

Fon'a

Katılına payları

Kıırıılca

belirlenen standartiara
istenen diğer bilgi ve

diğer varlıklar

itibari değeri yoktur ve kaydi değer olarak
tonlar itibariyle kaydi olarak MKK nezdinde
bastırılanıaz ve tiziken teslim edilemez.
bağlı

Katılına payı işlenıleri

ve/veya

takip eden

iş

gtlntl

işlemlere yatırılır.

Katılına paylarının

Şeınsiye

3.5.

varlıklara

Kıırıılca

kişi

tutulııı·. Katılına payları,
ıniişteri bazında

izlenir.

glinliik olarak MKK'ya bildirilir.

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

mUşterinin

kimlik bilgileri ve buna

bağlı

MADDE 4- Şemsiye Foıı'a Bağlı Fonlnrııı Snldnnııııısııın ve Mall'ııı·lığıııııı Aynlığıııu İlişkin

Esaslar
4.1. Şeııısiye Fon'a bağlı her bir fonun tnııı varlık ve
Kurucu ile Portföy Saklayıcısıııııı malvarlığından ayrıdır.

birbirinden ve

ayrıca

fon hesabına olması. içtlizlikte ve izahnaıııede
kredi alnı ak. ttirev araç işlenıleri veya fon adına taraf olunan benzer
nitelikteki işleınierde bulunmak haricinde teminat gösterileıııcz ve relınedileıııez. Şeııısiye Fon'a
bağlı fonların malvarlığı Kunıcunun ve Portföy Saklayıcısıııııı yönetiminin veya denetiminin
kamu kunıııılarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu
alacaklarınlll tahsili anıacı da dahil olmak lizere lıaczedileıııez. lizcrine ihtiyati tedbir konulamaz
ve itlas masasına dahil edilemez.
4.2.

Şeııısiye

yliklinıllillikleri

Fon'a

bağlı fonların ıııalvarlığı.

hlikliııı bulunması şartıyla

4.3. Şeııısiye Fon'a bağlı fonların portföylerindeki varlıkların, Kurul'un port!Oy saklama
hizmetine ilişkin dlizenleıııeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanınası
zorunludur. Saklanıaya ilişkin olarak Kurul'un ilgili diğer dlizenleıııelerinde yer alan esaslar
saklıdır.

4.4. Kurucunun
aynı

liçlincii

liçliııcii kişilere

kişilerden

olan

olan

borçları

alacakları

ve ylikliıııllillikleri ile Şeııısiye
birbirlerine karşımahsup edilemez.

Fon'abağlı tonların

MADDE 5- Şeııısiye Foıı'a Bağlı Fonlarm Yönetimine İlişkin Esaslar ilc Yönetici'nin
Tabi Oldıığıı İlkeler

5.1. Kurucu, Şeııısiye Fon'abağlı tonlarm katılına payı salıiplerinin haklarını koruyacak şekilele
temsili, yönetimi, yönetinıinin denetlenmesi ile t~ıaliyetleriniıı bu içtüzlik ve fon izahnameleri
lılikliııılerine uygtın olarak ylirlitlilıııesinden sonııııludur. Kurucu Şenısiye Fon'abağlı fonlara ait
varlıklar lizerinde kendi adına ve ton hesabına mevzuat ve bu içtlizliğe uygun olarak tasarnıfta
bulunmaya ve bundan doğanhakları kullanınaya yetkilidir.
5.2. Fonu temsil ve ilzaıııa Kurucu'nun yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu bu yetkisini
bir veya daha tazla ıııuralılıas liyeye veya ııılidlir olarak liçlincli kişilere devredebil ir.
5.3. Şeııısiye Fon'un ve Şeııısiye Fon'a bağlı tonların faaliyetlerinin ylirlitlilıııesi esnasında
porttay yöneticiliği hizmeti dahil dışarıdan sağlanan hizmetlerden yararlanılması. Kurucunun
sonını lu luğunu ortadan kald ırıııaz.
5.4. Yöneticinin yönettiği her fonun ve Şeııısiye Fon'abağlı olarak bu içtllziik
edilecek fonların çıkarını ayrı ayrı gözeınıesi zorunludur.
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kapsanıında

ihraç

5.5.

Şeııısiye

Fon ve

teıninen PYŞ Tebliğ'i

5.6. Kurucu ile

Şeınsiye Fon'a bağlı foıılarla ilgili işleınierin düzgün yürütülebilınesini
hükümleri çerçevesinde bir fon hizmet birimi oluşturulur.

katılma payı salıipleri arasıııdaki ilişkilere

Kanun, ilgili mevzuat ve içtüzükte
bulunmayan luillerde ise 11.01.2011 tarihli ve 6098 sayılı T!irk Borçlar
Kanununun 502 iiii 514 ii ncü maddeleri lıiikiiınleri kıyasen uygulanır.

lıiikiimleri, lıükiiın

MADDE 6- Şemsiye Fon ile Şemsiyc
ilc Bn Fonlarda Yııtınm

Stnıtcjisi

Fon'ıı Bağlı

Fonlarm

Yatınm Amacı,

Portföy Yönetim
Seçimi Ve

Yııpılacıık Sernıııyc Piyasası Anıçlarıııııı

Risldıı Dıığıtılıııası Esnshırı

6.1.

Şeınsiye

Tebliğ

Fon'a bağlı fonların porttOylerine alınacak varlıklar ve işlemlere
ve Kurul'un ilgili diğer diizenlemelerinde yer alan esaslara uyu lur.

ilişkin

olarakl

6.2. Katılma payları Şeııısiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen fonların toplam değerinin en az
%80'i devamlı olarak diğer fonların ve borsa yatırım fonlarının katılına paylarından
oluşmaktadır. Şemsiye Fon'abağlı tonların yatırım anıaçiarı ile portföy yönetim stratejilerine ve
!onların porttOylerine alınabilecek varlık ve işleınierin seçimi ile riskin dağıtılınası esaslarına
ilişkin ayrıntılı bilgilere ilgili tonların izahnamelerinde yer verilmektedir.
MADDE 7Fiyntlıırıııııı

Şeııısiye Fon'ıı Bıığlı Fonlnnn Kııtılnuı Pııyhırıııııı Sııtıııı ve Geri Alım
Tespiti Usulü ilc Fon Portföy ve Fon Topinm Değerinin Belirlenmesi Esııslnn

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

değeri

Finansal Raporlama

Tebliği'nde

7.2. Şemsiye Fon·a bağlı fonların katılma paylarının satını ve geri alım tiyatlarınııı tespiti usulti
ile fon portföy ve toplam değerinin belirlenınesine ilişkin esaslara fon izalınaınelerinde yer
verilmektedir.
MADDE 8- Bağımsız Denetim, Finansal
Snhiplcl'inc Ynnsıtılııınsıııa İlişldn Esaslar
8.1.

Şeınsiye Foıı'ıııı

kuruluş

tarihinden

Rnpoı·lnıııa

ilc Gelir ve Giderlerin

hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak ilk hesap dönemi
o yılın Aralık ayıııııı sonuna kadar olan süredir.

Katılnın Pııyı

Şeınsiye

Fon'un

başlayarak

8.2. Şeınsiye Fon ile Şenısiye Fon'a bağlı fonlara ilişkin !inansal raporlarm
Finansal Raporlama Tebliği'nde yer alanusul ve esaslara uyulıır.

lıazırlanınasıııda

1\l\ FOFCII (; f y () )\;riMi ll Ş

Şeııısiye

Fon'a bağlı fonların finansal tablolarının bağımsız denetiminde
ilgili dllzenleıııelerine uyulur. Finansal tablo lıazırlaıııa
yOküııılülüğlinlin bulunduğu ilgili hesap döneminin son glinli itibarıyla hazırlanan portföy
raporları da finansal tablolarla birlikte bağımsız denetimden geçirilir.
8.3.

Kurul'un

Fon ve

bağımsız

Şenısiye

denetinıle

Şeııısiye Fon'abağlı

8.4.

tonlar tasliye tarihi

itibarıyin

özel

bağımsız

denetime tabidir

8.5. Şeııısiye Fon'a bağlı her bir fonda oluşan kar, bu içttizükte belirtilen esaslara göre tespit
edilen katılına payı fiyatlarına yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını ton izahnamelerinde yer
alan esaslar çerçevesinde fona geri sattıklannda. ellerinde tuttukları süre için !onda oluşan
kardan paylarını alnı ış olurlar.
Şeııısiye Foıı'a bağlı

8.6.

her bir tondan karşılanan. yönetim ücreti dahil tüm giderlerin
ve fon ıııalvarlığıııdan yapılabilecek harcaınalara ilişkin bilgilere ton

toplanıının

üst sınırına
izahnamesinde yer verilir~

8.7.

Şeııısiye

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

Şeııısiye
bağlı

karşılanır.
Şeııısiye Fon' a baği ı lı er bir fo nda uygulanacak yönetim ücretinin
bilgilere fon izahnamelerinde yer verilir.

8.8.

i1işkin

tonlarda Kıınıl diizenleıııeleri çerçevesinde performansa dayalı
Performansa dayalı ücretlendirıııe uygulanıasında bulunan Şemsiye
Fon'a bağlı fonların izalınaıııelerinde performansa dayalı ücretlendinııeye ilişkin esaslara ve
hesaplama örneklerine yer verilir.
8.9.

Şeııısiye

lıesaplanıııasına

Fon'a

bağlı

iicretlendirıııe yapılabilir.

MADDE 9- Belge ve

Knyıt

Diizeni

9.1. ihraç edilen katılına paylarının kaydına malısus olmak üzere Şeııısiye Fon'a bağlı her bir
fon için Türk Ticaret Kamınu'nun 64. maddesine göre tasdik ettirilen "Katılma Payları Defteri"
tutulur. Katılına payları delierinde katılma paylarının alım satınılan günllik olarak izlenir. Türk
Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanıımı ve Kanun lılikiiıııleri çerçevesinde Şeııısiye Foıı'a bağlı her
bir fon için Yevmiye Defteri (günlük defter), Defter-i Kebir (bliyiik defter)fon hizmet birimi
tarafından tutulur. Maliye Bakanlığı'nca istenebilecek ilgili mevzuattan kaynaklanan zorunlu
defterler de ilgili fon bazında ayrıca tutulur.
9.2.

Kuıucıı Şeııısiye

ııılişteri bazında
zorundadır.

Fon'a bağlıher bir ton için kaydi değer olarak tutulan fon katılma paylarını
izieyebilecek bir sistemi kıırıııak ve bu bilgileri 5 yıl boyunca saklamak

muhasebe. denetim, hesap ve işlenıleri Kanun. Tlirk Ticaret
Kaııııııu. Vergi Usul Kanunu ile Borçlar Kanunu'nun ilgili hlikUmlerine uygun olarak.
Kurucunun. Yöneticinin ve Portföy Saklayıcısıııın hesapları dışında özel hesaplarda izlenir. Fon
muhasebesine ilişkin olarak. Finansal Raporlama Tebliği'nde belirtilen esaslar ile Kurulca
belirlenen diğer esaslara uyulur.
9.3.

Şeııısiye Foıı'a bağlı fonların

MADDE 10- Şcııısiyc Fon'la İlgili Bilgilerin Açıldııııııuı Şekli
10.1.

Şeııısiye

Fon'un yıllık tinansalıabloları, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 gUn
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.

Şemsiye Fon'abağlı

ayı

takip eden

allı iş

fonlara ilişkin aylık olarak
gUnli içinde KAP'ta açıklanır.

hazırlanan

porttüy

dağılını raporları,

ilgili

10.3. Portföy raporları dışındaki finansal raporlar, KAP'ta açıklanclıktan sonra, Kurucu'nun
internet sitesinde. yatırımcılar tarafından kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde yayımlanır. Bu
bilgiler. ilgili internet sitesinde en az beş yıl slireyle kamuya açık tutulur. Söz konusu finansal
raporlar aynı zamanda Kurucunun merkezinde ve katılına payı satışı yapılan ortanılarda
yatırımcıların incelemesi için hazır bulundurulur.
10.4. işbu içtilzlik ve içllizlikteki değişiklikler ticaret siciline tescil ve TTSG ile KAP'ta ilan

etkileyebilecek ve önceden bilgi salıibi
olunmasını gerektirecek nitelikte ise, değişikliğe ilişkin izin yazısının Kurucu tarafından tebellliğ
edildiği tarihi izleyen iş glinli konuya ilişkin bir duyuru metni ayrıca KAP'ta ilan edilir ve yeni
hususların yliriirlliğe giriş tarihi 1O iş gliniinden az olmamak li zere duyuru metninde belirtilir.
edilir.

Değişiklikler yatırımcıların yatırım

yapma

kararını

yer alan slirelerle bağlı olmaksızın Şeııısiye Fon ve Şeııısiye
tonlar hakkında bilgi verilmesini isteyebilir. Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz,
iletişim sistemlerinin çökmesi, tonların portfoylerindeki varlıklnrın ilgili olduğu pazarın,
piyasanın, platformun kapanıııası, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, şirketin
mali dunııııunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanlistli durumların
meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti hususunda kurucunun yönetim kurulu
karar alabilir. Bu durunıda değerleme esaslarının gerekçeli olarak karar denerine yazılarak.
Kurul'a ve Porttüy Saklayıcısı'na bildirilmesi zorunludur. Ayrıca söz konusu olaylarla ilgili
olarak KAP'ta açıklama yapılır.
10.5. Kurul

Fona

gerektiğinde, Tebliğ'de

bağlı

10.6. Şeııısiye Fon'a
düzenlemelerine uyu lur.

bağlı

fonların

reklam ve

ilaniarına

ilişkin

10.7. KAP'ta ilan edilmesi gereken bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak
ve glincel tutulması Kurucu'nun sonııııluluğundadır.

6

olarak Kurul'un ilgili
yayıııılannıası. doğruluğu

MADDE

ı ı- Şcnısiye

Ayrılımı Şnrtlıırı

Fon'n Bıığlı Fonhırın Dıığıtınıı,
ile Fonların Sonu Ermesi ve Tıısfiycsi

ı ı. ı. Şenısiye Fon'a bağlı fonların katılma
esaslara fon izahnamelerinde yer verilir.

Fonhını Kntılnın

paylarıııııı alım satıınlarıııa

ve

ve Bu Foninninn

dağıtımıııa ilişkin

ı

1.2. Kurucu. Yönetici ve varsa Dağıtını Kuruluşu tarafıııdan katılına paylarının Şemsi ye Fona
bağlı her bir fon adına alım salıını esastır. Kurucu ve/veya Yönetici, Şenısiye Fon'abağlı her bir
fonun katılına payı sayısıııııı %20'sini aşmayacak şekilde, ilgili fon kalllına paylarını kendi
portföylerine dahil edebilirler. Ancak katılma paylarının satışına başlanmadan önce Kurucu
tarafından Şeınsiye Fon'a bağlı bir fona avans olarak tahsis edilen tutar knrşılığında portloye
alınan katılına payları Şeınsiye Fon'abağlı ilgili fonun kuruluşundan itibaren bir yıl sUre ile bu
oranııılıesaplanınasıııda dikkate alınmaz.
ı

1.3. Şeııısiye Fon'un sona ermesi ne ve tasliyesine
uyulur.

ilişkin

olarak

ı ı.4. Şeınsiye

Tebliğ'de

Fon tasliye sUrecinin tamamlanınası Uzerine.
ticaret sicilinden terkin ettirilir ve keytiyet Kurul'a bildirilir.

işbu

ı 1.5.

Fon'a

işbu

içtiizilk kapsanıında payları ihraç edilen
tasllye edilmeksizin de tasfiyeye tabi tutulabilir.
ı

1.6. Şemsi ye Fon'a
verilmektedir.

bağlı

fonların

tasfiyesine

Şemsi ye

ilişkin

belirtilen esaslara

içtllziik Kurucu tarafindan
bağlı

fonlar

Şemsi ye

Fon

esaslara fon izahnamelerinde yer

ı 1.7.

Kurucunun itlası veya tastiyesi halinde Kurul, Şemsi ye Fonu ve Şemsi ye Fon'a bağlı
tonları uygun göreceği başka bir portt'öy yönetim şirketine tastiye amacıyla devreder. Portfoy
Saklayıcısıııııı mali dunıınunun taahhütlerini karşılayaıııayacak kadar zayıflaması, itlası veya
tasfiyesi halinde de. Kurucu fon varlığını Kurulca uygwı görnlecek başka bir portt'öy
saklayıcısıııa devreder.

hallerde ve bu içtüzük hükümleri ilc Sermnye Piyusnsı
Kıınılu'nun düzenlemeleri ıınısıııdn biı' uyumsuzluk ortııyn çıknınsı hulinde Sermnye
Piyıısnsı
Kurulu düzenlemelerine uyulur. Sermaye Piyusnsı Kurulu içtüziik
hükiimlerinin değiştirilmesini heı· znmun tnlep edebilir ve içtüziik stnndıırtlurıııı
Bn içtiiziikte

dcğiştirebilir.

hiildinı bulıınınayun

