
OY AK Portfoy Yonetimi A.S. 
Bor~laoma Ara~lan Semsiye Fonu 

MADDE 1- Semsiye Fon' un Kurulu~ Amac1 ve Siiresi 

1.1. OY AK Portfoy Yonetimi A.S. tarafmdan 6362 sayil1 Sermaye Piyasas1 Kanunu 'nun 52. ve 
53. maddelerine dayaniiarak ve bu is;ttiztik htiki.imlerine gore yonetilmek i.izere tasarruf 
sahiplerinden katilma paylan kar~ I Iigmda toplanan paralarla, tasarruf sahipleri hesabma, inans;h 
mtilkiyet esaslarma gore, sermaye piyasas1 mevzuatmda belirlenen varlik ve/veya i ~lemlerden 
olu~an portfoyleri i~ letmek amaciyla OYAK Portfoy Yonetimi A.S. Bors;lanma Arac;:lan Semsiye 
Fonu kurulmu~tur. 

1.2. Semsiye Fon, bu ic;:ti.izi.ik kapsammda katilma paylan ihrac;: edilen fonla rdan olu~maktad1r. 

1.3. Semsiye Fon sUresiz olarak kurulmu~tur. 

1.4. Bu ic;:ttiztikte ges;en; 

Finansal Raporlama 
Tebligi 
Kanun 
KAP 
Kurucu 
Kuru) 
MKK 
Portfoy Saklayicisi 

PYS Tebligi 

Semsiye Fon 
Teblig 
Yonetici 

ifade eder. 

:II-14.2 sayi11 Yatmm Fonlannm Finansal Raporlama Esaslanna iti~kin 
Teblig' ini , 
:6362 sayi11 Sermaye Piyasas1 Kanunu 'nu, 
:Kamuyu Aydmlatma Platformu'nu, 
OY AK Portfoy Yonetimi A.S.'yi~ 
:Sermaye Piyasas1 Kurulu 'nu, 
:Merkezi Kay1t Kurulu~u A.S.'yi, 
:Semsiye Fon'a bagli olarak ihrac;: edilen fonlann sermaye piyasas1 
mevzuat1 kapsammda portfOy saklama hizmetini yUri.iten kuru l u~u, 
:111-55.1 sayi11 PortfOy Yonetim Sirketleri ve Bu Sirketlerin 
Faaliyetlerine ili~kin Esaslar Tebligi ' ni, 
: OY AK Portf6y Yonetimi A.S. Bors;lanma Arac;:lan Semsiye Fonu'nu,. 
:IIJ-52.1 sayi11 Yatmm Fonlanna ili~kin Esaslar Tebli gi ' ni, 
:Fonlann portf6y yonetimi faaliyetini ytirtiten ve PYS Tebligi 
hi.iki.imlerine gore kurulan portfoy yonetim ~irketi'ni 

1.5. Bu ic;:ttiztik, katilma pay1 sahipleri ile kurucu, portf6y saklayiCISI ve yonetici arasmda fon 
portfOyi.intin inanc;:h mtilkiyet esaslanna gore i~letilmesini , Kanun' un 56 nc1 maddesi kapsammda 
saklanmasm1, vekalet akd i htiktimlerine gore yonetimini konu alan gene! i~lem ~artlann1 ic;:eren 
iltihaki bir sozle~medir. 

MADDE 2- Semsiye Fon' un Unvam ile Kurucu, Yonetici ve Portfoy SaklayiciSJ ' oa ili~kin 
Bilgi 

2.1. Semsiye Fon'un unvam; OYAK Portfoy Yonetimi A.S. Borc;:lanma Arac;:lan Semsiye 
Fonu'dur. 

2.2. Kurucu 'nun; 
Unvam; OY AK Portfoy Yonetimi A.S. 



Merkez Adresi; Akatlar Mahallesi Park Maya Sitesi Carlton 17 Kat:6 Daire: 14 34335 
Levent-Besiktas I ISTANBUL 
internet Sitesi: \.vww.oyakportfoy.com.tr 

2.3. Yoneticil leri' nin; 
Unvam; OY AK Portfoy Yonetimi A.$. 
Merkez Adresi; Akatlar Mahallesi Park Maya Sitesi Carlton 17 Kat:6 Daire: 14 34335 
Levent-Besiktas I ISTANBUL 
internet Sitesi: www.oyakportfoy.com.tr 

2.4. Portfoy Saklayicisi Kuru lu$un; 
Unvan1; istanbul Takas ve Saklama Bankas1 A.$. 
Merkez Adresi; Re$itpa$a Mahallesi , Tuncay Artun Caddesi, Emirgan, Sanyer 34467 
iSTANBUL 
internet Sitesi: www.takasbank.com.tr 

MADDE 3- ~emsiye Fon'a Bagh Fonlarm ihra~ Edilmesi 

3.1. $emsiye Fon 'a bagii fonlann katilma paylan halka arz edi lir veya belirli ki$i ve/veya 
kurulu$lara tahsisl i olarak satii1r. 

3.2. $emsiye Fon'a bagii her bir fonun katilma pay1 ihrac1 i<;in, Kurulca bel irlenen standartlara 
uygun olarak haZirlanan izahname ve yatmmc1 bilgi forn1u ile Kuru lca istenen diger bilgi ve 
belgelerle birlikte Kurucu tarafmdan Kuru l'a ba$vurulur. 

3.3. Katilma paylan kar$Ihgi yatmmciiardan toplanan para ve diger varhklar takip eden i$ gi.ini.i 
izahnamede belirlenen varhklara ve i$1emlere yatm l1 r. 

3.4. Katiima paylannm itibari degeri yoktur ve kaydi deger olarak tutulur. Katllma paylan, 
Semsiye Fon 'a bagii fon lar itibariyle kaydi olarak MKK nezdinde mG$teri bazmda izlenir. 
Katllma paylan bastmlamaz ve fiziken tesl im edilemez. 

3.5. Katiima pay1 i$1emleri gun!Gk olarak MKK'ya bildirilir. 

3.6. Katiima paylan MKK nezdindeki hesaplarda, her mG$terinin kiml ik bilgileri ve buna bagh 
hesap kodlan ile fon bazmda takip edilir. 

MADDE 4- ~emsiye Fon'a Bagh Fonlarm Saklanmasma ve Malvarhgmm Aynhgma ili~kin 
Esaslar 

4.1. Semsiye Fon'a bagh her bir fonun tOm varhk ve yilkumli.ili.ikleri birbirinden ve aynca 
Kurucu ile Portf6y Saklayicismm malvarhgmdan aynd1r. 

4.2. Semsiye Fon'a bagii fon lann malvarhgi, fon hesabma olmas1, i<;tGztikte ve izahnamede 
hOkum bulunmas1 $art1yla kredi almak, tGrev ara<; i$1emleri veya fon adma taraf olunan benzer 
nitelikteki i$1emlerde bulunmak haricinde teminat gosterilemez ve rehnedilemez. Semsiye Fon ' a 
bagl1 fonlann malvarhg1 Kurucunun ve Portfoy SaklayicJsmm yonetiminin vey.a denetiminin 
kamu kurumlanna devredilmesi halinde dahi ba$ka bir amac;:la tasarruf ediiemez, kamu 
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alacaklannm tahsili amac1 da dahil olmak tizere haczedilemez, tizerine ihtiyati tedbir konulamaz 
ve iflas masasma dahil edilemez. 

4.3. $emsiye Fon ' a bag II fonlarm portfdylerindeki varl1klann, Kuru! 'un portf6y saklama 
hizmetine il i~kin dtizenlemeleri 9er9evesinde Portfoy SaklayiCISI nezdinde saklanmas1 
zorunludur. Saklamaya ili~kin olarak Kurul ' un ilgili diger dtizenlemelerinde yer alan esaslar 
sakhd1r. 

4.4. Kurucunun tic;tincti ki~ilere olan borc;lan ve ytiktimltiltikleri ile $emsiye Fon ' a bagh fonlann 
aym ti<;tincti ki~ilerden olan alacaklan birbirlerine kar~1 mahsup edilemez. 

MADDE 5- Semsiye Fon'a Bagh Fonlarm Yonetimine ili~kin Esaslar ile Yonetici'nin 
Tabi Oldugu ilkeler 

5.1. Kurucu, $emsiye Fon'a bagh fonlann katiima pay1 sahiplerinin haklann1 koruyacak ~ekilde 
temsili , yonetimi, yonetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin bu i<;ttiztik ve fon izahnameleri 
htiki.imlerine uygun olarak yi.irUtUlmesinden sorumludur. Kurucu $emsiye Fon'a bagh fonlara ait 
varhklar tizerinde kendi adma ve fon hesabma mevzuat ve bu i<;tUztige uygun olarak tasarrufta 
bulunmaya ve bundan dogan haklan kullanmaya yetkilid ir. 

5.2. Fonu temsil ve ilzama Kurucu 'nun yonetim kurulu yetkil idir. Yonetim kurulu bu yetkisini 
bir veya daha fazla murahhas Uyeye veya mUdUr olarak tic;i.incU ki~ilere devredebilir. 

5.3. $emsiye Fon'un ve Semsiye Fon'a bagii fonlann faaliyetlerinin ytirUtUimesi esnasmda 
portf6y yonetici li gi hizmeti dahil d1~andan saglanan hizmetlerden yararlandmasJ , Kurucunun 
sorumlulugunu ortadan kald1rmaz. 

5.4. Yoneticinin yonettigi her fonun ve Semsiye Fon'a bagii olarak bu ic;tUzUk kapsammda ihrac; 
edilecek fonlann C(Jkanni ayn ayn gozetmesi zorunludur. 

5.5. Semsiye Fon ve $emsiye Fon'a bagii fonlarla ilgili i~lemlerin dUzgUn yUrUtUiebilmesini 
teminen PY$ Teblig' i hUkUmleri c;erc;evesinde bir fon hizmet birimi olu$turulur. 

5.6. Kurucu ile katiima pay1 sahipleri arasmdaki ili$kilere Kanun, ilgili mevzuat ve i<;ttizUkte 
hi.ikUmleri, hOkUm bulunmayan hallerde ise 11.01.2011 tarihli ve 6098 sayd1 TUrk Borc;lar 
Kanununun 502 ila 514 UncU maddeleri hUkUmleri kJyasen uygulamr. 

MADDE 6- Semsiye Fon ile Semsiye Fon'a Bagh Fonlarm Yatanm Amaca, PortfOy Yonetim 
Stratejisi ile Bu Fonlarda Yatmm Yapalacak Sermaye Piyasasa Ara~lannm Se~imi Ve 
Riskin Dagatalmasa Esaslan 

6.1. Semsiye Fon'a bagh fon larm portfoylerine aiinacak varhklar ve i$lemlere ili$kin olarak 
Teblig ve Kurul'un ilgili diger dUzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur. 

6.2. Kattlma paylan Semsiye Fon 'a bagii olarak ihrac; edilen fonlann toplam degerinin en az 
%80'i devam!J olarak yerli ve/veya yabanc1 kamu ve/veya ozel sektor borc;lanma ara9lanndan 
olu$maktad1r. Semsiye Fon'a bag!J fon lann yatmm amac;Jan ile portf6y yonetim stratejilerine ve 
fonlann portf6ylerine almabi lecek varhk ve i$1emlerin se9imi ile riskin dagJtJ!masi esaslanna 
ili~kin aynntd1 bilgilere ilgili fonlann izahnamelerinde yer verilmektedir. \ _ 
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MADDE 7- ~emsiye Fon 'a Bagh Fonlarm Kattlma Paylannm SatJm ve Geri Ahm 
Fiyatlannm Tespiti Usulii ile Fon PortfOy ve Fon Toplam Degerinin Belirlenmesi Esaslan 

7.1. ~emsiye Fon'a bagl1 her bir fonun birim pay degeri Finansal Raporlama Tebligi ' nde 
belirlenen esaslar yeryevesinde ayn ayn hesaplan1r. 

7.2. ~emsiye Fon 'a bagll fon lann katllma paylannm sat1m ve geri allm fiyatlarmm tespiti usuiU 
ile fon portf6y ve toplam degerinin belirlenmesine ili ~kin esaslara fon izahnamelerinde yer 
verilmektedir. 

MADDE 8- Bagtmstz Denetim, Finansal Raporlama ile Gelir ve Giderlerin Kattlma Payt 
Sahiplerine Yansttllmasma ili~kin Esaslar 

8.1. ~emsiye Fon'un hesap donemi takvim y1hd1r. Ancak ilk hesap donemi ~emsiye Fon 'un 
kurulu~ tarihinden ba~layarak o ythn Arahk aymm sonuna kadar olan si.iredir. 

8.2. ~emsiye Fon ile ~emsiye Fon'a baglt fonlara ili~kin finansal raporlann haztrlanmasmda 
Finansal Raporlama Tebli gi ' nde yer alan usul ve esaslara uyulur. 

8.3. ~emsiye Fon ve Semsiye Fon'a baglt fonlarm finansal tablolannm baguns1z denetiminde 
Kurul ' un bag1mS1Z denetimle ilgili di.izen lemelerine uyulur. Finansal tablo haz1rlama 
yi.iki.i mli.ili.igi.ini.in bulundugu ilgili hesap doneminin son gi.ini.i itibanyla haz1rlanan portfoy 
raporlan da finansal tablolarla birlikte bag1mS1Z denetimden geyirilir. 

8.4. ~emsiye Fon'a bagll fonlar tasfiye tarihi itibanyla ozel baglmSIZ denetime tabid ir. 

8.5. ~emsiye Fon'a bagl1 her bir fonda olu~an kar, bu i9ti.izi.ikte belirtilen esaslara gore tespit 
ed ilen katllma pay1 fiyatlarma yans1r. Katllma pay1 sahipleri , paylann1 fon izahnamelerinde yer 
alan esaslar 9eryevesinde fona geri satt1klannda, ellerinde tuttuklan sUre i9in fonda olu~an 
kardan paylann1 alm1~ olurlar. 

8.6. ~emsiye Fon'a bagh her bir fondan kar~llanan, yonetim Ucreti dahil tUm giderlerin 
toplammm Ust smmna ve fon malvarltgmdan yapllabilecek harcamalara ili~kin bilgilere fon 
izahnamesinde yer veri lir. 

8.7. Semsiye Fon ' un kuru lu~ giderleri ile fonlann katllma pay1 ihra9 giderleri hari9 olmak i.izere, 
~emsiye Fon iyin yapllmas1 gereken tUm giderler (bag1mS1Z denetim gideri, vs.) ~emsiye Fona 
bagh fonlann toplam degerleri dikkate almarak oransal olarak bu fonlann portfOylerinden 
kar~llamr. 

8.8. ~emsiye Fon'a bagl1 her bir fonda uygulanacak yonetim Ucretinin hesaplanmasma ili~kin 
bilgilere fon izahnamelerinde yer verilir. 

8.9. ~emsiye Fon'a bagll fonlarda Kuru! dilzenlemeleri yeryevesinde performansa dayal1 
Ucretlendirme yapllabilir. Performansa dayal1 Ucretlendirme uygulamasmda bulunan Semsiye 
Fon'a baglt fonlarm izahnamelerinde performansa dayah Ucretlendirmeye ili~kin esaslara ve 
hesaplama orneklerine yer verilir. 
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MADDE 9- Beige ve Kayat Diizeni 

9.1. ihra~ edilen kattlma paylannm kaydma mahsus olmak ilzere ~emsiye Fon'a baglt her bir 
fon i~in TUrk Ticaret Kanunu'nun 64. maddesine gore tasd ik ettirilen "Katllma Paylan Defteri" 
tutulur. Kattlma paylan defterinde kattlma paylarmm ahm sat1mlan gUnlilk olarak izlenir. TUrk 
Ticaret Kanunu, Yergi Usul Kanunu ve Kanun hUkUmleri ~ers;evesinde ~emsiye Fon'a bagh her 
bir fon i~in Yevmiye Defteri (gUnlilk defter), Defter-i Kebir (bUyUk defter)fon hizmet birimi 
tarafmdan tutulur. Maliye Bakanhg1'nca istenebi lecek ilgili mevzuattan kaynaklanan zorunlu 
defterler de ilgili fon bazmda aynca tutulur. 

9.2. Kurucu ~emsiye Fon 'a bagh her bir fon i~in kaydi deger olarak tutulan fon katdma paylanm 
mU~teri bazmda izleyebilecek bir sistemi kurmak ve bu bilgileri 5 yii boyunca saklamak 
zorundad1r. 

9.3. ~emsiye Fon'a bagh fonlann muhasebe, denetim, hesap ve i~lem leri Kanun, TUrk Ticaret 
Kanunu, Yergi Usul Kanunu ile Borylar Kanunu 'nun ilgili hUkUmlerine uygun olarak, 
Kurucunun, Yoneticinin ve Portfoy SaklayiCISmm hesaplan d1~mda ozel hesaplarda izlenir. Fon 
muhasebesine ili~kin olarak, Finansal Raporlama Teb ligi' nde belirtilen esaslar ile Kurulca 
belirlenen diger esaslara uyulur. 

MADDE 10- ~emsiye Fon' la ilgili Bilgiler in A~akJanma SekJi 

10.1. ~emsiye Fon'un yllhk finansal tablolan, ilgili hesap doneminin bitimini takip eden 60 giln 
is:inde KAP'ta kamuya ay1klamr. Ozel bagimSIZ denetimden ges;en finansal tablolar ise ilgili 
donemin sonunu takip eden 60 gUn i9erisinde KAP'ta aviklanir. 

10.2. ~emsiye Fon'a bagh fonlara ili~kin ayhk olarak haZirlanan portfoy dagii1m raporlan , ilgili 
ay1 takip eden alt1 i ~ gilni.i i9inde KAP'ta as:1klamr. 

10.3. Portfoy raporlan d1~mdaki finansal raporlar, KAP'ta aviklandiktan sonra, Kurucu 'nun 
internet sitesinde, yatmmciiar tarafmdan kolayhkla ula$tlabilecek $ekilde yay1mlamr. Bu 
bilgiler, ilgili internet sitesinde en az be$ yii si.ireyle kamuya a91k tutulur. Soz konusu finansal 
raporlar aym zamanda Kurucunun merkezinde ve katdma pay1 sat1~1 yaplian ortamlarda 
yatmmcllann incelemesi i9in haz1r bulundurulur. 

10.4. i$bu ivtilzi.ik ve is:tilztikteki degi~iklikler ticaret siciline tescil ve TTSG ile KAP' ta ilan 
edilir. Oegi~iklikler yatmmcllann yatmm yapma karanm etkileyebilecek ve onceden bilgi sahibi 
olunmasm1 gerektirecek nitelikte ise, degi~iklige ili$kin izin yaz1s mm Kurucu tarafmdan tebellilg 
edildigi tarihi izleyen i$ gi.ini.i konuya ili~kin bir duyuru metni aynca KAP'ta ilan edil ir ve yeni 
hususlann ytirilrlilge gi ri$ tarihi I 0 i ~ gUnUnden az olmamak Uzere duyuru metninde belirtilir. 

10.5. Kuru! gerektiginde, Teblig'de yer alan silrelerle bagh olmakslZln ~emsiye Fon ve ~emsiye 
Fona baglt fonlar hakkmda bilgi verilmesini isteyebilir. Sava~, dogal afetler, ekonomik kri z, 
ileti~im sistemlerinin 96kmesi, fon lann portfoylerindeki varhklarm ilgili oldugu pazann, 
piyasanm, platformun kapanmas1, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek anzalar, $irketin 
mali durumunu etkileyebilecek onemli bir bilginin ortaya yikmas1 gibi olagani.istU durumlann 
meydana gelmesi halinde, degerleme esaslannm tespiti hususunda kurucunun yonetim kurulu 
karar alabilir. Bu durumda degerleme esaslannm gereks;eli olarak karar defterine yazdarak, 
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Kurul 'a ve PortfOy Saklaytctst ' na bildirilmesi zorunludur. Aynca soz konusu olaylarla ilgili 
olarak KAP' ta acytklama yaptltr. 

10.6. Semsiye Fon'a baglt fonlann reklam ve ilanlanna ili~kin olarak Kurul ' un ilgili 
duzenlemelerine uyulur. 

10.7. KAP ' ta ilan edilmesi gereken bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak yaytmlanmast, dogrulugu 
ve glincel tutulmast Kurucu 'nun sorumlulugundadtr. 

MADDE 11- Semsiye Fon 'a Bagh Fonla rm Dagitlml, Fonla ra Ka tllma ve Bu Fonla rdan 
Aynlma Sartlan ile Fonlarm Sona Ermesi ve Tasfiyesi 

11.1. Semsiye Fon'a baglt fonlann kattl ma paylannm altm sattmlanna ve dagtttmma ili~kin 

esaslara fon izahnamelerinde yer verilir. 

11.2. Kurucu, Yonetici ve varsa Dagtttm Kuru lu~u tarafmdan kattlma paylannm $emsiye Fona 
baglt her bir fon adma altm sattmt esasttr. Kurucu ve/veya Yonetici , Semsiye Fon'a baglt her bir 
fonun kattlma payt saytsmm %20'sini a~mayacak ~ekilde, ilgi li fon katllma paylarmt kendi 
portfOylerine dahi l edebilirler. Ancak kattlma paylannm satt~ma ba~lanmadan once Kurucu 
tarafmdan Semsiye Fon 'a baglt bir fona avans olarak tahsis edilen tutar kar~tltgmda portfoye 
alman kattlma paylan $emsiye Fon'a baglt ilgili fonun kurulu~undan itibaren bir ytl sure ile bu 
oranm hesaplanmasmda dikkate almmaz. 

11.3. Semsiye Fon' un sona ermesine ve tasfiyesine ili ~kin olarak Teblig'de belirtilen esaslara 
uyulur. 

11.4. $emsiye Fon tasfiye sUrecinin tamamlanmast Uzerine, i~bu ic;tUzOk Kurucu tarafmdan 
ticaret sicilinden terkin ettirilir ve keyfiyet Kuru l'a bildiri lir. 

11.5. i~bu ivtUzUk kapsammda paylan ihra<( edilen Semsiye Fon'a baglt fonlar Semsiye Fon 
tasfiye edi lmeksizin de tasfiyeye tab i tutulabil ir. 

11.6. Semsiye Fon'a baglt fonlann tasfiyesine i l i~kin esaslara fon izahnamelerinde yer 
veri I mekted i r. 

11.7. Kurucunun itlast veya tasfiyesi halinde Kurul , Semsiye Fonu ve Semsiye Fon 'a baglt 
fonlan uygun gorecegi ba~ka bir portfoy yonetim ~irketine tasfiye amactyla devreder. PortfOy 
Saklaytctstntn mal i durumunun taahhUtlerini kar~tlayamayacak kadar zaytflamast, iflast veya 
tasfiyesi halinde de, Kurucu fon varltgmt Kurulca uygun gorlilecek ba~ka bir portfoy 
saklaytctsma devreder. 

Bu i~tiiziikte hiikiim bulunmayan hallerde ve bu i~ttiztik htiktimleri ile Sermaye Piyasast 
Kurulu ' nun dtizenlemeleri a rasmda bir uyumsuzluk ortaya ~tkmas1 halinde Sermaye 
Piyasast Kurulu dtizenlemelerine uyulur. Sermaye Piyasas1 K urulu i~ttiztik 
htiktimlerinin degi~tirilmesin i her zaman talep edebilir ve i ~ttiztik standartlanm 
degi~tirebilir. 
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