Ak Portföy Yönetimi

A.Ş.

Korunın Aıııııçh Şcııısiye

MADDE 1- Şcııısiyc

Fon'ıııı Kuruluş Anıncı

ve

Fonu

Süı·esi

1.1. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 'mın 52. ve 53.
maddelerine dayanılarak ve bu içtUzllk lıllkiiııılerine göre yönetilıııek llzere tasarruf salıiplerinden
katılma payları karşılığında toplanan paralarin, tasarnıf salıipleri hesabına. inançlı mülkiyet
esaslarına göre, sermaye piyasası mevzuatmda belirlenen varlık ve/veya işleııılerden oluşan
portföyleri işletmek amacıyla Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Konıma Amaçlı Şeınsiye Fonu
kmulın uştur.
1.2. Şeınsiye Fon. bu içtUzllk kapsanımda
1.3. Şeııısiye f'on süresiz olarak

katılına payları

ihraç edilen fonlardan

oluşmaktadır.

kurulmuştur.!

1.4. Bu içtiiziikte geçen;
Raporlanın

Finansal
Tebliği

Kanun
KAP
Kurucu
Kurul
MKK
Portföy Sııldayıcısı
PYŞTcbliği
Şcııısiyc

Fon

Tebliğ

Yönetici

:II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarınııı Finansal Raporlama Esaslarıııa Ilişkin
Tebliğ' ini,
:6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanumı'nu,
:Kamuyu Aydınlatma Platforımı'nu,
:Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'yi.
:Sermaye Piyasası Kurulu'nu,
:Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'yi,
:Şeııısiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen fonların serımıye piyasası
mevzuatı kapsanıında portfciy saklama hizmetini yiiriiten kunıluşu.
:lll-55.1 sayılı Portfciy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin
Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Tebliği'ni,
: Ak Portfciy Yönetimi A.Ş. Konıma Amaçlı Şeııısiye Fonu'nu,
:Ill-52.1 sayılı Yatmııı Fonlarıııa ilişkin Esaslar Tebliği'ni.
:Fonlarııı portföy yönetimi faaliyetini yiirliten ve PYŞ Tebliği
hükümlerine göre kurulan portföy yönetim şirketi'ni

ifade eder.
1.5. Bu içWzllk, katılına payı sahipleri ile kurucu, portföy saklayıcısı ve yönetici arasında ton
portföyUnUn inançlı ıntilkiyet esaslarına göre işletilmesin i. Kanun'un 56 ncı nındelesi kapsaınında
saklmıınasıııı. vekalet akdi hllklimlerine göre yönetimini konu alan genel işlem şartlannı içeren
illihaki bir sözleşmed ir.
MADDE 2- Şeııısiyc Fon'un Unvanı ilc Kurucu, Yönetici ve Portföy Saklayıcısı'na İlişkin
Bilgi

2.2. Kunıcu'nuıı:
Unvanı: Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Merkez Adresi; Sabancı Center 4.Levent/istanbu(
interııet Sitesi: www.akportfoy.conı.tr
2.3. Yönetici'nin;
Unvanı:Ak Porttay Yönetimi A.Ş.
Merkez Adresi; Sabancı Center 4.Levent/istanbul
interııet Sitesi: www.akportfoy.conı.tr
2.4. Portföy Saklayıcısı Kıınıluşun;
Unvanı; Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Adresi; Sabancı Center 4.Levent/lstmıbul
internet Sitesi: www.akyatirim.coııı.tr
MADDE 3- Şcııısiyc Foıı'ıı Bağlı Foııhmıı İlıraç Edilmesi

3.1.

Şemsiye

kuruluşlara

Fon'a bağlı fonlann
tahsisi i olarak satılır.

katılına payları

halka nrz edilir veya belirli

kişi

ve/veya

3.2. Şemsiye Fon'abağlı her bir tonun katılına payı ilıracı için, Kurulca belirlenen standartiara
uygun olarak hazırlanatı izahname ve yatırımcı bilgi forııııı ile Kurulca istenen diğer bilgi ve
belgeleric birlikte Kurucu taratindan Kurul'a başvuru lur.
Katılma payları karşılığı yatırımcılardan toplanan para ve diğer varlıklar takip eden iş gUnU
izalınamede belidenen varlıklara ve işlemlere yatırılır. Garantili ve koruma amaçlı tonlarda talep
toplanması halinde, belirtilen slire iki iş giinii olarak uygulanıı· ve söz konusu siirenin

3.3.

hesaplanınasında

talep

toplanıanın

sona erdiği giin esas alınır.

itibari değeri yoktur ve kaydi değer olarak tutulur.
Şemsiye Fon'a bağlı fonlar itibariyle kaydi olarak MKK nezdinde miişteri
Katılına payları bastırılaınaz ve tiziken teslim edilemez.

3.4.

3.5.

Katılma paylarının

Katılına payı işlemleri

Katılma payları.
bazında izleniı·.

glinltik olarak MKK'ya bildirilir.

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

nılişterinin

kimlik bilgileri ve buna

bağlı

MADDE 4- Şeııısiye Foıı'ıı Bıığlı Foııhmıı Saklıııınıasımı Ye Ma!Ynrlığıııııı Ayrılığıııa İlişldıı
Esaslar

birbirinden ve

ayrıca

1

4.2. Şeııısiye Fon'a bağlı fonların ıııalvarlığı. ton hesabına olması. içWzlikte ve izahnameele
hliklim bulunması şartıyla kredi almak. Ilirev araç işlenıleriveya ton adına taraf olunan benzer
nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedileıııez. Şemsiye Fon'a
bağlı fonların malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin
kamu kunıııılarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarı·uf edilemez. kamu
alacaklarıııın tahsil i amacı da dahil olmak lizere haczedileıııez. üzerine ilıtiyati tedbir konulamaz
ve iflas masasına dahil edilemez.
4.3. Şeııısiye Foıı'a bağlı fonların portföylerindeki varlıkların, Kurul'un portföy saklama
hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Poıtl'öy Saklayıcısı nezdinde saklanması
zonıııludur. Saklanıaya ilişkin olarak Kurul'un ilgili diğer dlizenleıııelerinde yer alan esaslar
saklıdır.

4.4. Kurucunun liçüncli kişilere olan borçları ve yliklimllillikleri ile Şeııısiye
aynı liçliııcli kişilerden olan alacaklan birbirlerine karşı mahsup edilemez.

Fon'abağlı fonların

MADDE 5- Şcııısiyc Foıı'ıı Bıığlı Fonların Yöııctiıııiııc ·İlişkin Esııshır ilc Yönetici'nin
Tabi Old uğu İ ll;elcr
5.1. Kurucu. Şeııısiye Foıı'a bağlı fonların katılına payı sahiplerinin lıaklannı koruyacak şekilde
temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin bu içtlizük ve fon izalınaıııeleri
hlikliıııleriııe uygun olaı·ak ylirlitlilmesinden sonııııludur. Kurucu Şeııısiye Fon'a bağlı fonlara ait
vni'lıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve bu içtlizliğe uygun olarak tasarruf'ta
bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanınaya yetkilidir.
5.2. Fonu temsil ve ilzama Kunıcu'nuıı yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu bu yetkisini
bir veya daha fazla muralıhas tiyeye veya ıııl\dlir olarak liçlincli kişilere devredebil ir.
5.3. Şeııısiye Fon'un ve Şeııısiye Fon'a bağlı fonların faaliyetlerinin ylirütlilnıesi esnasında
portf6y yöneticiliği hizmeti dahil dışarıdan sağlanan hizmetlerden yaral'lanılınası, Kurucunun
soru nı luluğunu ortadan kaldırmaz.
5.4. Yöneticinin yönettiği her tonu n ve Şeııısiye Fon 'a bağlı olarak bu içtlizlik
edilecek fonların çıkarını ayrı ayrı gözetınesi zorunludur.
5.5.

Şeııısiye

Fon ve

Şemsiye

teıninen PYŞ Tebliğ'i lıtikliıııleri

5.6. Kurucu ile

kapsanıında

ihraç

Fon'a bağlı tonlarla ilgili işleınierin dlizglin yürlitlilebilıııesini
çerçevesinde bir fon hizmet bil'iıni oluşturulur.

katılına payı salıipleri arasındaki ilişkilere

Kanun. ilgili mevzuat ve içtlizlikte
hlikliınleri, lıilkliııı bulunmayan hallerde ise 11.01.20 ll tarihli ve 6098 sayılı TOrk Borçlar
Kaııunuııuıı502 ila 514 üncü maddeleri lıiikünıleri kıyasen uygulanır.

MADDE 6- Şcmsiyc Fon ilc
Stratejisi ilc Bu Fonlnnlıı
Risldn Dnğıtılmnsı Esaslnı·ı

6.1.

Yııtınm Yııpılacak

Fonlarm
Sermaye

Yatırım Aıııncı,

Portföy Yönetim
Seçimi Ve

Piyıısnsı Amçlannııı

Şemsiye

Tebliğ

6.2.

Şeııısiye Fon'aBağlı

Fon'a bağlı fonların portföylerine alınacak varlıklar ve işlemlere
ve Kururu n ilgili diğer dtlzenleıııelerinde yer alan esaslara uyu lur.

Katılma payları Şemsiye

Fon'a

bağlı

olarak ihraç edilen fonlar

ilişkin

olarak

tarafından. yatırımcının

başlangıç yatırımının belirli bir böliimiiniin, tamamının ya do başlangıç yatırımının iizerinde
beliı-li bir getiı·inin bilgilendirme dokümanlarında belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya
da vadelerele yatırımcıya geri ödenmesi. uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret
esası çerçevesinde amaçlanmaktadır Şemsiye Fon'abağlı fonların yatırım anıaçiarı ile portföyj

yönetim stratejilerine ve

tonların

portföylerine alınabilecek varlık ve işlemlerin seçimi ile riskin
bilgilere ilgili tonların izahnamelerinde yer verilmektedir.

dağıtılması esaslarına ilişkin ayrıntılı

MADDE 7Fiyntlıınııııı

Şcmsiyc Fon 'n Bağlı Fonlarm Katılına Pnylarıııııı Satını ve Geri Alım
Tespiti Usulü ile Fon Portföy ve Fon Toplıını.Dcğeriııiıı Belirlenmesi Esnshın

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

değeri

Finansal Raporlama

Tebliği'nde

7.2. Şemsiye Fon'abağlı tonların katılma paylarının satım ve geri alım tiyatlarıııın tespiti usulti
ile ton portföy ve toplam değerinin belirlenınesine ilişkin esaslara ton izahnamelerinde yer
verilmektedir.
MADDE 8- Bağımsız Denetim, Fiıııııısnl
Sahiplerine Yansıtılnııısıııa İlişkin Esashır

Raporlıınuı

ile Gelir ve Giderlerin

Katılma Payı

8.1. Fonların hesap dönemi yatırım dönemi siiresi bir yıl ve daha kısa olan fonlar için
dönemidir. Yatırım dönemi siiresi bir yıldan uzun olan fonlar için ise hesap dönemi,
dönemi başlangıç tarihinden itibaren bir yıldır
8.2. Şemsiye Fon ile Şeınsiye Fon'a bağlı fonlara ilişkin finansal
Finansal Raporlama Tebliği'nde yer alan usul ve esaslara uyulur.

yatıı·ıın
yatırım

raporların hazırlanınasında

8.3. Şeınsiye Fon ve Şeınsiye Fon'a bağlı tonların tinansal tablolarının bağımsız denetiminde
Kurul'un bağımsız denetimle ilgili diizenleıneleı·iııe uyulur. Finansal tablo hazırlama
yliklimllilliğiinlin bulunduğu ilgili hesap döneminin son glinli itibarıyin hazırlanan portfö)j
raporları da finansal tablolarin birlikte bağımsız denetimden geçirilir. Bağımsız denetim yapılan:
döneınierde aşağıdaki her bir bent için ilgili bilgileri ve bağımsız denetçi görUşUnU içeren
ayrı birer rapor hazırlanır ve bağımsız denetim raponı ile birlikte Kmu la gönderilir:

a) Fon

portföyleriııdeki varlıkların Kurulcıı

belirlenen esaslma uygun olarak

saklnnıp

saklanıııadığı,

b) Borsa dışında taraf olunan sözleşmelerin Kurulca belirlenen niteliklere uygunluğuının
için ton izahnamelerinde belirtilen yöntemlerin uygulanıp uygulanmadığınııı tespiti
de dahil olmak lizere, birim pay eleğerinin mevzuata ve Tebliğin 9 tıııcu maddesinde belirtileıj
değerleme ilkelerine uygun olarak hesaplanıp lıesaplanmadığı.
c) Risk kontrol sistemini de içeren iç kontrol sisteminin mevzuatta belirtilen asgari esas ve
usulleri içei'İp içermediği
sağlanması

8.4. Fonlar yatırım dönemi sonu itibanyla özel

bağımsız

denetime tabidir.

8.5. Şemsiye Fon'a bağlı lıer bir toncia oluşan kar, bu içtüzlikte belirtilen esaslara göre tespit
edilen katılına payı fiyatlarına yansır. Katılma payı sahipleri, paylarıııı ton izalıııameleriııcle yer
alan esaslar çerçevesinde fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları slire için toııda oluşan
karelan paylarıııı alınış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettii dağıtımı söz konusu
değildir. Yatırımcıların tonların yatırım dönemi sona ermeden önce paylarıııı satmaları
clunıımıııda )'atırım dönemi sonu için lıecletlenen anapara koruıımasıııclan yararlanmaları
mtimklln değilelir

Fon'a bağlı her bir londan karşılaııan, yönetim licreti dahil tliııı giderlerin
list sıııırıııa ve ton ıııalvarlığıııdan yapılabilecek harcamalara ilişkin bilgilere loıı
izahnamesinde yer verilir.

8.6.

Şemsiye

toplamıııııı

Fon'un kuruluş giderleri ile tonların katılma payı ihraç giderleri hariç olmak lizere,
Şemsiye Fon için yapılınası gereken tüm giderler (bağımsız denetim gideri. vs.) Şemsiye Fona
bağlı toıılanıı toplanı değerleri dikkate almarak oransal olarnk bu tonlarm portlayierinden

8.7,

Şeııısiye

karşılanır.

8.8. Şemsiye Foıı'a bağlı her bir toncia uygulanacak yönetim ticretinin
bilgilere fon izahnamelerinde yer verilir.

çerçevesinde performansa dayalı
(icretleııdirıne yapılabilir. Perforınaıısa dayalı licretleııdirme uygulamasmda bulunan Şemsiye
Fon 'a bağlı toıılarııı izahnamelerinde performansa dayalı ticretlendirmeye ilişkin esaslara ve
hesaplama örneklerine yer verilir.
8.9.

Şeııısiye

Foıı'a

MADDE 9- Belge ve

bağlı

lıesaplanmasıııa ilişkin

dlizenleıııeleri

fonlarda Kurul

Kııyıt Diizeııi

9.1. ihraç edilen katılına paylarıııııı kaydına malısus olmak Uzere Şemsiye Fon'a bağlı her bir
fon için Türk Ticaret Kanunu'nun 64. maddesine göre tasdik ettirilen "Katılma Payları Defteri"
tutulur. Katılma payları defterinde katılma paylarının alım satımları glinlilk olarak izlenir. Tiirk
Ticııret Kanunu. Vergi Usul Kanunu ve Kanun hilkUmleri çerçevesinde Şemsiye Fon'abağlı her
bir ton için Yevmiye Defteri (günliik defter), Defter-i Kebir (büyük defter)fon hizmet birimi
tarafından tutulur. Maliye Bakanlıi!ı'ı ca istenebilecek ilgili mevzuattan kaynaklanan zorunlu
defterler de ilgili ton bazında a~' , tutt~~
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9.2. Kurucu

Şenısiye Foıı·a bağlı

müşteri bazıııda

her bir fon için kaydi değer olarak tutulan fon katılına paylarını
izieyebilecek bir sistemi kurmak ve bu bilgileri 5 yıl boyunca saklamak

zorundadır.

9.3. Şeııısiye Fon'a bağlı fonların muhasebe. denetim. hesap ve işleınieri Kanun. Türk Ticaret
Kanunu. Vergi Usul Kanunu ile Borçlar Kanunu'nun ilgili hlikliııılerine uygun olarak.
Kunıcunun. Yöneticinin ve PortRiy Saklayıcısınııı hesapları dışında özelhesaplarda izlenir. fon
muhasebesine ilişkin olarak. Finansal Raporlama Tebliği'nde belirtilen esaslar ile Kurulca
belirlenen diğer esaslara uyu lur.
MADDE tO- Şcııısiyc Fon'In İlgili Bilgilerin Açıldnııııın Şekli
10.1.

Şeınsiye

fon'un yıllık !inansal tabloları. ilgili hesap döneıııinin bitimini takip eden 60 gün
içinde KAP'ta kamuya açıklanır. Özel bağımsız denetimden geçen tinansal tablolar ise ilgili
döneıııin sonunu takip eden 60 glin içerisinde KAP'ta açıklanır.
10.2.

Şenısiye fon'abağlı

ayı

takip eden

altı iş

tonlam ilişkin aylık olarak
gün ll içinde KAP'ta açıklanır.

hazırlanan

portföy

dağılını raporları.

ilgili

10.3. Porttoy raporları dışındaki tinansal raporlar. KAP'ta açıklandıktan sonra, Kurucu'ıııııı
internet sitesinde, yatırımcılar taratından kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde yayımlanır. Bu
bilgiler, ilgili internet sitesinde en az beş yıl slireyle kamuya açık tutulur. Söz konusu tinansal
raporlar aynı zamanda Kurucunun merkezinde ve katılma payı satışı yapılan ortamlarda
yatırımcıların ineeieınesi için hazır bulunduru lur.
10.4. işbu içtiizlik ve içtliztikteki değişiklikler ticaret siciline tescil ve TTSG ile KAP'ta ilan
Değişiklikler yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi salıibi
olunnıasını gerektirecek nitelikte ise, değişikliğe ilişkin izin yazısının Kurucu taratından tebellliğ
edildiği tarihi izleyen iş glinti konuya ilişkin bir duyunı metni ayrıca KAP'ta ilan edilir ve yeni

edilir.

hususların ylirlirlliğe giriş

10.5. Kurul

tarihi 10

iş

gerektiğinde, Tebliğ'de

glinlinden az olmamak lizere

yer alan slirelerle

duyunı

metninde belirtilir.

bağlı olmaksızın Şemsiye

fon ve

Şemsi ye

bağlı tonlar hakkında bilgi verilmesini isteyebilir. Savaş. doğal afetler. ekonomik kriz,
iletişim sistemlerinin çökmesi. tonların portföylerindeki varlıkların ilgili olduğu pazarın.
piyasanın. platlormun kapanması. bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar. şirketin
mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkınası gibi olağanlistli dunııııların

fona

meydana gelmesi halinde, değerleme esaslamıııı tespiti hususunda kunıcuııuıı yönetim kurulu
karar alabilir. Bu durunıda değerleme esaslarının gerekçeli olarak karar denerine yazılarak.
Kurul'a ve Portföy Saklayıcısı'na bildirilmesi zorunludur. Ayrıca söz konusu olaylarla ilgili
olarak KAP'ta açıklama yapılır.
10.6. Şemsiye 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 .
>uııdadır.
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olarak Kurul'un ilgili

yayımlanıııası. doğruluğu
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MADDE ll-

Şeııısiyc Foıı'ıı Bıığlı Foıılıırııı Dağıtımı, Foıılımı Katılımı
ilc Fonların Sona Ermesi ve Tasfiyesi

ve Bu

Foıılıırdıın

Ayrılma Şartinn

ı 1.1. Şeııısiye Fon'n bağlı foninn n katılına
esaslara fon izalıııaıııelerinde yer verilir.

paylarının alım sntıııılannn

ve

dağıtııııına ilişkin

ı

1.2. Kurucu. Yönetici ve varsa Dağılını Kuruluşu tarafından katılına paylarının Şeııısiye Fona
her bir ton adına altın satımı esastır. Kurucu ve/veya Yönetici. Şeııısiye Fon'abağlı her bir
fonun katılnın payı sayısının %20'sini aşmayacak şekilde, ilgili fon katılma paylarını kendi
portföylerine dahil edebilirler. Ancak katılına paylarının satışına başlanmadan önce Kurucu
tarafından Şeııısiye Fon'a bağlı bir fona avans olarak tahsis edilen tutar karşılığında portfoye
alınan katılma payları Şemsiye Fon'abağlı ilgili fonun kuruluşundan itibaren bir yıl slire ile bu
oranın hesaplnnııınsındn dikkate nlınıııaz.
bağlı

ı 1.3. Şeııısiye f'on'un sona
uyu lur.

erıııesine

ve losliyesine

ilişkin

olnmk

ı 1.4. Şemsi ye Fon tastlye sürecinin taıııaınlanıııası li zerine,
ticaret sicilinden terkin ettirilir ve keytiyet Kurul'a bildirilir.

işbu

Tebliğ'de

belirtilen esaslara

içtllzlik Kurucu

tnrnfından

ıı.s. işbu içtilzlik kapsamında payları ihraç edilen Şemsiye Fon'a bağlı fonlar Şemsiye Fon
tasfiye edilmeksizin de tasfiyeye tabi tutulabilir.
ı 1.6. Şeııısiye Fon'a
verilmektedir.

bağlı

tonların

tasliyesine

ilişkin

esaslara ton izahnamelerinde yer

ıı.7. Kunıcunun iflası

veya tasfiyesi halinde Kurul, Şeııısiye Fonu ve Şeııısiye Fon'a bağlı
bir portföy yönetim şirketine tasfiye amacıyla devreder. Portföy
Snklayıcısının mali dunımunun taahhlltlerini karşılayamayacnk kadar zayıflaması, iflası veya
tasfiyesi halinde de, Kurucu fon varlığını Kurulca uygtın görlllecek başka bir portföy
saklayıcısına devreder.
tonları

uygun

göreceği başka

Bu içtiiziiktc hüldiııı bulunmayan lıııllerde ve bu içtüzük lıiildiıııleri ile Serıııııyc Piyasası
Kurulu'nun düzeıılcıııcleri amsıııda bir uyumsuzluk ortnya çıkması halinde Sermaye
Piyasası
Kıınılıı
düzenlcıııeleriııe
uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu içtüzük
hüküııılcl'iuiıı değiştirilmesini her znııııııı tnlep edebiliı· ve içtüzUk stnııdnrthırını
değiştircbili r.
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