OYAK Po rtföy Yönetimi A. Ş.
Hisse Senedi Şe m s iye Fon

MADDE 1-

Şe m s iye

Fon' un

Kuruluş A m acı

ve Süresi

1.1. OY AK Portfôy Yönetimi A.Ş . tara fından 6362 sayı lı Sermaye Pi yasası Kanunu 'nun 52. ve

53. maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine göre yönetilmek üzere tasarruf
sah iplerinden katılma payları karşılığında toplanan paralarla, tasarruf sahipleri hesabına , inançlı
mülkiyet esas l arı n a göre, sermaye p i yasas ı m evzuat ı nda beli rlenen var lı k ve/veya i şlemlerden
o luşan portfoy leri i şlet mek amac ı yla OY AK Portfoy Yönetim i A.Ş. Hisse Senedi Şems i ye Fon
kurulmuştur.

1.2. Şenısiye Fon, bu içtüzük
1.3.

Şemsiye

k a psamınd a kat ıl ma payları

Fon süresiz olarak

ihraç ed il en fon lardan

o lu ş m aktad ı r.

kuru l muştu r.

1.4. Bu içtüzükte geçen;
F inansal Raporlama

:11-1 4.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin

Tebli ğ i

Teb li ğ ' in i,

Ka nun
KAP
Kurucu
Kurul

:6362 sayı lı Sermaye P iyasası Kanunu ' nu,
:Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu,
:OYAK Portfoy Yönetimi A . Ş.'yi ,
:Sermaye Pi yasası Kurulu ' nu,
:Merkezi Ka y ıt Ku rul uşu A .Ş .'y i ,
:Şem siye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen fonların sermaye piyasası
mev zuatı kap sanı ında portrüy saklama hi zmetini yürüten kuruluşu,
:1 11-55.1 sayı lı Portf6y Yönetim Ş i rketleri ve Bu Ş irketleri n
Faali yet lerine i l işkin Esas lar Tebliği'ni,
:OYAK Portfoy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fon'u,
:111-52. 1 say ı lı Yatırım Fonlarına ili şk in Esaslar Tebliği'ni ,
:Fonların portf6y yönetimi faali yetini yürüten ve PYŞ T eb li ğ i
hükümlerine göre kurulan portf6y yönetim şirketi'ni

MKK

Portföy

Sa klayıcı s ı

PYŞ Tebliği
Şe m s iye

Fon

Tebli ğ

Yönetici

ifade eder.
1.5. Bu içtüzük, katılma payı sahipleri il e kurucu, portf6y saklayıcısı ve yönetici arasında fon
portfoyünün inançlı mülkiyet esasl arına göre işletil mesini, Kanun ' un 56 ncı maddesi kapsam ı nda
saklanmas ın ı , vekalet akdi hükümlerine göre yönetim ini konu alan genel i şl em şart l arı nı içeren
iltihaki bir sözleşmedir.

MADDE 2- Şemsiye Fon' un U nva nı ile K urucu, Yönetici ve Portföy Saklayıcısı' n a il işki n
B ilg i

2.1. Şeınsi ye Fon ' un unvan ı ; OY AK PortfOy Yönetimi A . Ş. Hi sse Senedi Şeınsiye Fon' dur.
2.2. Kurucu ' nun ;
Unvanı ; OY AK Port föy Yönetim i A . Ş .
Merkez Adresi; Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Caddesi Maya Sitesi F2 C Blok No:24/3 34335
Levent-Beşiktaş 1 İ STANBUL
İnternet Sitesi: www.oyakportfoy.coın.tr

2.3. Yönetici/leri ' nin;
Unvanı; OY AK Portföy Yönetim i A.Ş.
Merkez Adresi; Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Caddesi Maya Sitesi F2 C Blok No:24/3 34335
Levent-Beş iktaş 1 İ STANBUL
internet Sitesi: wvlw.oyakportfov.com.tr

2.4. Portföy

Sakl ay ıc ı sı Kuru l uşun ;

Unvanı ; istanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Merkez Adres i; Reşi tpaşa Mah. Borsa istanbul Cad. no:4, 34467 Sarıyer-İ ST AN BUL
internet Sitesi: www.takasbank.com.tr

MADDE 3- Şem siye Fon 'aBağlı Fonların ih raç Ed ilmesi

3.1.

Şemsiye

kuruluşlara

Fon'a bağlı fon l arın
tahsisii olarak sat ılır.

katılına pay l arı

halka arz edilir veya belirli

k i şi

ve/veya

3.2. Şeın s i ye Fon ' abağ lı her bir fonun kat ıl ına pay ı ih racı için, Kuru lca belirlenen standartiara
uygun olarak ha z ırlanan izahname ve yatırım c ı bi lgi fo rmu ile Kurulca istenen diğe r bi lgi ve
belgelerle birlikte Kurucu tarafından Kurul 'a başv urulur.
3.3. Katılına payları karşıl ı ğı yatırım c ılarda n toplanan para takip eden
belirlenen va r lıkla ra ve i ş lem l ere yat ırılır.

günü izahnarnede

itibari değeri yoktur ve kaydi de ğe r olarak tutulur. K atılma
Ş eıns i ye Fon ' abağl ı fonlar itibariyle kaydi olarak MKK nezdinde müşte r i baz ı nda izlenir.
payları bastırılamaz ve fiziken teslim edilemez.

3.4.

3.5.

Katılma pa y larının

iş

Katılına payı işlemle ri

payları.
Katılma

günlük olarak MKK'ya bi ldi ril ir.

3.6. K at ı l ına payları MKK nezdi ndeki hesaplarda, her
hesap kodla rı ilc fon bazında takip ed ilir.
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müşter inin

kimlik bilgileri ve buna

bağ l ı

MADDE 4- Şem siye Fon'a Bağlı Fonların Sa klanmasına ve Ma lvarlığ ının Ayrılığın a İliş kin
Esaslar

4.1. Şem s i ye Fon 'abağ lı her bir fonun tüm va rlık ve yükümlülükleri birbirinden ve ayrıc a Kurucu
ile Portföy Sa klay ı c ı s ının ma lvarlığından ayrıdır.
4.2. Şernsiye Fon·a bağlı fonların rnalvarlığı , fon hesabına ol m ası , içtüzüktc ve izahnarnede hüküm
b ulunm as ı şa rt ı y l a kred i almak, tü rev araç iş l e ml eri veya fon a dına taraf olunan benzer niteli kteki
iş l emlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemcz ve rehned ilernez. Şemsiye Fon 'a bağlı
fo nların malvarl ığı Kurucunun ve Portföy Sak l ayıcıs ının yönetiminin veya denetiminin kamu
kurum l arına devredi lmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu a lacaklarının
tahsili amac ı da dahi l olmak üzere haczedilernez, üzerine ihtiyati tedbi r konu lamaz ve iflas
masasına dahil edilemez.
4.3. Şems i ye Fon ' a bağlı fonların portföylerindeki varlıkların , Kurul ' un portföy sak lama
hi zmetine ili ş kin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Sa klay ı c ı sı nezdinde saklanm as ı zorunludur.
Saklamaya ilişkin olarak Kurul ' un ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan esaslar sak l ıdır.
4.4. Kurucunun üçüncü kişi l e re olan bo rç l a rı ve yükümlii lükl eri ile Şeıns i ye
ayn ı üçüncü ki şilerde n olan a l aca kları bi rbirlerine karşı mahsup edilemez.

Fon ' abağlı fon l arı n

Şemsiyc Fon 'a Bağlı Fon ların Yön etimine İlişkin Esaslar ile Yönetici'nin Tabi
Olduğu İlkeler

MADDE 5-

5.1. Kurucu , Şems i ye Fon ' abağlı fonl a rın kat ıl m a pay ı sahiplerinin haklar ını koruyacak şekil de
temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faal iyetlerinin bu içtüzük ve fon izahnameleri
hükümlerine uygun olarak yürLiti.ilmesinden sorum ludur. Kurucu Şemsiye Fon ' abağlı fon lara ait
varlıklar üzerinde kend i adına ve fo n hesabına mevzuat ve bu içtüzüğe uygun olarak tasarrufta
bulunmaya ve bundan doğan h ak l a rı kullanmaya yetkilidir.
5.2. Fon temsil ve ilzarna Kurucu ' nun yönetim ku rulu yetkilidir. Yönetim kurulu bu yetkisini bir
veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir.
5.3. Şemsiye Fon ' un ve Şemsi ye Fon 'abağlı fonların faa liyetlerinin yürütülmesi esnasında port föy
yönetici li ği hizmeti dahil dışarıdan sağlanan hizmetlerden yararlanılmas ı, Kurucunun
so rumlulu ğunu ortadan kaldı rmaz .
5.4. Yöneticinin yönettiği her fonun ve Şemsiye Fon 'abağlı olarak bu içtüzük kapsamında ihraç
ed ilecek fonların çıkarı nı ayrı ayrı gözetmesi zorunludur.
5.5. Şernsi ye Fon ve Şernsiye Fon ' a bağlı fonlarl a ilgi li i şlemlerin düzgün yürütD iebil mesini
terninen PYŞ Tebliğ' i hükümleri çerçevesinde bir fon hizmet birimi oluşturu lur.

5.6. Kurucu ile katı lma pay ı sahipleri arasındaki ilişkilere Kanun, il gili mevzuat ve içtüzükte
hükümleri , hüküm bulu nmayan hallerde ise ll.O1.201 1 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanununun 502 il a 5 14 üncü maddeleri hükümleri kı yasen uygulanır.
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MADDE 6- Şem siye Fon ilc Şe msiye Foıı ' a Bağlı Fonların Yatırım Amacı , Portföy Yönetim
Stratejisi ile Bu Fonlarda Yatı rım Yapılacak Se rmaye Piyasası Araçlarının Seçimi Ve Riskin
Dağıtılm ası Esas l a rı

6.1. Şem s i ye Fo n 'a bağl ı fon l a rın portföylerine a lınacak varlı klar ve i ş l em l ere il işk in olarak Tebliğ
ve Kurul ' un ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan esas lara uyulur.
olarak ih raç edi len fonların toplam değer i nin en az %80.i
olarak yerli ve/veya yabanc ı ih raçç ıların pay l arın dan ol uşmaktad ır. Şem s iye Fon 'a bağ lı
fonların yat ırım a m aç l arı ile portföy yöneti m stratej ilerine ve fo n ların portföylerine alınabilecek
varlık ve i şle mlerin seçimi il e riskin dağ ıt ılması esaslarına ili şk in ayrın t ılı bilgilere ilgili fonların
izahnamelerinde yer veri lmektedir.

6.2.

K atılma payları Şe m siye fon ' abağl ı

devam lı

MADD E 7F iyatl a rının

Şem s iye Fon ' a Bağlı Fon ların Katılma Pay l arının Sa tım ve Geri A lım
Tespiti Usulü ilc Fon Po ı·tf6y ve Fon Toplam D eğe rinin Belirlenmesi Esasları

7.1. Şemsiye Fon 'a bağ lı her bir fonun birim pay d eğeri Finansa l Raporlama Teb li ği ' nde belirlenen
esaslar çerçevesinde ayrı ayrı hesa planır.
7.2. Şem s i ye Fon'abağl ı fonların katılın a pay l arın ı n sa tım ve geri alı m fıyat l arının tespi ti usulü
ile fon portföy ve toplam değe rinin be lirlenmesine ili şk in esaslara fon izahnamelerinde yer
verilmekted ir.
MADDE 8- Ba ğ ım s ız Denetim , Fina nsal Raporla ma ile Geli r ve G iderlerin
Sa hiplerin e Yansıtılmasına İlişkin Esas lar

Fon ' un hesap dönem i takvim y ılı d ı r. Ancak ilk hesap dönemi
kuruluş tarihinden baş l aya rak o yı lın Ara lık ayının sonuna kadar olan süredir.

8.1.

Şemsiye

8.2. Şem s iye Fon ile Şe m s i ye Fon'a ba ğ lı fonl ara iliş kin finansa l
Finansal Raporlama Teb li ği'nde yer alan usul ve esaslara uyulur.

Katılma Pay ı

Şe m s i ye

Fon ' un

raporların h azı rla nm asında

8.3. Şemsiye Fon ve Şem siye Fon'a bağ lı fonların finansal tab l o l arını n bağımsız denetiminde
Kuru l' un bağ ım s ı z denetimle ilgili düzenlemelerine uyulur. Finansal tab lo haz ı rl a ma
yü kümlülü ğünün bulunduğu ilgili hesap döneminin son günü it ibarı y l a haz ırlanan portföy raporları
da finansal tablolarla birlikte bağımsız denetimden geçirilir.
8.4.

Şem s i ye Fon 'a bağlı

8.5.

Ş ems i ye Fon ' abağl ı

fonl ar tasfi ye tarihi

iti barıy l a

özel

ba ğ ıms ız

denetime tabidir.

her bir fonda oluşan kar, bu içtüzükte belirtilen esaslara göre tespit edi len

katılma pay ı fi yat l a rın a yan s ır. Katılma payı sahipl eri , paylarını fon izahnam elerinde yer alan
esaslar çerçevesinde fona geri sa ttıklarında, ellerinde tuttukları süre için fond a o lu şan kardan
pay larını alm ı ş olurlar. Kar payı dağıtımı yapacak Şemsiye Fon'a bağ lı fon larda ise kar payı
dağı tımı esas larına ilişki n ayrıntı lı bi lgilere ilgili fon l a rın izahnamelerinde yer verilir.

8.6. Şemsiye Fon 'abağlı her bir fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil tüm giderlerin toplanıının
üst sınırına ve fon mal varlı ğı ndan yapılabilecek harcamalara ili şkin bilgilere fon izahnamesinde
yer veri 1ir.
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8.7. Şemsi ye Fon 'un kuruluş giderleri ile fon ların katılına payı ihraç giderleri hariç olmak üzere
Şemsiye Fon için yapı lması gereken tüm giderler (bağıms ız denetim gideri, vs.) Şemsiye Fon~
bağlı fonların toplam değerleri dikkate alı narak oransal olarak bu fonların portföy leri nden
karşılanır.

8.8. Şemsiye Fon 'a bağlı her bir fonda uygu lanacak yönetim ücretinin hesaplanmasına ilişkin
bilgilere fon izahnamelerinde yer veri lir.
8.9. Şemsi ye Fon 'a bağl ı fonlarda Kurul düzenlemeleri çerçevesinde performansa dayalı
ücretlendirme yapılabil i r. Performansa dayalı ücret l endirnıe uygu l anıasında bulunan Şemsiye
Fon 'a bağlı fonların izahnamelerinde performansa dayalı ücret lendirnıeye ilişkin esaslara ve
hesaplama örneklerine yer verilir.

MADDE 9- Belge ve Kay ıt Düzeni
9.1. ihraç edilen katılma paylarımn kayd ı na mahsus olmak üzere Şemsi ye Fon 'abağlı her bir fon
için Türk Ticaret Kanunu 'nun 64. maddesine göre tasd ik ettirilen " Katılma Pay ları Defteri" tutulur.
Katılma pay ları defterinde katılma pay larının al ı m satını l arı günlük olarak izlenir. Türk Ticaret
Kanunu , Vergi Usu l Kanunu ve Kanun hükümleri çerçevesinde Şenısiye Fon ' abağlı her bir fon
için Yevmiye Defteri (günlük defter), Defter-i Kebir (büyük defter)fon hizmet birimi tarafından
tutulur. Maliye B aka nlığı ' nca istenebilecek ilgi li mevzuattan kaynaklanan zorunlu defterler de
ilgili fon ba z ı nda ayrıca tutu lur.

9.2. Kurucu

Şenısiye Fon ' abağlı

müşteri bazında

her bir fon için kaydi değer olarak tutulan fon katılma pay larını
izieyebilecek bir sistemi kurmak ve bu bilgileri 5 yıl boyunca saklamak

zo rundadır.

9.3. Şemsiye Fon'a bağlı fonların muhasebe. denetim, hesap ve işleml eri Kanun. Tlirk Ticaret
Kanunu , Vergi Usul Kanunu ile Borçlar Kanunu ' nun ilgili hükümlerine uygun olarak, Kunı cunun ,
Yöneticinin ve Portföy Saklayıc ı s ının hesapları dışında özelhesaplarda izlenir. Fon muhasebesine
i l işkin olarak, Finansal Raporlama Tebliği'nde belirtilen esaslar ile Kurulca belirlenen diğer
esaslara uyulur.
MADDE 10- Şemsiye Fon' la İlgili Bilgilerin Açıklanma Şekli
10.1. Şenıs i ye Fon' un y ıll ık finansa l tablola rı , il gili hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün
içinde KAP' ta kamuya açıklanır. Özel bağı msız denetimden geçen finansal tablolar ise ilgili
dönemin sonunu takip eden 60 gün içerisi nde KAP ' ta aç ı k l an ı r.
10.2. Şems i ye Fon ' aba ğlı fon lara ili ş kin aylık olarak hazırlanan portföy dağılım raporları, ilgili
takip eden altı i ş günü içinde KAP' ta aç ı klanır.

ayı

10.3. Portföy raporları d ı şındaki finansal raporlar, KAP' ta açı klandıktan sonra, Kurucu'nun
internet sitesinde, yatırı mcılar tarafından kolayl ıkla ulaşılabi l ecek şeki lde yayımlanır. Bu bilgiler.
ilgili internet sitesinde en az beş yıl süreyle kamuya açık tutulur. Söz konusu finansal raporl ar aynı
zamanda Kurucunun merkezinde ve katılma payı sat ışı yapılan ortam larda yatırımcıların
incelemesi için h azır bulundurulur.
Ur-ır-ı,
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10.4. işbu içtüzük ve içtüzükteki değişik l ikler ticaret siciline tescil ve TTSG ile KAP'ta ilan edilir.
Değişiklikler yatırımcı l arın yat ırı m yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sah ibi
olunmasın ı gerektirecek nitelikte ise, değişikliğe il işk in izin yazısının Kurucu tarafından tebellüğ
edildiği tarihi izleyen iş günü konuya ilişkin bir duyuru metni ayrıca KAP' ta ilan edilir ve yen i
hususların yürürlüğe g i r i ş tarihi 1O iş gününden az olmamak üzere duyuru metninde belirtilir.
10.5. Kuru l gerekt i ğ ind e, Tebliğ' de yer alan sürelerle bağlı olmaksızın Şems i ye Fon ve Şemsiye
Fona bağlı fonlar hakkında bil gi verilmesini isteyebi lir. Savaş, doğal afetler, ekonom ik kriz,
iletiş i m sistemlerinin çökmesi, fonların portföylerindeki varlıkların ilgili olduğu pazarın ,
piyasanın, platformun kapanmas ı , bilgisayar sistem lerinde meydana gelebilecek arızalar, ş i rketin
mali durumunu etkileyebilecek önem li bir bilginin ortaya ç ı kması gib i olağanüstü durumların
meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti hususunda ku rucunun yönetim kurulu
karar alab ilir. Bu durumda değer l eme esasla rının gerekçeli olarak karar defterine yaz ıl arak ,
Kurul ' a ve Portföy Saklay ı c ı sı'na bi ldirilmesi zorun ludur. Ayrıca söz konusu olaylarla il gili olarak
KAP'ta aç ı klama yap ılı r.

10.6. Şemsiye Fon ' a bağlı fonların reklam ve ilaniarına ilişkin olarak Kurul'un ilgili
düzenlemelerine uyulur.
10.7. KAP'ta ilan ed ilmesi gereken bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak yayım lanması , doğru l uğu
ve güncel tutulması Kurucu'nun sonımluluğundad ır.

MADDE ll- Şemsiye Fon'a Bağlı Fonların Dağıtımı, Fon lara Katılma ve Bu Fonlardan
Ayrılma Şartları ile Fonların Sona Ermesi ve Tasfiyesi
11.1. Şemsiye Fon ' a bağlı fonların katılma pay larının al ım satımiarına ve dağıtırnma ilişkin
esaslara fon izahnamelerinde yer veril ir.
11.2. Kurucu, Yönetici ve varsa Dağıtım Kuruluşu tarafından katılma paylarının Şemsiye Fona
bağlı her bir fon ad ına alım satımı esastır. Kurucu ve/veya Yönetici, Şemsiye Fon'abağlı her bir
fonun katılına payı sayısının %20' sini aşmayacak şekilde, ilgili fon katılma paylarını kendi
portföylerine dahil edebilirler. Ancak katılma paylarının satışına başlanmadan önce Kurucu
tarafından Şemsi ye Fon'abağl ı bir fona avans olarak tahsis ed ilen tutar karşılığında portföye alınan
katılma payları Şemsi ye Fon'abağlı ilgili fonun kuruluşundan itibaren bir yıl süre ile bu oranın
hesaplanmasında

dikkate alınmaz.

11.3. Şemsiye Fon'un sona erınesine ve tasfiyesine ilişkin olarak Tebli ğ'de beli rtilen esaslara

uyu lur.
11.4. Şemsiye Fon tasfiye sürecinin tamamlanması üzerine, işbu içtüzük Kurucu tarafından ticaret
sicilinden terkin ettirilir ve keyfiyer Ku rul'a bildirilir.

11.5. işbu içtüzük kapsamında payları ihraç edilen Şemsiye Fon ' a bağlı fonlar Şemsiye Fon
tasfiye edilmeksizin de tasfiyeye tabi tutulabil ir.
11.6. Şemsi ye Fon ' a bağlı fonların tasfiyesine i li şkin esaslara fon izahnamelerinde yer
verilmektedir.
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11.7. Kurucunun i flası veya tasfiyesi halinde Kuru l, Şems iye Fon ve Şemsi ye Fon'abağl ı fonları
uygun göreceği başka bir portföy yönetim ş irketine tasfiye amacıyla devreder. Portföy
Saklayıcısının mali durumunun taahhütl erini karş ılayamayacak kadar zayıfl amas ı , iflası veya
tasfi yesi halinde de, Kurucu fon varlığını Kurulca uygun görülecek başka bir portföy saklayıcısına
devreder.

OY AK PortfOy Yönetimi
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Genel Müdür

Hasan

Rı fat TO PKAR

Yönetim Kurulu Üyes i

Bu içtüzükte hüküm bulunmaya n hallerde ve bu içtüzük hükümleri ile Se rmaye Piyasası
Kurulu ' nun düzenlemeleri a ras ınd a bir uy ums uzluk ortaya ç ıkm as ı ha linde Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemelerine uy u lur. Sermaye Piyasası Kurulu içtüzük hükümlerinin
deği ştirilmesini her za man talep edebilir ve içtüzük sta nd artla rını değiştirebilir.
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