OY AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Serbest Şemsiye Fon
MADDE 1- Şemsiye Fon'un

Kuruluş Amacı

ve Süresi

1.1. OY AK Portföy Yönetimi A. Ş. ta rafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 'nun 52. ve
53. maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine göre yönetilrnek üzere tasarruf

sahiplerinden katılma payları karşılığında toplanan paralarla, tasarruf sahipleri hesabına , inançlı
mülkiyet esaslarına göre, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen varlık ve/veya işlemlerden
oluşan portföyleri işletmek amacıyla OY AK Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
kurulmuştur.

1.2. Şemsiye Fon, bu içtüzük

kapsaınında katılma payları

ihraç edi len fonlardan

oluşmaktadır.

1.3. Şemsiye Fon süresiz olarak kurulmuştur.

1.4. Bu içtüzükte geçen;

Finansal Raporlama
Tebliği

Kanun

KAP
Kurucu
Kurul
MKK
Portföy Saklayıcısı
PYŞ Tebliği
Şemsiyc

Fon

Tebliğ

Yönetici

:ll- 14.2 sayıl ı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esasl arına ilişkin
Tebliğ ' ini,
:6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ' nu ,
:Kaınuyu Aydınlatma Platformu' nu ,
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. 'y i ,
:Sermaye Piyasası Kurulu ' nu,
:Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'yi,
:Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen fonların sermaye piyasası
mevzuatı kapsaınında portföy saklama hizmetini yürüten kuruluşu ,
:111-55.1 say ılı Portföy Yönetim Şirketler i ve Bu Ş irketlerin
Faali yetlerine ili şkin Esaslar Tebliği ' ni,
: OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'u,
:III-52. 1 sayıl ı Yatırım Fon l arına İlişkin Esaslar Tebliği'ni,
:Fonların portföy yönetim i faaliyetini yürüten ve PYŞ Teb li ğ i
hükümlerine göre kurulan portföy yönetim şirketi'ni

ifade eder.
1.5. Bu içtüzük, katılma payı sahipleri ile kurucu, portföy saklayıcısı ve yönetici arasında fon
portföyünün inançlı mülkiyet esasl arına göre işletilmesini, Kanun ' un 56 ncı maddesi kapsamında
saklanmasını , vekalet akdi hükümlerine göre yönetim ini konu alan genel i şlem şartların ı içeren
iltihaki bir söz l eşınedir.
MADDE 2- Şemsiye Fon'un Unvanı ile Kurucu, Yönetici ve Portföy Saklayıcısı'na İlişkin
Bilgi
2.1. Şeınsiye Fon ' un unvanı OY AK Poı1föy Yönetim i A.Ş . Serbest Şeınsiye Fon'dur.

2.2. Kurucu ' nun ;
Unvanı; OY AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Merkez Ad resi; Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Caddesi Maya Sitesi F2 C Blok No:24/3 34335
Levent-Beşiktaş 1 İSTANBUL

İ nternet Sitesi: www.ovakportfov.com.tr

2.3. Yönetici/leri ' nin ;
Unvanı; OY AK Portföy Yönetimi A.Ş .
Merkez Adresi; Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Caddesi Maya Sitesi F2 C Blok No:24/3 34335
Levent-B eş iktaş 1 ISTANBUL
İnternet Sitesi: www.ovakportfov.com.tr

2.4. Portföy

Sak layıcı sı Kuru l u ş un ;

Unvan ı: istanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
~erkez Ad resi; Reşitpaşa Mah. Borsa istanbul Cad. no:4, 34467 Sarıyer- iSTANB UL
Internet Sitesi: www.takasbank.com.tr

MADDE 3- Şemsiye Fon'aBağlı Fon ların ihraç Edi lmesi
3.1. Şemsiye Fon ' abağlı fonların karılma payları nitelikli yatırımcı lara sat ılır.
3.2. Şe msiye l'on'a ba ğ lı her bir fonun katılma pay ı ihrac ı için, Kurulca belirlenen standartiara
uygun olarak hazırlanan izahname ve yatı rım cı bilgi formu ile Kurulca istenen diğer bilgi ve
belgelerle birlikte Kurucu tarafından Kurul'a başvurulur.
3.3. Katılma payları karşılığı yat ırımcıl a rd an toplanan para ve
izahnarnede belirlenen varlıklara ve işlemlere yatırılır

diğer varlıklar

takip eden

iş

günü

3.4. Katılma paylaı·ının itibari değeri yoktur ve kaydi değer olarak tutulur. Katılma payları,
Şemsiye

Fon ' a

bağlı

fonlar itibariyle kaydi olarak MKK nezdinde
ve fiziken teslim edilemez.

müşteri baz ında

izlenir.

Kat ılın a payları bastırı l amaz

3.5.

Katılma payı işlemleri

gün lük olarak MKK ' ya bildirilir.

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

müşterinin

kimlik bilgileri ve buna

bağlı

MADDE 4- Şemsiye Fon'a Bağlı Fonların Saklanmasına ve Malvarlığının Ayrılığına İlişkin
Esaslar

4.1. Şeıns i ye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varl ık ve yükümlülükleri birb irinden ve
Kurucu ile Portföy Saklay ı cısının malvarlığından ayrıdır.

ay rı ca

4.2. Şemsiye Fon'a bağlı fonların malvarlığı , fon hesabına olması, içtüzükte ve izahnamede
hüküm bulunması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri açığa satış işlemleri veya fon adına
taraf olunan benzer nitelikteki iş l emlerde bu lunmak haricinde teminat gösterilemez ve
rehnedi lemez. Şemsi ye Fon ' a bağ i ı fonların ınalvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının
yönetimin in veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla
tasarruf ed ilemez, kamu alacakların ın tahsil i amacı da dah il olmak üzere haczedilemez, üzerine
ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.

2

4.3. Şems i ye Fon ' a bağlı fonların portföylerindeki varlıkl arın, Kurul'un portföy saklama
hizmetine il işkin düzenleme leri çerçevesinde Portföy Saklayıcıs ı nezdinde sak l anması
zorunludur. Saklamaya ili şk i n olarak Kuru l' un ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan esaslar
saklı d ır.
4.4. Kurucunun üçüncü kiş il e re olan borçla rı ve yüküm lülükleri ile Şeıns i ye
aynı üçüncü kiş ilerden olan a l acakları birbirlerine karşı mahsup edilemez.

Fon ' abağ l ı fonların

MADDE 5- Şemsiye Fon'a Bağlı Fonların Yön etimine İlişkin Esaslar ile Yönetici'nin
Tabi Olduğu İlkeler

5.1. Kurucu , Şeıns i ye Fon ' abağlı fonların katılına p ay ı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde
temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faa liyetlerinin bu içti.izük ve fon izahnameleri
hükümlerine uygun olarak yürütü lmesinden sorum ludur. Kurucu Şeıns i ye Fon ' abağlı fonlara ait
varl ı klar üzerinde kendi ad ın a ve fon hesabına mevzuat ve bu i çtüzüğe uygun olarak tasarrufta
bulunmaya ve bundan doğa n h akla rı ku ll a nınaya yetkilidir.
5.2. Fonu temsi l ve ilzama Kurucu ' nun yönetim kurulu yetkil id ir. Yönetim kurulu bu yetki si ni
bir veya daha faz la murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kiş ile re devredebil ir.
5.3. Şemsiye Fon ' un ve Şems i ye Fon'a bağlı fonların faaliyetlerinin yürütülmesi esnas ınd a
portföy yönet i c ili ğ i hizmeti dah il d ı şarı dan sağ l anan hizmetlerden yararl an ılması , Kurucunun
sorumlulu ğunu ortadan kaldırmaz.
5.4. Yöneticin in yönett i ğ i her fonun ve Şemsiye Fon ' a b ağlı olarak bu içtüzük
edilecek fonların çıkarını ayrı ayrı gözetmesi zoru nludur.

kapsamında

ihraç

5.5. Şeınsiye Fon ve Şemsiye Fon' a bağlı fontarla ilgili işlemlerin düzgün yü rütül ebilmesi ni
teminen PYŞ Tebliğ ' i hükümleri çerçevesinde bir fon hizmet birimi oluşturulur.
5.6. Kurucu il e kat ılma payı sahipleri arasındaki ili şkil ere Kanun, il gili mevzuat ve içtüzi.ikte
hükümleri, hüküm bu lunmayan htillerde ise 11.01.2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanununun 502 ila 5 I 4 üncü maddeleri hükümleri kı yasen uygulamr.
MADDE 6- Şemsiye Fon ile Şemsiye Fon'aBağlı Fonların Yatırım Amacı , Portföy Yönetim
Stratejisi ile Bu Fonlarda Yatırım Yapılacak Sermaye Piyasası Araçlarının Seçimi Ve
Riskin Dağıtılması Esasları

6.1. Şemsi ye Fon'a bağlı fonların portföylerine alınacak varlıklar ve işlem lere ilişkin olarak
Tebliğ ve Kurul ' un il gi li d i ğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur.
6.2. Şemsiye Fon'abağlı fonların yatırım amaçları ile portföy yönetim stratejilerine ve fonların
portföylerine a lınabi lecek varlık ve işlem lerin seçimi ile riskin dağıtılması esaslarına ilişkin
ayrıntılı bil gilere il gil i fon ların izahnamelerinde yer verilmektedir.
Şemsiye Fon 'a Bağlı Fonların Katılma Paylarının Satım ve Geri Alım
Fiyatlarının Tespiti Usulü ile Fon Portföy ve Fon Toplam Değerinin Belirlenmesi Esasları

MADDE 7-
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7.1. Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun birim pay değeri Finansal Raporlama Tebliği ' nde
bel irlenen esaslar çerçevesinde ayrı ayrı hesaplanır.
y.ı. Şem siye Fon'a bağlı fonların katılma paylarının satım ve geri al ım fıyatların ı n tespiti usulü
ıl e fon portföy ve toplam değerinin belirlenmesine ilişkin esas lara fon izahnamelerinde yer

verilmektedir.
MADDE 8- Bağımsız Den.etim, Finansal Raporlama ile Gelir ve Giderlerin Katılma Pay ı
Sahiplerine Yansıtılmasına Iliş kin Esaslar
Şemsiye Fon'un hesap
kuruluş tarih inden ba şlaya rak

8.1.

dönemi takvim y ılıdır. Ancak ilk hesap dönemi
o yı lın Aralık ayı nın sonuna kadar ol an süredir.

8.2. Şemsiye Fon ile Şemsiye Fon 'a bağ lı fonlara ili şk in finansal
Finansal Raporlama Teb li ğ i ' nd e yer alan usul ve esaslara uyulur.

Şemsiye

Fon' un

raporların haz ı rl anmasında

8.3. Şemsiye Fon ve Şe m s i ye Fon 'a bağ lı fo nların finansa l tablolarının bağı m sız denetiminde
Kurul'un bağıms ı z denetimle ilgili düzenlemeleri ne uyu lur. Finansal tablo haz ırlama
ytik ümlülüğünün bulunduğu ilgili hesap döneminin son günü iti barıyla hazırlanan portföy
raporları da finan sal tablolarla birlikte bağ ım s ı z denetimden geçirilir.
8.4.

Şemsiye Fon'abağ lı

fonlar tasfiye tarihi

itibarıyla

özel bağımsı z denetime tabidir.

8.5. Şemsiye Fon·a bağlı her bir fonda oluşan kar, bu içtüztikte belirtilen esaslara göre tespit
ed ilen kat ılın a payı fiyat l a rın a ya n sır. Katılma pay ı sahipleri, paylarını fon izahnamelerinde yer
alan esaslar çerçevesinde fona ge rı sattık l arında, ellerinde tuttukları süre için fonda o l uşan
kardan paylarını almış olurlar.
Fon 'a bağlı her bir fondan karşılanan , yönetim ücreti dahil tüm giderlerin
üst s ınırın a ve fon mal varl ı ğ ınd an ya pı labi l ecek harcamalara ili şkin bil gil ere fon
izahnamesinde yer verilir.

8.6.

Şemsiye

top l amının

Fon'un kuruluş giderleri ile fonl arı n kat ı lma payı ihraç giderleri hariç olmak tizere,
Şemsiye Fon için yapılması gereken ttim giderler (bağ ı msız denetim gideri. vs.) Şemsiye Fona
bağlı fonların toplam değerleri dikkate al ı narak oransal olarak bu fonların portföylcrinden

8.7.

Şemsiye

karşılanır.

8.8. Şemsiye Fon 'a bağ lı her bir fonda uygulanacak yönetim ücretinin
bilgilere fon izahnamelerinde yer verilir.

he saplanmasına ili şkin

8.9. Şeınsiye Fon'a bağlı fon larda Kuru l düzenlemeleri çerçevesi nde performansa dayalı
ticretlendirme yapılabilir. Performansa dayalı ücretlendirme uygulamasında bulunan Şems i ye
Fon'a bağlı fonları n izahnamelerinde performansa dayal ı ücretlendirmeye il işkin esaslara ve
hesaplama örneklerine yer verilir.
MADDE 9- Belge ve Kayıt Düzeni

9.1. ihraç edilen katılma payl arının kaydına mahsu s olmak üzere Şemsi ye Fon'a bağlı her bir
fon için Türk Ticaret Kanunu'nun 64. maddesine göre tasd ik ettirilen "Katılma Payları Defteri"
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5.

tutu lur. Katı l ma payları defteri nde katı lma paylarının alı m satı m l arı günlük olarak izlen ir. Türk
Ticaret Kanunu , Vergi Usu l Kanunu ve Kanun hükümleri çerçevesinde Şemsiye Fon' a baii lı her
bir fon için Yevmiye Defteri (günlük defter), Defter-i Kebir (büyük defter)fon hizmet birimi
tarafından tutulu r. Mal iye Baka n l ı ğ ı ' nca istencbi lecek ilgil i mevzuattan kaynak lanan zorun lu
defterler de ilgili fon bazmda ayrıca tutulur.
9.2. Kurucu Şems i ye Fon ' abağ lı her bir fon
müşteri bazında izieyebi lecek bir sistemi

için kaydi d eğer olarak tutulan fo n ka t ı l ma payla rın ı
kurmak ve bu bilgileri 5 yıl boyunca saklamak

zoru ndad ı r .

9.3. Şem s iye Fon' a bağlı fon l ar ın muhasebe, denetim, hesap ve i şlemleri Kanun, Türk Ticaret
Kanunu , Vergi Usul Kanunu ile Borçlar Kanunu' nun ilgi li hüküm lerine uygun olarak,
Kurucunun, Yöneticin in ve Portfôy Saklayıc ı s ının hesapları dış ında özel hesaplarda izlenir. Fon
muhasebesine il i şkin olarak, Finansal Raporlama Teb li ği' n de belirtilen esaslar ile Kurulca
belirlenen diğer esaslara uyu lur.

MADDE 10- Şemsiye Fon'la İ lgili Bilgilerin Açı klan ma Şekli
10.1. Şems i ye Fon' un yı llı k finansal tabloları , ilgil i hesap dönemin in bitimini takip eden 60 gün
içinde KAP'ta kamuya açıklanır. Finansal tablolar ayrı ca kamuya açıklanma l a rını müteakip 1O
iş günü içerisinde katılma payı sahip lerine en uygun haberleşme vasıtas ı yla gönderil ir. Öze l
bağ ım s ı z denetimden geçen fina nsal tablolar ise il gili dönemin sonunu takip eden 60 gün
içerisinde KAP'ta açıklanır.
10.2. Şemsiye Fon'abağ l ı fon lara il işk in ay lık olarak
takip eden alt ı iş günü içinde KAP' ta aç ı klanır.

haz ır l a n an

portföy

dağı lım raporları ,

ilgili

ayı

10.3. Poıtfôy rapo rl arı dışındaki fina nsal raporlar, KAP'ta aç ı k l a nd ı ktan sonra, Kurucu'nun
internet sitesinde, yatırımcılar tarafından kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde yayımlanır. Bu
bilgiler, ilgili internet sitesinde en az beş y ıl sü reyle kamuya açık tutulu r. Söz konusu finansa l
raporlar ay nı zamanda Kurucunun merkezinde ve kat ıl ma payı satışı yapılan ortam larda
yat ırı mc ıl arı n incelemesi için hazır bu lundurulur.
10.4. i şbu içtüzük ve içtüzükteki değişiklikler ticaret siciline tescil ve TTSG ile KAP ' ta ilan
edil ir. Değiş i k l i k l er ya t ı rımcıları n yatı rı m yapma ka rarını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi
o lu nmasını gerektirecek niteli kte ise. değişik li ğe i li şkin izin yaz ı sının Kurucu tarafından tebe ll üğ
edildiği tarih i izleyen iş günü konuya ilişk in bir duyuru metni ayrı ca KAP ' ta ilan edilir ve yeni
husus l arı n yürürl üğe gi riş tarihi 1O iş gününden az olmamak üzere duyuru metninde belirtili r.
10.5. Kuru l gerektiği nde, Tebliğ' de yer alan sürelerle bağl ı olmaksızın Şemsiye Fon ve Şemsiye
Fona bağl ı fon lar hakk ı nda bilgi veril mesini isteyebil ir. Savaş, doğal afetler, ekonomi k kriz,
iletişim sistemlerinin çökmesi, fonların portfôylerindeki varlıkların ilgili olduğu pazarın.
p i yasanın, platformun kapanması , bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızal ar, şirketi n
mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bi lgin in ortaya çıkması gibi olağanüstü durum l arın
meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti hus~ısunda kurucunun y~netim kurulu
karar alabili r. Bu durumda de<Terleme esasları nın gerekçel ı olarak karar defterıne yazılarak,
Kurul ' a ve Portfôy Saklayıcı sıı;na bildirilmesi zorun ludur. Ayrıca söz konusu olaylarla ilgili
olarak KA P'ta açıkl a ma yapıl ır.
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10.6. Şemsiye Fon'a bağlı fon ların rek lam ve ilaniarına ilişkin olarak Kurul'un ilgili
düzenlemelerine uyulur.
10.7. KAP ' ta ilan edilmesi gereken bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak yayım lanması, doğruluğu
ve güncel tutulmas ı Kurucu ' nun sorumlul uğundad ır.
MADDE ll- Şemsiye Fon 'a Bağlı Fon ları n Dağıtımı, Fonlara Katılma ve Bu Fonlardan
Ayrılma Şartları ile Fonla rın Sona E rmesi ve Tasfiyesi

11.1. Şemsiye Fon' a bağlı fon ların katılma paylarının alım satımiarına ve dağıtırnma ili şkin
esaslara fon izahnamelerinde yer verilir.
11.2. Kurucu. Yönetici ve varsa Dağıtım Kuru l uşu ta rafından katılına pa yları nın Şemsiye Fona
her bir fon adına alım sat ım ı esastır.

bağlı

11.3. Şemsiye Fon' un sona ermesine ve tasfiyesine i lişkin olarak Tebliğ'de belirtil en esaslara
uyu lur.
11.4. Şemsiye Fon tasfiye sü recinin tamanı l anma s ı üzerine, işbu içtüzük Kurucu tarafından
ticaret sicilinden terkin ettirilir ve keyfiyel Kurul'a bildirilir.
11.5. i şbu içtüzük kapsaınında payları ihraç ed ilen Şemsiye ron 'a bağlı fonlar Şemsi ye Fon
tasfiye edi lmeksizin de tasfi yeye tabi tutu lab il ir.
11.6. Şenısiye Fon'a bağlı fonları n tasfiyesi ne i lişk in esaslara fon izahnamelerinde yer
veri lmektedi r.
11.7. Kurucunun iflası veya tasfiyesi halinde Kurul, Şemsiye Fonu ve Şemsiye Fon' a bağlı
uygun göreceği başka bir portföy yönetim şirketin e tasfiye amacıy l a devreder. Portföy
Saklayıc ı s ının mal i durumunun taah hütlerini ka rş ı laya ın ayacak kadar zay ıfl amas ı , iflası veya
tasfiyesi halinde de, Kurucu fon varl ı ğ ı n ı Kurulca uygun görülecek başka bi r portföy
sak l ayıcıs ın a devreder.
fon ları

Bu içtüzükte hüküm bulunmayan hallerde ve bu içtüzük hükümleri ile Sermaye Piyasas ı
Kurulu ' nun düzenlemeleri aras ınd a bir uy umsuzlu k ortaya ç ıkma sı ha linde Sermaye
Piyasas ı
Kurulu düzenlemelerine uy ulur. Sermaye Piyas a sı Kurulu içtüzük
hükümlerinin değiştirilmes ini her zaman talep edebilir ve içtüzük sta nd a rtlarını
değ iştire bilir.
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