Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Hisse Seneıli Şenısiye Fonu
MADDE 1- Şeııısiye Fon'un

Kui'Uiuş Arnııcı

Sermaye Piyasası Kanunu 'nun 52. ve 53.
maddelerine dayanılarak ve bu içtilzük lıliklimlerine göre yönetilmek lizere tasarnıfsalıiplerinden
katılına payları karşılığında toplanan paralarla, tasarruf salıipleri lıesabma. inançlı mülkiyet
esaslarına göre. sermaye piyasası mevzuatmda belirlenen varlık ve/veya işlemlerelen oluşan
portföyleri işletmek amacıyla Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu
kunı lı n uştur.
1.1. Ak Portföy Yönetimi

A.Ş. tarafından

Ye Süresi

1.2.

Şemsiye

Fon. bu içtlizlik kapsanımda

1.3.

Şemsi ye

Fon sliresiz olarak

6362

sayılı

katılına payları

ihraç edilen fonlardan

oluşmaktadır.

kunılmuştur.!

1.4. Bu içt(izlikte geçen;

Finansal

Raporlanın

:ll-14.2 sayılı Yatırım Fonlarmm Finansal Raporlama Esaslarma Ilişkin

Tebliği

Tebliğ'ini,

Kaıııın

:6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu.
:Kamuyu Aydııılatma Platforıııu'nu.
Ak Portlay Yönetimi A.Ş. 'yi.
:Sermaye Piyasası Kurulu'nu.
:Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'yi,
:Şeııısiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen tonlarm sermaye piyasası
mevzuatı kapsanımda portfdy saklama hizmetini yürüten kuruluşu,
:III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin
Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Tebliği'ni,
:Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsi ye Fonu'nu,
:lll-52.1 sayılı Yatırım Fonlarma Ilişkin Esaslar Tebliği'ni.
:Fonlarııı portfdy yönetimi faaliyetini ylirliten ve PYŞ Tebliği
hükümlerine göre kurulan portfdy yönetim şirketi'ni

KAP
Kunıcıı

Kurul
MKK
Portföy Saldııyıcısı
PYŞ Tebliği

Şenısiye

Fon

Tebliğ

Yönetici
ifade eder.

sahipleri ile kurucu. portföy saklayıcısı ve yönetici arasında ton
portföylin lin inançlı mülkiyet esaslarıııa göre işletilmesin i. Kanun'un 56 ncı maddesi kapsaınında
saklanmasını, vekalet akdi hükümlerine göre yönetimini konu alan genel işlem şartlarını içeren
iltilıaki bir sözleşmed ir.
1.5. Bu içtilzlik,

katılına payı

MADDE 2- Şcnısiyc Fon'un Uımıııı ile Kurucu, Yönetici ve Portföy Sııldııyıcısı'ıuı İlişkin

Bilgi
2.1. Şenısiye Fon'un
2.2.

unvanı;.

Ak Portföy Yönetimi

A.Ş.

Hisse Senedi

Şenısiye

Fonu'dur.

Kunıcu'nun:

Unvanı:

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Merkez Adresi.: Sabancı Center 4.Levent/İstanbul
interııet Sitesi: www.akportfoy.com.tr

2.3. Yönetici'nin;
Unvaııı:Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Merkez Adresi: Sabancı Center 4.Levent/lstanbul
lnterııet Sitesi: www.akpoıtfoy.coın.tr
2.4. Portföy Saklayıcısı Kuruluşun;
Unvanı: Istanbul Takas ve Saklama Bankası A.Şj
Merkez Adresi; Şişli Merkez Mahallesi. Merkez Caddesi. No: 6 34381 Şişli-istanbul-Türkiye
interııet Sitesi: www.takasbank.com.tr
Portföy Saklayıcısı Kuruluşun;
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Adresi: Sabancı Center 4.Leventlistanbul
interııet Sitesi: www.akyatiriın.coııı.tr
Unvanı:

MADDE 3- Şcııısiye Fon'aBağlı Fonların İlınıçEdilmesi

3. ı.

Şemsi ye

Fon 'a bağlı fonlarm
kuruluşlara tahsis li olarak satılır.

katılına payları

halka arz edilir veya belirli

kişi

ve/veya

3.2. Şeııısiye Fon 'a bağlı her bir fonun katılına payı ihracı için, Kurulca belirlenen standartiara
uygun olarak hazırlanan izahname ve yatırımcı bilgi forımı ile Kurulca istenen diğer bilgi ve
belgelerle birlikte Kurucu tarafıııdan Kurul'a başvuru lur.
3.3. Katılına payları karşılığı yatırımcılardan toplanan para ve
izahnameele belirlenen varlıklara ve işlemlere yatırılır.
3.4.

takip eden

iş

glinli

Katılına paylarının

Şenısiye

Fon'a

Katılına payları

3.5.

diğer varlıklar

itibari değeri yoktur ve kaydi değer olarak tutulur. Katılına payları,
fonlar itibariyle kaydi olarak MKK nezdinde mlişteri bazmda izlenir.
bastırılanıaz ve fiziken teslim edilemez.
bağlı

Katılma payı işlenıleri

günlük olarak MKK'ya bildirilir.

3.6. Katılına payları MKK nezdindeki hesaplarda. her
hesap kodları ile ton bazmda takip edilir.
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kimlik bilgileri ve buna

bağlı

MADDE 4- Şcınsiye Fon'n Bnğlı Foninn n Sııldıınmıısııuı ı·c Mıılnıı·Iığıııın Aynlığııııı İlişkin
Esaslar
4.1. Şeııısiye Fon'a bağlı her bir fonun tiiııı varlık ve
Kurucu ile Portföy Saklayıcısının ınalvarlığından ayrıdır.

yllkliııılliltikleri

birbirinden ve

ayrıca

4.2. Şeııısiye Fon ·a bağlı fonların ıııalvarlığı. fon hesabına olması. içtiizlikte ve izalınaıııede
hliktim bulunması şartıyla kredi almak. Ilirev araç işlenıleri veya fon adına taraf olunan benzer
nitelikteki işleınierde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedileıııez. Şeınsiye Foıı'a
bağlı fonların ınalvarlığı Kurucunun ve Portlay Saklayıcısınııı yönetiminin veya denetiminin
kamu kunımlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez. kamu
alacaklarının tahsili anıacı da dahil olmak lizere haczedileıııez. Uzerine ilıtiyati tedbir konulamaz
ve itlas masasına dahil edilemez.
4.3. Şenısiye Fon'a bağlı fonların porttOylerindeki varlıkların, Kurul'un portföy saklama
hizmetine ilişkin dlizenleıııeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanınası
zonınludur. Saklanıaya ilişkin olarak Kurul'un ilgili diğer dlizenleıııelerinde yer alan esaslar
saklıdır.

4.4.

Kunıcunun

aynı

liçlincli

liçlincli kişilere olan borçları ve yliklimlliWkleri ile Şeııısiye
olan alacakları birbirlerine karşı mahsup edilemez.

Fon'abağlı fonların

kişilerden

MADDE 5- Şcııısiyc Foıı'a Bağlı Fonhmn Yönetimine İlişldn Esııshır ile Yönetici'nin
Tııbi Olduğu İlkeler
5.1. Kurucu, Şeııısiye Fon'abağlı fonların katılına payı salıiplerinin haklarını koruyacak şekilde
temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin bu içtüzük ve fon izahnameleri
lıiikilııılerine uygun okırak yliriitülmesinden sorumludur. Kurucu Şeııısiye Foıı'a bağlı fonlara ait
varlıklar üzerinde kendi adına ve ton hesabıııa mevzuat ve bu içtllzUğe uygun olarak tasaınıfta
bulunmaya ve bundan doğan hakları kullaıııııaya yetkilidir.
5.2. Fonu temsil ve ilzaıııa Kurucu'nun yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu bu yetkisini
bir veya daha fazla ınuralılıas liyeye veya mUdUr olarak liçlincli kişilere devredebilir.
5.3. Şenısiye Fon'ıın ve Şenısiye Fon'a bağlı fonların faaliyetlerinin yiiriitlilıııesi esnasında
portf<iy yöneticiliği hiznıeti dahil dışarıdan sağlanan hiznıetlerden yararlanılnıası. Kunıcuıııııı
sonınıluluğunu ortadan kaldırmaz.
5.4. Yöneticinin yönettiği her fonun ve Şeııısiye Fon'abağlı olarak bu içtlizUk
edilecek tonların çıkarını ayrı ayrı gözeınıesi zonınludur.
5.5.

Şeııısiye

Fon ve

Şenısiye

tenıinen PYŞ Tebliğ'i hUklinıleri

kapsanıında

ihraç

Fon ·a bağlı tonlarla ilgili işleınierin dlizglin yiir1itUiebilıııesini
çerçevesinele bir fonhizmet birimi oluştıını lur.
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MADDE 6- Şenısiye Fon ile Şeııısiye
ile Bu Fonlanhı Yatıı·ını
Risliin Dağıtılınası Esasları

Stnıtcjisi

6.1.

Fon'ıı Bıığlı Fonların Yatırım Amacı,
Yııpıhıcali

Sermaye

Portföy Yönetim
Seçimi Ve

Piyasası Anıçbırının

Şeınsiye

Tebliğ

Fon'n bağlı fonlnnn portföyleriııe alınncak varlıklar ve işleıniere
ve Kurul'un ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan esaslaı·a uyu lur.

ilişkin

olarak

6.2. Katılına payları Şeınsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen fonların toplam değerinin en az
%80'i devamlı olarak yerli ve/veya yabancı ihraççıların paylanndan oluşmaktadır. Şeııısiye
Fon'n bağlı fonların yatırım amaçlan ile portföy yönetim stratejilerine ve fonlnnn portföyleriııe
alınabilecek varlık ve işleınierin seçimi ile riskin dağıtılması esaslarına ilişkin nynntılı bilgilere
ilgili tonların izahnamelerinde yer verilmektedir.
Şcınsiye Foıı'n

MADDE 7Fiyatbırının

Bnğlı Fonların

Kııtılımı Paybırının

Tespiti Usnlii ile Fon Portföy ve Fon Topinm

7.1. Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun birim pay
belirlenen esaslar çerçevesinde ayrı aynhesaplnnır~

Değerinin

değeri

Satım ve Geri Alım
Belirlenmesi Esasinn

Finansal Raporlama

Tebliği'nde

7.2. Şeınsiye Fon'abağlı tonların katılına paylarının satım ve geri alım tiyatlnrınııı tespiti usulü
ile ton portfciy ve toplam değerinin belirlenınesine ilişkin esaslara ton izahnamelerinde yer
verilmektedir.
MADDE 8- Bnğıııısız Denetim, Finnnsnl Raporla mn ilc Geli ı· ve Giderlerin
Sahiplerine Ynnsıtılımısınn İlişkin Esnslnı·
8.1.

Şenısiye

kuruluş

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

8.2. Şemsiye Fon ile Şemsiye Fon'a bağlı fonlara ilişkin !inansal
Finansal Raporlama Tebliği'nde yer alan usul ve esasiarn uyulur.

Katıhnn Pnyı

Şeınsiye

Fon'un

raporların hazırlanmasıııda

8.3. Şemsi ye Fon ve Şemsi ye Fon 'a bağlı fonların li nansal tablolarm ın bağımsız denetiıninde
Kurul'un bağımsız denetimle ilgili düzenlemelerine uyulur. Finansal tablo hazırlama
yliktiınltiltiğünün bulunduğu ilgili hesap döneminin son günü itibarıyla hazırlanan poıtfciy
raporları da li nansal tablolarla birlikte bağımsız denetimden geçil'ilir.
8.4.

Şemsi ye Fon'abağlı

tonlar tasfiye tarihi itibanyla özel

bağımsız

denetime tabidir.

8.5. Şeınsiye Fon'a bağlı her bir !onda oluşan kar, bu içtlizükte belirtilen esaslara göre tespit
edilen katılına payı fiyatlarına yansır. Katılına payı sahipleri, paylarıııı ton izahnamelerinde yer
alan esaslar çerçevesinde tona geri sattıklarıııda, ellerinde tuttukları slire için !onda oluşan
kardan paylannı alınış olurlar.

Şeınsiye

Fon'a bağlı her bir fondan karşılanan. yönetim ücreti dahil tüm giderlerin
list smırma ve fon ınalvarlığmdan yapılabilecek harcaınalara ilişkin bilgilere fon
izahnamesinde yer verilir.

8.6.

toplaınının

8.7.

Şeııısiye

Fon'un kunıluş giderleri ile fonların katılına payı ihraç giderleri hariç olmak üzere,
Fon için yapılınası gereken tllın giderler (bağımsız denetim gideri. vs.) Şemsiye Fona
fonların toplanı eleğerleri dikkate almarak oransal olarak bu fonların portföylerinden

Şeınsiye

bağlı

karşılanır.

8.8. Şeınsiye Fon'a bağlı her bir fonda uygulanacak yönetim ücretinin
bilgilere fon izahnaıııelel'inde yer verilir.

fonlarda Kıınıl dlizenleıııeleri çerçevesinde performansa dayalı
Performansa dayalı Ucretlendirıne uygulamasmda bulunan Şenısiye
Fon'a bağlı fonların izahnamelerinde perforınansa dayalı Ucretlenclirıııeye ilişkin esaslara ve
hesaplama örneklerine yer verilir.
8.9.

Şeııısiye

hesaplanmasına ilişkin

Fon'a

bağlı

licretlendirıııe yapılabilir.

MADDE 9- Belge ve

Kayıt Diizcııi

9.1. ihraç edilen katılına paylarının kayelma ınıılısus olmak üzere Şeınsiye Fon'a bağlı her bir
fon için Türk Ticaret Kamınu'nun 64. maddesine göre taselik ettirilen "Katılına Payları Defteri"
tutulur. Katılına payları defterinde katılına paylarının al ını satımları günllik olarak izlenir. Türk
Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Kanun lıiikllınleri çerçevesinde Şeııısiye Fon'abağlı her
bir fon için Yevmiye Defteri (günlük cleller), Delter-i Kebir (büyük defter)!on hizmet birimi
tarafından tutulur. Maliye Bakanlığı'nca istenebilecek ilgili mevzuattan kaynaklanan zorunlu
1
defterler de ilgili fon bazında ayrıca tutulur.
Şeınsiye Fon'abağlı her bir fon
müşteri bazında izieyebilecek bir sistemi

9.2. Kurucu

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

zorundadır.

9.3. Şeınsiye Fon'a bağlı fonların muhasebe, denetim, hesap ve işlenıleri Kanun, Tllrk Ticaret
Kanunu, Vergi Usul Kanunu ile Borçlar Kaııumı'mın ilgili lıiiktlııılerine uygun olarak, 1
Kunıcunun. Yöneticinin ve Portföy Saklayıcısının hesapları dışında özel hesaplarda izlenir. Fon
muhasebesine ilişkin olarak. Finansal Raporlama Tebliği'nde belirtilen esaslar ile Kurulca
belirlenen diğer esaslara uyu lur.
MADDE 10- Şcnısiyc Fon 'In İlgili Bilgileı·iıı Açıkhııııııa Şekli
10.1. Şemsiye Fon'un yıllık finansal tabloları, ilgili hesap dönenıinin bitimini takip eden 60 gün
içinele KAP'ta kamuya açıklanır. Özel bağımsız denetimelen geçen !inansal tablolar ise ilgili
dönemin sonunu takip eden 60 giiıı içerisinde KAP'ta açıklaııır.

s

10.2.
ayı

Şenısiye Fon'abağlı

takip eden altı

iş

fonlara ilişkin aylık olarak
giinii içinde KAP'ta açıklanır.

hazırlanan

portföy

dağılını raporları.

ilgili

10.3. Portföy raporları dışındaki !inansal raporlar. KAP'ta açıklmıdıktan sonra, Kıınıcu'nun
internet sitesinde, yatırımcılar taratİndan kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde yayımlanır. Bu
bilgiler, ilgili internet sitesinde en az beş yıl siireyle kamuya açık tutulur. Söz konusu tinansal
raporlar aynı zamanda Kurucunun merkezinde ve katılma payı satışı yapılan ortanılarda
yatırımcılarm incelemesi için hazır bulundunılur.
10.4. işbu içtllzlik ve içtliziikteki değişiklikler ticaret siciline tescil ve TTSG ile KAP'ta ilan

edilir. Değişiklikler yatırımcılarm yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi salıibi
olunmasını gerektirecek nitelikte ise, değişikliğe ilişkin izin yazısınııı Kurucu tarafından tebellüğ
edildiği tarihi izleyen iş glinii konuya ilişkin bir duyuru metni ayrıca KAP'ta ilan edilir ve yeni
hususların ylirürlllğe giriş tarihi 10 iş giinlinden az olıııaıııak üzere duyuru metninde belirtilir.
yer alan silrelerle bağlı olmaksızın Şeııısiye Fon ve Şeııısiye
Fona bağlı fonlar lıakkıııda bilgi verilmesini isteyebilir. Savaş, doğal afetler. ekonomik kriz.
iletişim sistemlerinin çökmesi, fonların portföylerindeki varlıkların ilgili olduğu pazarın.
piyasanııı, platformun kapanıııası. bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar. şirketin
mali dunınıunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanilstli dunıııılarııı
meydana gelmesi halinde. değerleme esaslarının tespiti hususunda kurucunun yönetim kurulu
karar alabilir. Bu durunıda değerleme esaslarının gerekçeli olarak karar defterine yazılarak.
Kurul'a ve Portföy Saklayıcısı'na bildirilmesi zonınludur. 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 güncel tutulması Kunıcu'nun sonııııluluğundadır.

MADDE ll-

olarak Kurul'un ilgili

yayıııılanıııası. doğruluğu

Şcııısiyc Foıı'a Bağlı Foııhırııı Dağıtımı, Foııhını Katılımı

Ayrılnın Şartları

Ye Bu

Foııhırdıııı

ilc Fonların Sona Ermesi Ye Tasfiyesi

ı 1.1. Şeııısiye

Fon·a bağlı fonların katılma
esaslara fon izahnamelerinde yer verilir.

paylarının alıın satıııılarıııa

ı 1.2.

ve

dağıtıınına ilişkin

Kurucu, Yönetici ve varsa Dağıtını Kuruluşu taratından katılma paylarının Şeııısiye Fona
bağlı her bir fon adına alım satımı esastır. Kurucu ve/veya Yönetici. Şeııısiye Fon'abağlı her bir
tonun katılına payı sayısınııı %20'sini aşmayacak şekilde, ilgili fon katılına paylarını kendi
portföylerine dahil edebilirler. Ancak katılına paylarıııın satışına başlanmadan önce Kurucu
taralindan Şeııısiye Fon'a bağlı bir tona avans olarak tahsis edilen tutar karşılığıııda portfoye
alınan katılnın payları Şenısiye Fon'abağlı ilgili !onun kıınılıışıından itibaren bir yıl süre ile bu
oranın hesaplanmasında dikkat
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