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Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon u

Değişken Şcmsiye

!VIADDE 1- Şcnısiye Fon'un

Kuruluş Anıacı

ve Silresi

ı. ı. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafıııdan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 'mııı 52. ve 53.
maddelerine dayanılarak ve bu içtnzlik lılikliııılerine göre yönetilıııek Uzere tasaınıf salıiplerinden
katılına payları karşılığıııda toplanan paralarin. tasarruf salıipleri lıesabma. inançlı ıııiilkiyet
esaslarına göre, sermaye piyasası mevzuatmda belirlenen varlık ve/veya işlemlerden oluşan
portföyleri işletmek amacıyla Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şeııısiye Fonu kunılıııuştur.

1.2. Şeııısiye Fon, bu içtnzlik kapsanımda katılma
1.3. Şemsi ye Fon süresiz olarak

payları

ihraç edilen tonlardan oluşmaktadır.

kurulınuştur~

1.4. Bu içtüzükte geçen;
Finansal Raporlama

:11-14.2 sayılı Yatırım Fonlarıııın Finansal Raporlama Esaslannn ilişkin

Tebliği

Tebliğ' ini,

Kanun
KAP
Kurucu
Kurul
MKK
Portföy Saidayıcısı

:6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu,
:Kaımıyu Aydııı Intnın Plat torıııu' 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 kapsanıında portföy saklama hizmetini yUrtiten kuruluşu,
:111-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin
Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Tebliği'ni,
: Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsi ye Fonu'nu,
:111-52.1 sayılı Yatırım Fonları na ilişkin Esaslar Tebliği'ni,
:Fonların portföy yönetimi faaliyetini yUrtiten ve PYŞ Tebliği
hükümlerine göre kurulan portföy yönetim şirketi'ni

PYŞ Tebliği
Şenısiyc

Fou

Tebliğ

Yönetici
ifade eder.

1.5. Bu içtnziik, katılnın payı salıipleri ile kurucu, portföy saklayıcısı ve yönetici arasmda ton
portföyOnUn inançlı ıııiilkiyet esaslarıııa göre işletilmesin i, Kanun'un 56 ncı maddesi kapsanımda
saklanıııasıııı. vekalet akdi lıiikiiııılerine göre yönetimini konu alan genel işlem şartlarını içeren
iltilıaki bir sözleşmed ir.
MADDE 2- Şemsiye Fon'un Unvanı ile Kurucu, Yönetici ve Portföy Saldayıcısı'ııa İlişkin
Bilgi
2.1. Şeııısiye Fon'un

unvanı:

Ak Portföy Yönetimi

A.Ş. Değişken Şeııısiye Fomı'dur.

2.2. Kurucu'nun:
Unvanı: Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Merkez Adresi: Sabancı Center 4.Levent/lstanbul
Internet Sitesi: www.akportfoy.com.tr
2.3. Yönetici'nin:
Unvanı:Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Merkez Adresi; Sabancı Center 4.Levent/istanbul
internet Sitesi: www.akportfoy.coın.tr
2.4. Portföy

Saklayıcısı Kuruluşun:

Unvanı:

istanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Merkez Adresi; Şişli Merkez Mahallesi. Merkez Caddesi, No: 6 34381 Şişli-istanbul-Türkiye
Internet Sitesi: www.takasbank.com.tr
MADDE 3- Şeııısiyc Foıı'ıı Bıığlı Foııhırııı İlırııç Edilmesi

3.1.

Şemsiye

kuruluşlara

Fon'a bağlı tonların
tahsisli olarak satılır.

katılma payları

halka arz edilir veya belirli

kişi

ve/veya

3.2. Şemsiye Fon'a bağlı her bir toıııın katılma payı ilıracı için. Kurulca belirlenen standartiara
uygun olarak hazırlanan izahname ve yatırımcı bilgi forımı ile Kurulca istenen diğer bilgi ve
belgelerle biri ik te Kurucu taratından Kurul'a başvunı lur.
3.3.

Katılma payları karşılığı yatırımcılardan

izahnanıede

belirlenen

varlıklara

ve

toplanan para ve

diğer varlıklar

takip eden

3.5.

Katılına paylarınııı

Katılma payı işlenıleri

giinii

işleıniere yatırılır.

itibari değeri yoktur ve kaydi değer olarak tutulur.
Şenısiye Fon'a bağlı tonlar itibariyle kaydi olarak MKK nezdinde nıiişteri
Katılma payları bastırılamaz ve tlzikeıı teslim edilemez.

3.4.

iş

Katılma payları,
bazıııda

izlenir.

giinliik olarak MKK'ya bildirilir.

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

müşterinin

kimlik bilgileri ve buna

bağlı

MADDE 4- Şeııısiye Foıı'ıı Bıığlı Foıılarııı Snldııııııııısııııı ve Mııh•ıırlığıııııı Aynlığııııı İlişkiıı
Esaslar

4.1. Şenısiye Foıı'a bağlı her bir fonun ının varlık ve
Kurucu ile Portföy Saklayıcısıııııı malvarlığından ayrıdır.

ylikliıııliiliikleri

_.. ---"/---

(~

birbirinden ve

ayrıca

fon hesabına olması. içtilzl\kte ve izahnamede
kredi almak. tilrev araç işlenıleri veya fon adına taraf olunan benzer
nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterileıııez ve relıııedileıııez. Şenısiye Fon'a
bağlı fonların malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısınııı yönetiminin veya denetiminin
kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir nıııaçla tasarruf edilemez, kamu
alacaklarının tahsil i anıacı da dalı il olmak tizere lıaczedilemez. üzerine ihtiyati tedbir konulamaz
ve itlas masasına dalı il edilemez.
4.2.

Şemsiye

Fon'a

bağlı fonların ıııalvarlığı,

hilkl\nı bulunması şartıyla

4.3. Şenısiye Fon ·a bağlı fonların portföylerindeki varlıkların, Kurul'un portföy saklama
hizmetine ilişkin dllzen lenıeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanınası
zorunludur. Saklanıaya ilişkin olarak Kunıl'un ilgili diğer dl\zenlenıelerinde yer alan esaslar
saklıdır.

4.4.

Kunıcunun

l\çtincti kişilere olan borçları ve ytikl\nıiUillklcri ile Şeııısiye
olan alacakları birbirlerine karşı mahsup edilemez.

Fon'abağlı fonların

aynıl\çliııcli kişilerden

MADDE 5- Şeııısiye Foıı'n Bağlı Fonhmn Yönetimine İlişkin Esaslar ilc Yönetici'nin
Tabi Old uğu İlkeler
5.1. Kurucu. Şenısiye fon'abağlı fonların katılma payı salıiplerinin Imklarını konıyııcak şekilde
temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin bu içtüzlik ve fon izalınanıeleri
lıiikl\nılerine uygun olarak ylirtittilnıesinden sonııııludur. Kurucu Şemsi ye Fon 'a bağlı fonlara ait
varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve bu içtllzl\ğe uygun olarak tasarnıtia
bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir.
5.2. Fonu temsil ve ilzaıııa Kurucu'nun yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu bu yetkisini
bir veya daha fazla ımı ra hhas l\yeye veya müdtir olarak l\çlincti kişilere devredebil ir.
5.3. Şemsiye Fon'ıın ve Şemsiye fon'a bağlı fonların faaliyetlerinin ytirtitlilmesi esnasında
portföy yöneticiliği hizmeti dahil dışarıdan sağlanan hizmetlerden yararlanılması. Kıınıcunun
sonımluluğunu ortadan kaldınııaz.
5.4. Yöneticinin yönettiği her fonun ve Şemsi ye Fon'abağlı
edilecek fonların çıkarını ayrı ayrı gözetınesi zonınludur.
5.5.

Şemsi ye

Fon ve

tenıinen PYŞ Tebliğ'i

olaı·ak

bu içttizlik

kapsanıında

ihraç

Şeııısiye

fon 'a bağlı fonlarla ilgili işleınierin dtizglin ylirlitlilebilıııesini
lılikl\nıleri çerçevesinde bir fon lıizıııet birimi oluştunılur.

5.6. Kunıcu ile katılına payı sahipleri arasındaki ilişkilere Kanun. ilgili mevzuat ve içtllztikte 1
htiklimleri, lıl\klim bulunmayan lıiillerde ise 11.01.201 1 tarihli ve 6098 sayılı Tlirk Borçlar
Kanununun 502 ili\5 14 Lineli maddeleri hiikiiıııleri kıyasen uygulanır.
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MADDE 6- Şeııısiyc Fon ile Şeııısiyc Fon'n Bnğlı Foninn n Yatırıııı Amacı, Portföy Yönetim
ile Bıı Foııhırdıı Yatırım Ynpıhıcnk Sermaye Piynsnsı Arııçhırınııı Seçimi Ve
Riskin Dağıtılması Esasları
Stnıtejisi

6.1.

Şeınsiye

Tebliğ

Fon'a bağlı fonların portföylerine alınacak varlıklar ve işleıniere
ve Kurul'un ilgili diğer dlizenleınelerinde yer alan esaslam uyu lur.

ilişkin

olarak

6.2. Şemsi ye Fon 'n bağlı fonların yatırım amaçları ile portföy yönetim stratejilerine ve fonların
portföylerine alınabilecek varlık ve işlemlerin seçimi ile riskin dağıtılması esaslarına ilişkin
ayrıntılı bilgilere ilgili fonlarm izahnamelerinde yer verilmektedir.
Şcmsiyc

MADDE 7Fiynthırıııııı

Foıı'n

Bnğlı Fonhırın

Katılımı

Tespiti Usulü ilc Fon Portföy ve Fon Toplam

7.1. Şeınsiye Fon'a bağlı her bir !onun birim pay
belirlenen esaslar çerçevesinde ayrı ayrı hesaplanır.
7.2. Şeınsiye Fon·a
ile fon portföy ve
verilmektedir.

Değerinin

değeri

bağlı tonların katılına paylarının satını

ve Geri Alım
Belirlenmesi Esnslnrı

Finansal Raporlama

Tebliği'nde

ve geri alım fıyatlarının tespiti usuiO
esaslara 1on izahnamelerinde yer

Rnporlnııın

ilc Gelir \'C Giderlerin

Şeınsiye

kuruluş

Sııtıııı

toplanı değerinin belirlenınesine ilişkin

MADDE 8- Bnğıınsız Denetim, Finansal
Snhiplerine Yansıtılınasıııa İlişkin Esashıri
8.1.

Paylarıııın

Fon'un hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak ilk hesap dönemi
tarihinden başlayarak o yıl m Aralık ayının sonuna kadar olan süredir.

8.2. Şemsi ye Fon ile Şemsi ye Fon ·a bağlı fonlara ilişkin !inansal
Finansal Raporlama Tebliği'nde yer alan usul ve esaslara uyulur.

Kntılmn Pnyı

Şemsiye

Fon'un

raporların hazırlanınasında

8.3. Şemsi ye Fon ve Şemsi ye Fon ·a bağlı tonların tinansal tablolarının bağımsız denetiminde
Kurul'un bağımsız denetimle ilgili düzenlemelerine uyulıır. Finansal tablo hazırlama
yUktııniOIUğlinlin bulunduğu ilgili hesap döneminin son gtıntı itibarıyin hazırlanan porttoy
raporları da finansal tablolarin birlikte bağımsız denetimden geçirilir.
8.4.

Şemsiye

Fon 'a

baği ı

itibarıyin

tonlar tasliye tarihi

özel

bağımsız

denetime tabidir.

8.5. Şeınsiye Fon'a bağlı her bir fonda oluşan kar, bu içtlizlikte belirtilen esaslara göre tespit
edilen katılına payı !iyatlarına yansır. Katılına payı sahipleri, paylarını ton izahnaınelerinde yer
alan esaslar çerçevesinde fona geri sııttıklarında, ellerinde tuttukları sllre için !onda oluşan
kardan paylarını alınış olurlar.
her bir tondan karşılanan. yönetim licreti dahil tlim giderlerin
toplanıının tıst sınırına ve ton ınalvarlığından yapılabilecek harcamalam ilişkin bilgilere ton
izahnamesinde yer verilir.

8.6.

Şeınsiye

Fon'a

bağlı

\

Fon 'un kıınıluş giderleri ile fonların katılına payı ihraç giderleri hariç olmak lizere.
Şenısiye Fon için yapılınası gereken tlim giderler (bağımsız denetim gicleri. vs.) Şemsiye Fona
bağlı fonların toplanı değerleri dikkate alınarak oransal olarak bu tonlarm portföylerinden

8.7.

Şemsi ye

karşılanır.

8.8. Şemsiye Fon'a bağlı her bir !onda uygulanacak yönetim ticretinin
bilgilere fon izahnmnclerincle yer verilir.

tonlarda Kurul ciUzenlenıeleri çerçevesinde pertorıııansa dayalı
Perlonnansa dayalı licretlendirme uygulanıasında bulunan Şemsiye
Foıı'a bağlı fonların izahnamelerinde performansa dayalı llcretlenclirmeye ilişkin esaslara ve
hesaplama örneklerine yer verilir.
8.9.

Şenısiye

hesaplanınasma ilişkin

Fon'a

bağlı

ücretlendirnıe yapılabilir.

MADDE 9- Belge ve

Kayıt

Düzeni

9.1. ihraç edilen katılma paylarıııın kayelma malısus olmak üzere Şemsiye Fon'abağlı her bir
fon için Türk Ticaret Kanunu'nun 64. maddesine göre taselik ettirilen "Katılma Payları Defteri"
tutulur. Katılma payları defterinde katılına paylarınlll alıııı saımılan günllik olarak izlenir. Tllrkl
Ticaret Kanunu. Vergi Usul Kanunu ve Kanun lıliklinıleri çerçevesinde Şemsiye Fon'abağlı her
bir fon için Yevmiye Defteri (günlük detter), Defter-i Kebir (büyük defter)fon hizmet birimi
tarafıııdan tutulur. Maliye Bakanlığı'nca istenebilecek ilgili mevzuattan kaynaklanan zorunlu
defterler ele ilgili ton bazında ayrıca tutulur.
9.2. Kurucu

Şeııısiye Fon'abağlı

ııılişteri bazında

her bir ton için kaydi değer olarak tutulan fon katılma paylarını
izieyebilecek bir sistemi kurmak ve bu bilgileri 5 yıl boyunca saklamakl

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 lıüküııılerine uygtııı olarak.
Kunıcunun. Yöneticinin ve Portföy Saklayıcısıııııı hesapları dışında özel hesaplarda izlenir. Fon
muhasebesine ilişkin olarak, Finansal Raporlama Tebliği'nde belirtilen esaslar ile Kurulca
belirlenen diğer esııslara uyu lur.
MADDE 10- Şeııısiye Foıı'lıı İlgili Bilgilerin Açıldıınııııı Şekli
10.1. Şemsiye Fon'un yıllık finansal tabloları, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 glin
içinde KAP'ta kamuya açıklanır. Özel bağımsız denetimden geçen finansal tablolar ise ilgili
dönemin sonunu takip eden 60 gün içerisinele KAP'ta açıklanır.
10.2. Şeııısiye Fon'abağlı fonlara ilişkin aylık olarak
ayı takip eden altı iş glinli içinele KAP'ta açıklanır.

hazırlanan

portfdy

dağılını raporları,

ilgili

10.3. Portföy raporları dışındaki finansal mporlar. KAP'ta açıklandıktan sonra. Kurucu'nun
internet sitesinde, yatırımcılar tarafından kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde yayımlanır. Bu
bilgiler. ilgili internet sitesinde en az beş yıl siireyle kamuya açık tutulur. Söz konusu !inansal
rapoı·lar aynı zamanda 1\.unıcunun merkezinde ve katılına payı satışı yapılan ortaıniarda
yatırımcıların incelemesi için hazır bulundunılur.
10.4. işbu içWziik ve içtiiziikteki değişiklikler ticaret siciline tescil ve TTSG ile KAP'ta ilan
Değişiklikler yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi
gerektirecek nitelikte ise, değişikliğe ilişkin izin yazısının Kurucu tarafından tebelliiğ
edildiği tarihi izleyen iş glinli konuya ilişkin bir duyunı metni ayrıca KAP'ta ilan edilir ve yeni

edilir.

olunmasını

hususların ylirlirlıiğe giriş

tarihi 1O iş giiniinden az olmamak iizere duyurtı metninde belirtilir.

yer alan slirelerle bağlı olmaksızın Şemsi ye Fon ve Şemsiye
Fona bağlı fonlar hakkında bilgi verilmesini isteyebilir. Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz,
iletişim sistemlerinin çökmesi. fonların portföylerindeki varlıkların ilgili olduğu pazarın.
piyasanın, platforımın kapanması. bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, şirketin
mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağaniistti dunımların
meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti hususunda kurucunun yönetim kurulu
karar alabilir. Bu durunıda değerleme esaslarının gerekçeli olarak karar defterine yuzılarak.
Kurura ve Portföy Saklayıcısı'na bildirilmesi zorunludur. Ayrıca söz konusu olaylarla ilgili
olarak KAP'ta açıklama yapılır.
10.5. Kurul

gerektiğinde, Tebliğ'de

10.6. Şeııısiye Fon'a
düzenlemelerine uyulur.

bağlı

fonların

reklam ve

ilaniarına

ilişkin

10.7. KAP'ta ilan edilmesi gereken bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak
ve giiııcel tutulması Kurucu'nun sonııııluluğuııdadır.
MADDE ll-

olarak Kurul'un ilgili

yayımlanıııası, doğruluğu

Şemsiye Fon'ıı Bağlı Fonların Dağıtımı, Fonlanı Kntılma

Ayninın Şıırthın

ilc

Fonlıırııı Soıııı

ve Bu

Fonhırdaıı

Ermesi ve Tasfiyesi

11.1. Şeınsiye Fon'a bağlı fonların katılma paylarının alım satımiarına ve dağıtınıına ilişkin

esaslara fon izahnamelerinde yer verilir.
11.2. Kurucu, Yönetici ve varsa Dağıtını Kuı·uluşu tarafından katılına paylarının Şeııısiye Fona
bağlı

Kurucu ve/veya Yönetici. Şeııısiye Fon'abağlı her bir
%20'sini aşınayacak şekilde, ilgili fon katılına paylarını kendi
portföylerine dahil edebilirler. Ancak katılına paylarının satışına başlanmadan önce Kurucu
tarat1ndan Şeııısiye Fon'a bağlı bir fona avans olarak tahsis edilen tutar karşılığında portföye
alınaıı katılma payları Şeııısiye Fon'abağlı ilgili fonun kuruluşundan itibaren bir yıl slire ile bu
oranın hesaplanınasında dikkate alınmaz.
her bir fon

adına alım satımı esastır.

fomın katılına payı sayısının

11.3. Şeııısiye Fon'un sona erıııesine ve tasliyesine ilişkin olarak Tebliğ'de belirtilen esaslara

uyu lur.

ı 1.4. Şeııısiye Fon tasliye sürecinin tanıanılanması üzerine.
ticaret sicilinden terkin ettiı·ilir ve keytiyet Kurul'a bildirilir.

ıı.s.
tasfıye

işbu

içtiiz[ik Kurucu taralindan

işbu

içtiizük kapsamında payları ihraç edilen Şemsiye Fon'a bağlı fonlar Şemsiye Fon
edilmeksizin de tastiyeye tabi tutıılabilir.

ı 1.6. Şemsiye Fon'a
verilmektedir.

bağlı

fonların

tasfiyesine

ilişkin

esaslara !on

izahnanıelcrinde

yer

ı 1.7. Kurtıcunun itlası

veya tastiyesi halinde Kurul. Şemsi ye Fonu ve Şemsiye Fon'a bağlı
bir portlay yönetim şirketine tasliye amacıyla devrecler. Portföy
Saklayıcısının mali duruımınun taahhütlerini karşılayaıııayacak kadar zayıtlaıııası, itlası veya
tasfiyesi halinde de, Kurucu ton varlığını Kmulca uygun görülecek başka bir porttay
saklayıcısına devreder.
!onları

uygun

göreceği başka

.

Bu içtüzükte hüküm bulunıııııyıın hııllerde ve bu içtüziik hiikiimleı·i ile Sermaye Piyıısıısı
Kurulu'nun diizenlcnıeleri ıınısıııdıı bir uyumsuzluk ortnya çıkmıısı hıılinde Serıııııyc
Piyıısası
Kııruhı
düzenlemelerine ııyııhıı'. Sermaye Piyasası Kurulu içtüziik
lıükünılel'iııiıı değiştirilmesini heı· zanuın tıılep cdebiliı· ve içtüzük stıındııı·tlıırıııı
değiştirebiJi r.
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