
OY AK PortfOy Yonetimi A.S. 
Degi~ken Semsiye Fon 

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

1.1. OYAK Portfoy Yonetimi A.S. tarafmdan 6362 saydt Sermaye Piyasast Kanunu 'nun 52. ve 
53. maddelerine dayantlarak ve bu i<;tUzUk hUkUmlerine gore yonetilmek Uzere tasarruf 
sahiplerinden kattlma paylan kar~IItgmda toplanan paralarla, tasarruf sahipleri hesabma, inan<;lt 
mUikiyet esaslanna gore, sermaye piyasast mevzuatmda belirlenen varltk ve/veya i~lemlerden 
olu~an portfoyleri i~ letmek amactyla OY AK Portfoy Yonetimi A.S. Degi~ken Semsiye Fon 
kurulmu~tur. 

1.2. Semsiye Fon, bu i<;ttizi.ik kapsammda kattlma paylan ihra<; edilen fonlardan ol u~maktadtr. 

1.3. Semsiye Fon sUresiz olarak kurulmu~tur. 

1.4. Bu i<;tUzUkte ge<;en; 

Finansal Raporlama 
Tebligi 
Kanun 
KAP 
Kurucu 
Kuru I 
MKK 
Portf6y SaklayJCJSJ 

PYS Tebligi 

Semsiye Fon 
Teblig 
Yonetici 

ifade eder. 

:11-14.2 saytlt Yatmm Fonlan nm Finansal Raporlama Esaslanna il i~kin 
Teblig'ini, 
:6362 saytlt Sermaye Piyasast Kanunu'nu, 
:Kamuyu Aydmlatma Platformu ' nu, 
OYAK Portfoy Yonetimi A.S.'yi, 
:Serrnaye Piyasast Kurulu ' nu, 
:Merkezi Kaytt Kurulu~u A.S. 'yi, 
:Semsiye Fon 'a baglt olarak ihra<; edilen fonlann sermaye piyasast 
mevzuatt kapsammda portfoy saklama hizmetini yliri.iten kurulu~u, 
:III-55.1 saytlt Portfoy Yonetim $irketleri ve Bu $irketlerin 
Faali yetlerine i l i ~kin Esaslar Tebligi ' ni , 
: OYAK Portf6y Yonetimi A.$. Degi~ken $emsiye Fon'u, 
:JII-52.1 saytlt Yatmm Fonlanna il i~kin Esas lar Tebligi ' ni, 
:Fonlann portf6y yonetimi faaliyetin i yUrUten ve PYS Tebligi 
hUkUmlerine gore kurulan portf6y yonetim ~irketi ' ni 

1.5. Bu i<;ttizi.ik, katdma payt sahipleri ile kurucu, portfoy saklaytctst ve yonetici arasmda fon 
portfoytinti n inan<;lt mUlkiyet esaslanna gore i ~ letilmesini , Kanun'un 56 net maddesi kapsammda 
saklanmasmt, vekalet akdi hUkUmlerine gore yonetimini konu alan gene! i~lem ~art lannt i<;eren 
iltihaki bir sozle~medi r. 

MADDE 2- Semsiye Fon' un Unvam ile Kurucu, Yonetici ve PortfOy Saklay•c•s•' na ili~kin 
Bilgi 

2.1. Semsiye Fon ' un unvam; OYAK Portf6y Yonetimi A.$. Degi~ken $emsiye Fon 'dur. 

2.2. Kurucu ' nun; 
Unvan t; OY AK Portf6y Yonetimi A.$. 
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Merkez Adresi; Akatlar Mahallesi Park Maya Sitesi Carlton 17 Kat:6 Daire: 14 34335 
Levent-Besiktas I ISTANBUL 
internet Sitesi: www.oyakportfoy.com.tr 

2.3. Yoneticilleri ' nin; 
Unvam; OY AK Portf6y 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. Portf6y SaklaytciSI Kurulu~un; 
Unvar11; istanbul Takas ve Saklama Bankast 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 Fonlann ihra.; Edilmesi 

3.1. ~emsiye Fon 'a baglt fonlann katiima paylan halka arz edilir veya belirli ki~i velveya 
kurulu~lara tahsisli olarak satii tr. 

3.2. ~emsiye Fon'a baglt her bir fonun katiima payt ihract i9in, Kurulca belirlenen standartlara 
uygun olarak haztrlanan izahname ve yatmmct bilgi formu ile Kurulca istenen diger bilgi ve 
belgelerle birlikte Kurucu tarafmdan Kurul'a ba~vurulur. 

3.3. Katiima paylan kar~tltgt yattnmciiardan toplanan para ve diger varltklar takip eden i~ gi.ini.i 
izahnamede belirlenen varltklara ve i~lemlere yatmltr 

3.4. Katiima paylarmm itibari degeri yoktur ve kaydi deger olarak tutulur. Katiima paylan, 
~emsiye Fon ' a bag It fonlar itibariyle kaydi olarak MKK nezdinde mi.i~teri bazmda izlenir. 
Kattlma paylan bastmlamaz ve fiziken teslim edilemez. 

3.5. Kattlma payt i~lemleri gi.inli.ik olarak MKK'ya bildirilir. 

3.6. Kattlma paylan MKK nezdindeki hesaplarda, her mi.i~terinin kimlik bilgileri ve buna baglt 
hesap kodlan ile fon bazmda takip edilir. 

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

4.1. ~emsiye Fon' a bagh her bir fonun ti.im varltk ve yi.iki.im\i.ili.ikleri birbirinden ve aynca 
Kurucu ile Portf6y Saklaytctsmm malvarltgmdan ayndtr. 

4.2. ~emsiye Fon'a baglt fonlann malvarltgt , fon hesabma olmast, i<rti.izi.ikte ve izahnamede 
hi.iki.im bulunmast ~artt yla kredi almak, ti.irev ara9 i~lemleri veya fon adma taraf olunan benzer 
nitelikteki i$lemlerde bulunmak haricinde teminat gosterilemez ve rehnedilemez. ~emsiye Fon'a 
baglt fonlann malvarltgt Kurucunun ve Portfdy Saklaytctsmm yonetiminin veya denetiminin 
kamu kurumlanna devredilmesi halinde dahi ba$ka bir ama9la tasarruf edilemez, ka~ 
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alacaklannm tahsili amact da dahil olmak Uzere haczedilemez, Uzerine ihtiyati tedbir konulamaz 
ve iflas masasma dahil edilemez. 

4.3. Semsiye Fon 'a bagl t fonlann portf6ylerindeki varltklann, Kurul ' un portfoy saklama 
hizmetine ili~kin dUzenlemeleri crercrevesinde Portfoy Saklaytctst nezdinde saklanmast 
zorunludur. Saklamaya ili~kin olarak Kurul'un ilgi li diger dUzenlemelerinde yer alan esaslar 
sakltdtr. 

4.4. Kurucunun OyUncU ki~ilere olan bor9lan ve yUkUmlUIUkleri ile Semsiye Fon 'a baglt fonlann 
aym OyUncU ki~ilerden olan alacaklan birbirlerine kar~t mahsup edilemez. 

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

5.1. Kurucu, Semsiye Fon 'a baglt fonlarm kattlma payt sahiplerinin haklannt koruyacak ~ekilde 
temsili, yonetimi, yonetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin bu i<rtUzUk ve fon izahnameleri 
hUkUmlerine uygun olarak yUrUtUimesinden sorumludur. Kurucu Semsiye Fon 'a baglt fonlara ait 
varltklar Uzerinde kendi adma ve fon hesabma mevzuat ve bu i9tUzUge uygun olarak tasarrufta 
bulunmaya ve bundan dogan haklan kullanmaya yetkilidir. 

5.2. Fonu temsil ve ilzama Kurucu' nun yonetim kurulu yetkilidir. Yonetim kurulu bu yetkisini 
bir veya daha fazla murahhas Uyeye veya mUdUr olarak UcrUncU ki ~ ilere devredebilir. 

5.3. Semsiye Fon 'un ve Semsiye Fon'a bagll fonlann faaliyetlerinin yUri.itU imesi esnasmda 
portf6y yoneticiligi hizmeti dahil dt~andan saglanan hizmetlerden yararlantlmast, Kurucunun 
sorumlulugunu ortadan kaldtrmaz. 

5.4. Yoneticinin yonettigi her fonun ve Semsiye Fon'a baglt olarak bu icrtUzUk kapsammda ihracr 
edilecek fonlann ytkannt ayn ayn gozetmesi zorunludur. 

5.5. Semsiye Fon ve Semsiye Fon 'a baglt fonlarla ilgili i~ l emlerin dUzgUn yUrUtUiebilmesini 
teminen PYS Teblig'i hUkUmleri 9ers;evesinde bir fon hizmet birimi ol u~turu lur. 

5.6. Kurucu ile kattlma payt sahipleri arasmdaki ili~kilere Kanun, ilgili mevzuat ve is;tUzUkte 
hUkUmleri, hOkUm bulunmayan hallerde ise 11.01.2011 tarih1i ve 6098 saytll TUrk Bor91ar 
Kanununun 502 ila 514 UncU madde1eri hUkUmleri ktyasen uygulamr. 

MADDE 6- Semsiye Fon ile Semsiye Fon'a Bagh Fonlann Yattnm Amact, Portfoy Yonetim 
Stratejisi ile Bu Fonlarda Yatmm Yaptlacak Sermaye Piyasast Ara~larmm Se~imi Ve 
Riskin Dagtttlmast Esaslan 

6.1. Semsiye Fon 'a baglt fonlan n portfoylerine almacak varltklar ve i~1em1ere ili~kin o1arak 
Teblig ve Kurul 'un ilgili diger dUzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur. 

6.2. Semsiye Fon 'a baglt fonlann yatmm amacylan ile portfoy yonetim strateji lerine ve fo_n_lar~n 
portfoylerine altnabilecek varltk ve i~lemlerin sec;:imi ile riskin dagtttlmast esaslanna tlt~ktn 
ayrmtllt biloilere j)oi)i fonlann izahnamelerinde yer veri lmektedir. 

0 0 
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MADDE 7- ~emsiye Fon'a Bagh Fonlarm KatJima Paylarmm Sat1m ve Geri Ahm 
Fiyatlarmm Tespiti Usulii ile Fon Portfoy ve Fon Toplam Degerinin Belirlenmesi Esaslan 

7.1. ~emsiye Fon'a bagh her bir fonun birim pay degeri Finansal Raporlama Tebligi ' nde 
belirlenen esaslar s;ers;evesinde ayn ayn hesaplan tr. 

7.2. ~emsiye Fon'a bagh fon lann kattlma paylannm sattm ve geri ahm fiyatlannm tespiti usulli 
ile fon portfoy ve toplam degerinin belirlenmesine ili~kin esaslara fon izahnamelerinde yer 
veri I mekted i r. 

MADDE 8- Bag•ms•z Denetim, Finansal Raporlama ile Gelir ve Giderlerin Kat1lma Pay• 
Sahiplerine YansJtJimasma ili~kin Esaslar 

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

8.2. ~emsiye Fon ile ~emsiye Fon'a baglt fon lara ili~kin finansal raporlarm haztrlanmasmda 
Finansal Raporlama Tebligi ' nde yer alan usul ve esaslara uyu lur. 

8.3. ~emsi ye Fon ve ~emsi ye Fon'a baglt fonlann finansal tablolannm bagtmstz denetiminde 
Kurul'un bagtmstz denetimle ilgi li di.izenlemelerine uyulur. Finansal tablo haztrlama 
yi.ikUm li.ili.igi.ini.in bulundugu ilgili hesap doneminin son gi.inU itibanyla haztrlanan portfoy 
raporlan da finansal tablo larla birlikte bagtmstz denetimden ges:iril ir. 

8.4. $emsiye Fon'a bagl t fonlar tasfiye tarihi itibanyla ozel bagtmSIZ denetime tabidir. 

8.5. Semsiye Fon 'a baglt her bir fonda olu~an kar, bu is:tUzi.ikte belirtilen esaslara gore tespit 
edilen kattlma payt fiyatlanna yanstr. Katiima payt sahipleri , paylannt fon izahnamelerinde yer 
alan esaslar s:ers:evesinde fona geri satttklannda, ellerinde tuttuklan sUre is:in fonda olu~an 
kardan paylannt alm t ~ olurlar. 

8.6. $emsiye Fon 'a baglt her bir fondan kar~tlanan, yonetim Ucreti dahil ti.im giderlerin 
top lammm i.ist smmna ve fon malvarltgmdan yaptlabilecek harcamalara ili~kin bilgilere fon 
izahnamesinde yer veri lir. 

8.7. ~emsiye Fon 'un kurulu~ giderleri ile fon lann kattlma payt ihras: giderleri haris: olmak i.izere, 
Semsiye Fon i<;in yaptlmast gereken tUm giderler (bagtmstz denetim gideri, vs.) ~emsiye Fona 
baglt fonlann toplam degerleri dikkate almarak oransal olarak bu fonlann portfoylerinden 
kar~tlamr. 

8.8. Semsiye Fon'a baglt her bir fonda uygulanacak yonetim Ucretinin hesaplanmasma il i~kin 
bilgilere fon izahnamelerinde yer veril ir. 

8.9. ~emsiye Fon'a bagh fon larda Kuru! dUzenlemeleri <;ers:evesinde performansa da~alt 
i.icretiendirme yaptlabi lir. Performansa dayalt Ucretlendirme uygulamasmda bulunan $emstye 
Fon'a baglt fonlann izahnamelerinde performansa dayah Ucretlendirmeye ili ~kin esaslara ve 
hesaplama orneklerine yer veri lir. 
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MADDE 9- Beige ve Kaytt Diizeni 

9.1. ihra<; edilen katiima paylannm kaydma mahsus olmak Uzere $emsiye Fon'a bagh her bir 
fon i<;in TUrk Ticaret Kanunu'nun 64. maddesine gore tasdik ettirilen "Katdma Paylan Defteri" 
tutulur. Katiima paylan defterinde kattlma paylannm al tm sattmlan gUniUk olarak izlenir. TUrk 
Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Kanun hUkUmleri <;er<;evesinde Semsiye Fon'a bagh her 
bir fon i<;in Yevmiye Defteri (gUnlUk defter), Defter-i Kebir (bUyUk defter)fon hizmet birimi 
tarafmdan tutulur. Maliye Bakan!tgt ' nca istenebilecek ilgili mevzuattan kaynaklanan zorunlu 
defterler de ilgili fon bazmda aynca tutulur. 

9.2. Kurucu Semsiye Fon 'a bagh her bir fon i<;in kaydi deger olarak tutu ian fon katiima paylanm 
mU~teri bazmda izleyebilecek bir sistemi kurmak ve bu bilgileri 5 yii boyunca saklamak 
zorundadtr. 

9.3. Semsiye Fon'a bagh fonlann muhasebe, denetim, hesap ve i~lemleri Kanun, TUrk Ticaret 
Kanunu, Vergi Usul Kanunu ile Bor<;lar Kanunu 'nun ilgili hUkUmlerine uygun olarak, 
Kurucunun, Yoneticinin ve Portfdy SaklaytCIStntn hesaplan dt~mda ozel hesaplarda izlenir. Fon 
muhasebesine ili~kin olarak, Finansal Raporlama Tebligi ' nde belirtilen esaslar ile Kurulca 
belirlenen diger esaslara uyulur. 

MADDE 10- Semsiye Fon' la ilgili Bilgilerin A~1klanma $ekli 

10.1. Semsiye Fon'un ytl hk finansal tablolan, ilgil i hesap doneminin bitimini takip eden 60 gUn 
i<;inde K.AP'ta kamuya a<;tklamr. Ozel bagtmstz denetimden ge<;en finansal tablolar ise ilgili 
donemin sonunu takip eden 60 gUn i<;erisinde KAP'ta a<;tklantr. 

10.2. Semsiye Fon'a bagh fonlara i li~kin ayhk olarak haztrlanan portfoy dagtltm raporlan, ilgili 
ayt takip eden altt i~ gUnU i<;inde K.AP 'ta a<;tklamr. 

10.3. Portfoy raporlan dt~mdaki finansal raporlar, K.AP'ta a<;tklandtktan sonra, Kurucu 'nun 
internet sitesinde, yatmmctlar tarafmdan kolayhkla ula~IIab i lecek ~ekilde yaytmlamr. Bu 
bilgi ler, ilgili internet sitesinde en az be~ ytl sUreyle kamuya a<;tk tutu lur. Soz konusu finansal 
raporlar aym zamanda Kurucunun merkezinde ve kattlma payt satt~t yaptlan ortamlarda 
yatmmctlarm incelemesi i<;in haztr bulundurulur. 

10.4. i~bu i<;tUzUk ve i<;tUzUkteki degi~iklikler ticaret siciline tescil ve TTSG ile K.AP' ta ilan 
edi lir. Degi~iklikler yatmmctlann yatmm yapma karanm etkileyebilecek ve onceden bilgi sahibi 
olunmasmt gerektirecek nitelikte ise, degi~iklige ili~kin izin yaztsmm Kurucu tarafmdan tebelliig 
edildigi tarihi izleyen i~ gUnU konuya ili~kin bir duyuru metni aynca K.AP'ta ilan edilir ve yeni 
hususlann ytirUrlUge giri~ tarihi 10 i~ gUntinden az olmamak Uzere duyuru metninde belirtilir. 

10.5. Kuru! gerektiginde, Teblig'de yer alan sUrelerle bagh olmakstzm $emsiye Fon ve Semsiye 
Fona bag!t fon lar hakkmda bilgi veri lmesini isteyebi lir. Sava~, dogal afetler, ekonomik kriz, 
ileti~im sistemlerinin <;okmesi, fonlann portfoylerindeki varhklann ~ l gili oldugu p~zan~ , 
piyasanm, platformun kapanmast, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebtlecek anzalar, ~trketm 
mali durumunu etkileyebi lecek onemli bir bilginin ortaya <;tkmast gibi olaganUstU d_urumlann 
meydana gelmesi halinde, degerleme esaslannm tespiti hus~sunda kurucunun y~nettm kurulu 
karar alabi lir. Bu durumda degerleme esaslanmn gerek<;elt olarak karar deftenne yaztlarak, 
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Kurul'a ve Portf6y Saklay!CISI'na bildirilmesi zorunludur. Aynca soz konusu olaylarla ilgili 
olarak KAP'ta av1klama yapi11r. 

10.6. Semsiye Fon'a bagl! fonlann reklam ve ilanlanna ili~kin olarak Kurul ' un ilgili 
dUzen lemelerine uyulur. 

10.7. KAP'ta ilan edilmesi gereken bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak yayimlanmasl, dogrulugu 
ve gUncel tutulmas1 Kurucu 'nun sorumlulugundad1r. 

MADDE 11- Semsiye Fon'a Bagh Fonlarm Dagitlmi, Fonla ra Katiima ve Bu Fonla rda n 
Aynlma Sartlan ile Fonla rm Sona Ermesi ve Tasfiyesi 

11.1. Semsiye Fon'a bagl! fonlann kat!lma paylannm al!m sat1mlarma ve dagitlmma ili~kin 
esaslara fon izahnamelerinde yer veril ir. 

11.2. Kurucu, Yonetici ve varsa Dagltlm Kurulu~u tarafmdan kat!lma paylannm Semsiye Fona 
bagl1 her bir fon adma al!m sat1m1 esast1r. Kurucu ve/veya Yonetici, Semsiye Fon'a bagl! her bir 
fonun kat!lma pay1 say1smm %20'sini a$mayacak ~eki lde, ilgili fon kat!lma paylanm kendi 
portfdylerine dahil edebilirler. Ancak kat!lma paylannm satl$Ina ba$1anmadan once Kurucu 
tarafmdan Semsiye Fon'a bagl! bir fona avans olarak tahsis edi len tutar kar$IItgmda portfdye 
alman kat!lma paylan Semsiye Fon'a bagl! 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. Semsiye Fon tasfiye sUrecinin tamamlanmasi Uzerine, i$bu ivtUzUk Kurucu tarafmdan 
ticaret sicilinden terkin ettirilir ve keyfiyet Kurul ' a bildirilir. 

11.5. i~bu ivtUzUk kapsammda paylan ihrav edilen Semsiye Fon 'a bagl! fonlar Semsiye Fon 
tasfiye edilmeksizin de tasfiyeye tabi tutu labilir. 

11.6. Semsiye Fon'a bagl! fonlarm tasfiyesine ili$kin esaslara fon izahnamelerinde yer 
veri I mekted i r. 

11.7. Kurucunun itlas1 veya tasfiyesi halinde Kuru I, Semsiye Fonu ve Semsiye Fon ' a baglt 
fen ian uygun gorecegi ba$ka bir portfdy yonetim $irketine tasfiye amac1yla devreder. Portfdy 
Saklay!CJSmm mali durumunun taahhUtlerini kar~ilayamayacak kadar zayJtlamasJ, itlas1 veya 
tasfiyesi halinde de, Kurucu fon varhgm1 Kurulca uygun gorUiecek ba~ka bir portfdy 
saklayJcJsma devreder. 

Bu i~tiiziikte hiikiim bulunmayan hallerde ve bu i ~tiizii k hiikiimleri ile Sermaye P iyasas1 
Kurulu 'nun d iizenlemeleri a r asmda bir uyumsuzluk ortaya ~Ikmasi ha linde Sermaye 
Piyasasi Ku rulu diizenlemelerine uyulur. Ser maye Piyasasi Kurulu i~tiiziik 
hiikiimlerinin degi~tirilmesini her zaman talep edebilir ve i~tiiziik standart lan m 

degi~tirebilir. 
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