Ak Poı·tföy Yöııetiıııi A.Ş,
Serbest Şeıııslye Foıııı
MADDE

ı- Şeıııslye

Fon'un Kıınılıış Amacı ve S!lı•csi

ı. ı. Ak PortRiy Yönetimi A.Ş. tarııfıııdan 6362 Sfi)'ıiı Sermaye Piyasası Kmıuıııı 'ıııın 52. ve 53.
ııınddcleriııe doyaııılamk ve bu içıtlz(lk hOkOmlel'ine göre yöııetilmek Uzere tnsarruf snhiplel'inden
katılnın payları knrşılığıfl(la toplanan parolarla, tosnrnıf sahipleri hesabına, inançlı mOikiyct
esaslarına glire, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen varlık ve/veya işleınierden oluşan

port föyleri

işletmek nınncıyin

Ak Portföy Yönetimi

A.Ş.

Serbest Şeııısiye Fonu

kurulmuştur.

ı .2. Şemsi ye

Fon, bu içtUzllk kapsnnııııdn katılına payları ihrnç edilen !onlardan oluşmaktadır.

ı ,3, Şemsi ye

Fon süresiz olarak

ı.4.

kıınıhmıştıır.!

Bu içt(lzlikte geçen;

Finansal

Rnııoı·lnııın

Tebliği
Knıııııı

KAP
KUl'liCil
Kıll'lıl

MKK
Poı·lflly

Sn ldııyıcısı

PYŞ Tebliği

Şcııısiyc

:11-14.2 sayılı Yatınııı Fonlarının Pinmısal Raporlama Esaslarına Ilişkin
Tebliğ'ini.
:6362 sayılı Sermaye Piyasası Knnuını'nu,
:Kmmıyu Aydınlatma Platforınıı'nu,
:Ak Porttöy Yönetimi i\,Ş.'yi,

Fon

Tebliğ
Yöııcticl

:Sermaye Piyasası Kunılu'ını.
:Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'yi.
:Şemsi ye Fon 'n bağlı olamk ihmç edilen fonların sermaye piyasası
mevzuatı kapsaınında port !Oy snklamn hizmetini yllrntcn kuruluşu.
:111-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirkctlel'in
Fnaliyetleriııe Ilişkin Esaslar Tebliği'ni,
:Ak Portföy Yönetimi Serbest Şemsi ye Fonıı'nu,
:!ll-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına Ilişkin Esaslar Tebliği'ni,
:Fonlnı·ın porttOy yönetimi faaliyetini ytlrııten ve PYŞ Tebliği
h!iküınlerine göre kmıılan portfdy yönetim şirketi'ni

ifade eder.
1.5. Bu içtııztlk, katılnın payı sahipleri ile kurucu, portfôy saklayıcısı ve )'Önetici arasında fon
portfdytlnUn inançlı ınUikiyet esasini'Ina göre işletilmesin i, Kanun'un56ncı maddesi kapsamında
snklmıınasıııı, vckalet akdi hllkllınlerine göre yönetiıninikoını alan genel işlem şartlarını içeren
ilt ihaki bir sözleşmed ir.
MADDE 2- Şcnısiyc Jloıı'un Unl'nııı ilc Kurucu, Yönetici ve Portföy Snldnyıcısı'ıın lllşkin
Bilgi
2.1.

Şemsiye Pon'ununvanı;

Ak Porttay Yönetimi A.Ş. Serbest
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Şemsiye Fonu'dııı·.

2.2.

Kıu·ucıı'mııı;

Unvanı: Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

Merkez Adresi; Sabancı Center 4.Levent/lstaııbul
lııterııet Sitesi: www.akportfoy.coın.tr

2.3.

Yöııetici'nin;

Uııvanı:Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Merkez Adresi; Sabancı Center 4.Leventilstnnbul
lııterııet Sitesi: www.akportfoy.coııı.tr
,, 2.4. Poıiföy Saklayıcıs;-Kuruluşların;
·
Unvanı· İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Me;·ke; Adresi: Şişli Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi, No: 6 34381 Şişli-İstanbul-Türkiye
İnternet Sitesi: www.takasbaıık.,.çoın.tr
Unvanı·, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
.
Merkez Adresi; Sabancı Center 4.Leveııt!Istaııbul
İnternet Sitesi: www.akyatirim.coın.tr

MADDE-3- Şeııısiye Fon'u Bnğlı Foıılıu·ııı İlmıç Edilmesi
3.1. ŞeınsiyeFon'a ba~lı toıil~rın katılma payları nitelikli yatımncılam satılır·.
3.2. Şeınsiye Pon'a bağlı lıer..lıir fonun katılına payı ilırncı için, Kurulca belirlenen staııdm'tlarıı
uygun olamk hazırlanarı izahıımne ve yatırımcı bilgi formu ile Kırr·ulca istenen diğer bilgi ve
belgelerle birlikte Kurucu tarafınciarı Kurul'a başvunrlur.
3.3. Katılına payları karşılığı yatırınıcıJm·darı toplanan para ve diger
izahnameele belirlenen varlıklarn ve işlemlere yatıl'llır.

varlıklar

Katılına paylarınlll itibari değeri
Şeınsiye Foıı'a bağlı fonlar itibal'iyle

3.4.

Katılma

3.5.

takip eden

yoktur ve kaydi eleğer olarak tutulur.
kaydi olarak MKK nezdinde mUşteri
paylan bastırılaınaz ve fiziken teslim edilemez.

Katılma payı işleınieri

iş gtın!i

Katılına payları,
bazında izlenir.

gtln!Uk olarak MKK'ya bildil'iliı·.

3.6. Katılına payları MKK ııezdindeki Jıesaplarda, her
hesap kodlan ile foıı bazında takiıı edilir.

ıntiştel'inin

MADDE 4- Şeııısiye Foıı'a Bağlı Foıılıll'ın Saklnııııınsııaı
Esaslar
4. ı. Şemsiye foıı'a bağlı her bir tonu n Iii ın varlık ve
Kurucu ile Portföy Saklayıcısının ınalvarlığından ayndır.

Ye

kimlik bilgileri ve

buıw bağlı

Mnlvnrlığıııııı Ayrılığııın İlişldn

yllkllıııHIIOklel'i

birbirinden ve

ayrıca

Şeııısiye Fon'a bağlı fonların ınalvnrlığı. tbn hesubıııa olması, içttızUkte ve izahnameele
htıktım bulunması şartıyla kredi almak, ttırev araç işlemleri açığa satış işlemleri veya ton adımı
tamf alıınan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak hoı'icinde teminat gösterileıııez ve
rehııedileıııez. Şeııısiye Fon 'n bağlı tonların ınalvarlığı Kunıcunun ve Portföy Saklayı cısının
yönetiminin veya deneliminin knınu kunınılmııın devreelilmesi halinele dahi bnş.ka bir aııınçln
tnsarnıf edilemez, kamu alncaklarınııı tahsil i amacı da dahil olmak !lzere haczedileıııez. Uzerine
ihtiynti tcdbir koııulaııııız ve iflas masnsııın dahil edilemez.

4.2.

4.3. Şeııısiye Fon· n bağlı tonini'ın port lllylerindeki var lı kların, Kmul 'un porttl\y saklmna
hizmetine ilişkin dUzenlcmelel'i çcrçe.vesinde Porttl.ly Saklııyıcısı nezdinde saklmııııası
zonınluduı·. Saklmııaya ilişkin olnı·ak Kıırııl'ıın ilgili diğer d!lzenlemeleı·inde yer alan esaslar
saklı dil',
4.4. l<tll'tıcumın UçUııcli kişilere olan borçları ve yUktıınl!iltıklel'i ile Şemsiye
nynı llçUncli kişilerden o inn alacakları birbirlerine karşı mahsup edilemez.
MADDE 5- Şcmsiyc Foıı'ıı Dıığlı Fonlıll'ln
Tıılıi Olduğu ltııclcı•

Fon'abağlı tonların

Yönetimine İlişldn Esııshıı· ilc Yllııctici'ııin

S.l. Kurucu, Şeııısiye Pon'a bağlı tonlarm katılnın payı salıiplerinin hakimını koruyacak şekilde
temsili, yönetimi, yönetiminin denetlennıesi ile faaliyetlerinin bu içtilziik ve fon izalıııanıeleri
lıUktiııılerine uygun olaml; ytirlltlllıııesinden sonııııluduı·. Kurucu Şenısiye Fon'abağlı tonlnı·ıı ait
vaı·lıklaı· llzcrindc kendi adına ve foıı lıesnbııın mevzuat ve bu içtUzUğe uygun olarak tnsnınınn
buluııııınya ve bundan doğan lınklnı·ı kullaııııınya yetkilidir.
5.2. Ponu temsil ve ilzaııın Kunıcu'ıııın yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu bu yetkisini
bir veya daha fazla ınumlıhns llyeye veya nıUd!lı· olorak Uç!lncll kişilere devredebil ir.
5.3. Şeııısiye Fon'un ve Şenısiye l'oıı'a bağlı tonların tlıaliyetlel'iniıı y!irlltUlıııesi esnasında
poıtfOy yöneticiliği hizmeti dahil dışal'l(lon sağlanan lıizınetlerden ynı'Ui'laııılıııası, Kunıcumııı
sorııınlultiğumı ortadmı kaldırmaz.
5.4. Yöneticinin yönettiği her tomın ve Şeııısiye Pon'a bağlı olorak bu içtllzllk
edilecek fonların çıkarınıaynayrı gözetmesi zorunludur.
Şemsiye Fon ve Şeınsiye Fon'a bağlı fonlarin
teıııiııen PYŞ Tebliğ' i hUkUıııleri çerçevesinde bir fon

5,5.

kapsanımda ilımç

ilgili işleıııleı·in dllzgUn yllrlltOiebilıııesini
hizmet birimi oluşllll'Uiur.

katılına payı salıipleri amsıııdaki ilişkilere Kamın, ilgili mevzuat ve içWzUkte
lıilkiiıııleri, lıiikiiııı bulmııııayaıı hallerde ise 11.01.20 ll tarihli ve 6098 sayılı TUrk Borçlar
Kmııınuııun 502 ila 514 Uncu maddeleri JıtıkUmleri kıyasen uygulanır.

5.6. Kurucu ile

MADDE 6- Şcmsiyc Fon ilc Şcııısiyc Fon'n Bnğiı Fonlııı·ın
Strntcjisi ilc Bıı Fonlnrdn Yııtıı·ım Ynpılııcnlt Scrnmyc
Rlsldn Dnğıtılmıısı Esnslnrı
6.1.

Yııtırım Amııcı, Portföy Yönetim
Piynsıısı Anıçinrının Seçimi Ve

Şeınsiye Fon'ıı bıığlı fonların

Tebliğ

portfôylerinc alınacak varlıklar ve işlemlere
ve Kurul'un ilgili diğer dtızenlemelerinde yer alan esasiarn ııyıılıır.

ilişkin olıımk

6.2. Şenısiye Fon'ıı bağlı tonlarm yatırım ıııııııçlan ile portföy yönetim straı~jiierine ve fonların
porllllylerlne alınabilecek varlık ve işlemlerin seçimi ile riskin dıığıtılınası esaslaı·ınıı ilişkin
ııyı·ıntılı bilgilere ilgili tbnlıınn izıılınııınelerinde yer verilmektedir.
Fon 'n Dnğlı Fonlıll'ln Kntılınn Pnylnnnın Sn tım \'C Ge !'i Alım
Fiyntlıll'lnııı Tespiti Usıılil ilc Fon Poı·tföy vc Fon Topinm Değerinin Bcliı·lcnıııesi Esııslıırı

MADDE 7-

Şcmsiyc

7.1. Şeınsiye Fon'n bnğlı her bir !'onun birim pay değeri
beliı·lenen esaslıır çerçevesinde ııyn ayrı lıesa1ılnım.

Finnnsul Rnporlmna

Tebliği'nde

7.2. Şeınsiye Fon'abağlı tbnlnrın katılına paylarının satım ve geri alım tiyatlıırınııı tespiti usulll
ile fon porıtlly ve toplam değerinin belirlenınesine ilişkin esaslııra fon izahnamelerinde yer
verilmektedir.
MADDE 8- Bağımsız Denetim, Finansııl
Snhiplcrinc Ynnsıtılnuısııın llişlıin Esnslnr

Rııporlıınıa

ilc Geli ı· vc

Gldcı·Iel'in Kntılınıı Payı

Şeınsiye Fon'ıııı hesap dönemi takvim yılıdn·. Ancak ilk hesap dönemi Şeınsiye Fon'ıııı
kmuluş tarihiııden başlayarak o yılın Aralık ayının sonuna kadar olıııı sllredir.

8.1.

8.2. Şemsiye Fon ile Şeınsiye ron'a bağlı tbnlara ilişkin finansal
Finansal Raporinma Tebliği'nde yeı· alan usul ve esasiarn uyıılm.

raporların hazırlanınasında

Şemsiye roıı ve Şemsiye ron'a bağlı fonlıınn finansal tablolarınlll bağımsız denetiminde
Kunıl'ım bağımsız denetimle ilgili dUzenleınelerine ııyııllll', Finansal tablo hazırlama
yliktınıiUI!IğUııUn bıılıındıığıı ilgili hcsnp döneminin son gUnU itibarıyin hazırlanan portfdy
raporlan da finansal tıılılolal'lıı birlikte bağımsız denetimden geçirilir.

8.3.

8.4.

Şeınsiye Foıı'a bağlı

fonlar tastiye tarihi

itilııırıyla

özel

bağımsız

denetime tabidir.

8.5, Şemsi ye Fon 'n bağlı her bir !'onda oluşan kar. bu içtllzUkte belirtilen esaslara göre tespit
edileıı katılına payı !iyatlarına yıııısır. Katılına payı sahipleri, paylarıııı fon izahnamelerinde yer
alan esaslar çerçevesinde tbna gcl'i sattıklarında, elleı·inde tuttııklaı·ı stıre için fonda oluşan
kardan paylarını nlınış olııı·lar.
Şemsi ye Fon 'n bağlı
toplaınmııı list sıııınna ve

8.6.

izalıııamesinde

her bir fondmı karşılanan, yönetim Ucreti dnlıil tüm gidel'lerin
fon ınalvarlığıııdnıı yapılabilecek harcaınalara ilişkin bilgilere tbn

yer verilir.
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8.7. Şeınsiye fon'un kunıluş giderleri ile lanların kntılnıa payı ihraç giderleri hm·iç olınnk üzere,
Şeınsiye Fon için yapılınası gereken tUm giderler (bagımsız denetim gidel'i, vs.) Şeınsiye Fona
bağlı tonların topinm değerleri dikkate almnı·ak omnsal olamk bu lanlarm porıtoyleriııden
karşılnııır.

8.8. Şemsi ye Fon 'n bağlı lıeı· bir !b nda uygulanacak yönetim Ucretinin lıesnplnnıııasum ilişkin

bilgilere fon izahnamelerinde ycı·vcrilir.
8.9. Şenısiye Fon'a bağlı fonlarda Kul'lll dllzenleıııelcri çerçevesinde perlbrnımısn dayalı
llcretlendirıııe yapılabiliı·. Perforııınıısn dayalı Ucretlendirıne nygulmnnsıııdn hulunnıı Şenısiye
fon'a bağlı fonlarm izohnıııııelerinde pertbrnımıso dayalı Ucretlendirıııeye ilişkin esasiarn ve

hesaplama örneklerine yer verilir.
MADDE 9- Belge ve Kııyıt Düzeni
9.1. Ihraç edilen katılnın paylnrmııı kaydına malısus olmak llzere Şemsiye Fon'a bağlı her bir
lbn iÇin Tiiı·k Ticaret Konunu'nun 64. maddesine göre tasdik ettirilen "Katılma Payları De!\eı·i"

tutulur. Katılnın pnylm·ı defteı·inde katılnın pnylarmııı alım satımları gllnlllk olnı·nk izlenir. TUrk
Ticaret Kanumı, Veı·gi Usul Kanunu ve Kmıun hUkUııılel'i çerçevesinde Şeııısiye Fon'abağlı her
bir !bn için Yevmiye Deneri (gUnHik detter), Dener-i Kebir (bUylik dener)!bıı hizmet bil'iıııi
tarallndan tutulur. Maliye Bakanlığı'nca istenebilecek ilgili mevzuattan knyııaklmımı zorunlu
denerler de ilgili lbn bazında ayrıca tutuiUI'.
9.2. Kurucu

Şeııısiye

mUşteri bazında
zorundadır.

i' on 'ıı bağlı her bir fon için kaydi değer olarak tutulmı !bıı katılına paylarını
izieyebilecek bir sistemi kmııııık ve bıı bilgileri 5 yıl boyıınca saklamak

Şeınsiye Fon'n bağlı lbıılmııı muhasebe, denetim, hesap ve işlenıleri Knıııııı, TOrk Ticm-et
Kanıııııı, Vergi Usul Kmııınıı ile Boı·çlm· Knııuıııı'ıııın ilgili lıUkUnılel'ine uygtın olarak,
Kunıcııııuıı, Yöneticinin ve Portloy Sııklayıcısıııın hesapimı dışuHla özel hesaplarda izlenir. fon
ıııulmsebesiııe ilişkin olarak, finansal Rapol'lama Tebliği'nde belirtilen esasinı· ile Kıırulca
belirlenen diğeı· esııslara uyu lur.

9.3.

MADDE 10- Şcnısiyc Fon'In ligili Bilgilcl'iıı Açıldıınııııı Şcldi

10.1. Şemsiye Fon'un yıllık !inansal tabloları, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 gUn
içinde KAP'ta kaıııuya açıklaııır. Finansal tablolor ayrıca kamııya açıklaıımalıırıııı ıııllteakiP. 10
iş gllııU içerisinde katılnın payı sahiplerine en uygım habel'leşme vasıtasıyla gönderiliı·. Özel
bağımsız denetimden geçen finansal tablolaı· ise ilgili dönemin soııumı takip eden 60 gUıı
içerisinde KAP'ta açıklanır.
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ı 0.3. Portf'ö~· raporlan dışındaki !inansal rnpol'lar, KA P'tn açıklmıdıktaıı sonra, Kıınıcu'nıın
iııterııet sitesiııde, yotırııııcılor tomfıııdan kolaylıkin ıılnşılabilecek şekilde yayıııılmıır. Bıı
bilgiler, ilgili iııterııet sitesinde en az beş yıl sUreyle knıııııyıı açık tutulur. Söz konusu finansal
mporlnr aynr zamanda Kmucunun ıııeı·keziııde ve katılına payı satışı ynpılnıı orıoııılordn
ynlınıııcılonn incelemesi için hazır buluııdunılur.

10.4. Işbu içtUzllk ve içtUz!lkteki değişiklikler ticaret siciline tescil ve TTSG ile KAP'ta Ilan
edilir. Değişiklikleı· yntırııııcılnrııı ynıırıııı yapma karnnııı etkileyebilecek ve önceden bilgi salıibi
olunııınsıııı gerektirecek nitelikte ise, değişikliğe ilişkin izin ynzısıııııı Kurucu tarafıııdaıı tebellllğ
edildiği tm'ihi izleyen iş gllnU komıyn ilişkin bir duyunı metni aynca KAP'ta ilan ediliı· ve yeni
hususlan n )'Urllı'Hiğe giriş tarihi 10 iş gUııUnden az olmamak llzere duyunı metninde belirtilir.
10.5, Kurul gerektiğinde, Tebliğ'de yer alan stırelerle bağlı olııınksızııı Şeııısiye Pon ve Şeııısiye
Fona bağlı fonlar hakkında bilgi verilmesini isteyebilir. Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz,
iletişim sistemlerinin çökmesi, tonlarııı poı'lt'öylerindeki vnı·lıklorııı ilgili olduğu pazmın,
piyasnııın. plaıtonmın knpmıması, bilgisayar sistemleı·iııde meydana gelebilecek amnlnr, şirketin
mali dııı·umııııu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkınası gibi olnğanllstll dunıııılnrın
meydana gelmesi halinde, değerleme esasini'Inill tespiti hususunda kmucunun yönetim kurulu
kaı·ar nlııbilir. Bu dunııııdn değerleme esnslnnııııı gerekçeti olarak kamr defterine yazılmak,
Kmul'u ve Portföy Saklayıcısı'nn bildirilmesi zonıııluclm. Aynen söz konusu olaylarla ilgili
olnrnk KAP'ta açıklama yapılır.
Şeınsiye
d!izcnlcınelcrine

10.6.

Fon'n bağlı fontann reklam ve
uyufur.

ilnnlmııın ilişkin

ilc Foıılııı·ııı

Soıııı Eı·ıııcslvc

1Ll. Şeııısiye Foıı'a bağlı fonlarm katıl mn
esaslara fon izahnmııelerinde yer verilir.
11.2. Kurucu, Yöı)etici ve varsa Dağıtım
bir fon ndıııa alım satımı esastıı·j

ilgili

ynyımlanııınsı, doğruluğu

Şcııısiye lloıı'a Bıığlı Foıılııı·ııı Dıığıtııııı, Foıılıırıı Kntılmn ı·c

Ayı·ılııııı Şıırtlıırı

Kunıl'ıııı

·1

10.7. KAP'ta ilmı edilmesi gereken bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak
ve gllncel tutulması Kunıcu'ııuıı sorumhıluğııııdadır.
MADDE ll-

olarak

Bu

Foıılımlıın

Tnsfiyesl

paylarıııııı nlıııı satıııılarıııa

ve

dağıtımıııa ilişkin

Kunılıışu tarafıııdmı katılına paylannın Şeııısiye

Fona

bağlı heı·

ı 1.3. Şeııısiye Fon'un
uyu lur.

soıın enııesine

ve tasfiyesine

ilişkin

olarak

11.4. Şemsiye Fon tasfiye sllrecinin tamamlanması Uzel'ine,
ticaret sicilinden terkin ettirilir ve keyt1yet Kmul'n bildirilir.

işbu

Tebliğ'de

belirtilen esasinm

içtUzllk Kurucu

tarafından

--~---

11.5, Işbu içtllzllk kapsmnıııdn paylan ihraç edilen Şeııısiye Fon'a bağlı fonlar Şeııısiye Fon
tusliye edilmeksizin de tastiyeye tabi tutulabilir.
11.6.

Şeııısiye

Fon'ıı bağlı

l'onlmııı

tasfiyesine

ilişkin

esaslam

foıı

izahnamelerinde yer

verilnıcktediı·.

11.7. Kurucunun iflası veya tnstiyesi halinde Kurul. Şenısiı•e Fonu ve Şeııısiye Fon'n bağlı
uygun göreceği başka bir porttay yönetim şirketine tasfiye amacıyla devreder. Porttoy
Snklayıcısının mali dunııııunun tnnhhiltlerini knrşılnymnayacak kndm· zayıflaması, itlnsı veya
tasfiyesi halinde de, Kurucu ton varlığmı Kurulca uygun görlllecek başka bir portföy
saklnyıcısııın devreder.
fonları

llıı Içtiiziilde hilldim lııılıııııııııynıı hııllci'Cie ı•c lııı içtUzUI1 lıilldlııılcri ilc Scnııııyc Piyıısıısı
Kıınılu'ııuıı dilzeııleıııelcl'i nl'llsındn bir uyunısuzlıık oı·tııyıı çılmınsı· lıııliıııle Scmınyc
Piynsnsı
Kul'lıltı
dUzcııleıııelcrinc ııyulııı·. Scı·ıııııye
Piyıısıısı
Kıll'lıhı
Içtiiziili
lıUidiıııleı•iııiıı değiştirilmesini her znııııııı tıılcp edebilir ı•c lçtüzUI< stııııdnrtlıırıııı
değişti rcbiliı'.

