
OY AK Portfoy Yonetimi A.$. 
Para Piyasast Semsiye Fonu 

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

1.1. OY AK Portfoy Yonetimi A.$. tarafmdan 6362 sayil r Sermaye Piyasasr Kanunu 'nun 52. ve 
53. maddelerine dayandarak ve bu ic;:ti.izi.i k hi.iki.imlerine gore yoneti lmek i.izere tasarruf 
sahiplerinden katrl ma paylan kar~rlrgmda toplanan paralarla, tasarruf sahipleri hesabma, inanc;:lr 
mi.ilkiyet esaslanna gore, sermaye piyasasr mevzuatmda bel irlenen varhk ve/veya i ~lem lerden 
olu~an portfoyleri i ~letmek amacryla OY AK Portfoy Yonetimi A.$. Para Piyasasr Semsiye Fonu 
kurulmu~tur. i 

1.2. $emsiye Fon, bu ic;:ti.izi.ik kapsammda katrlma paylan ihrac;: edilen fonlardan olu~maktadrr. 

1.3. Semsiye Fon si.iresiz olarak kurulmu~tur. 

1.4. Bu ic;:ti.izi.ikte gec;:en; 

Finansal Raporlama 
Tebligi 
Kanun 
KAP 
Kurucu 
Kuru I 
MKK 
Portfoy Saklaytctst 

PYS Tebligi 

Semsiye Fon 
Teblig 
Yonetici 

ifade eder. 

:II-14.2 sayrlr Yatmm Fonlannm Finansal Raporlama Esaslanna ili ~kin 
Teblig' ini, 
:6362 sayrl r Sermaye Piyasasr Kanunu 'nu, 
:Kamuyu Aydmlatma Platformu' nu, 
OY AK Portfoy Yonetimi A.$. 'yi, 
:Sermaye Piyasasr Kurulu 'nu, 
:Merkezi Kaytt Kurulu~u A.$.'yi, 
:Semsiye Fon'a baglr olarak ihrac;: edi len fonlann sermaye piyasasr 
mevzuatt kapsammda portf6y saklama hizmetini yUrUten kurulu~u, 
:III-55.1 say!l t Portfoy Yonetim $irketleri ve Bu Sirketlerin 
Faaliyetlerine ili~kin Esaslar Tebligi' ni, 
: OYAK Portf6y Yonetimi A.$. Para Piyasasr Semsiye Fonu' nu, 
:111-52.1 sayrh Yatmm Fonlanna il i~ki n Esaslar Tebligi ' ni , 
:Fonlann portfoy yonetimi faaliyet ini yi.iri.iten ve PY$ Tebligi 
hi.iki.imlerine gore kuru lan portfoy yonetim ~irket i ' ni 

1.5. Bu ic;:ti.izi.ik, katdma payr sahipleri ile kurucu, portf6y saklaytctst ve yonetici arasmda fon 
portfoyi.ini.in inan<;l r mi.ilkiyet esaslanna gore i ~letilmesini, Kanun'un 56 ncr maddesi kapsammda 
saklanmasmt, vekalet akdi hi.ikUmlerine gore yonetimini konu alan gene! i~lem $artlannt ic;eren 
iltihaki bir sozle~medi r. 

MADDE 2- Semsiye Fon'un Unvam ile Kurucu, Yooetici ve Portfoy Saklaytctst' na ili~kin 
Bilgi 

2.1. Semsiye Fon'un unvant; OYAK Portf6y Yonetimi A.$. Para Piyasasr Semsiye Fonu'dur. 

2.2. Kurucu 'nun; 
Unvant ; 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: W\Vw.oyakportfoy.com.tr 

2.3. Yoneticil leri·nin; 
Unvan1; OYAK 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 SaklayiCI SI Kurulu~un; 
Unvam; 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- Sernsiye Fon'a Bagh Fonlann ihra~ Edilrnesi 

3.1. Semsiye Fon'a bagli fonlarm katllma paylan halka arz edilir veya belirli ki~i velveya 
kurulu~lara tahsisli olarak satlhr. 

3.2. Semsiye Fon'a bagh her bir fonun katllma pay1 ihrac1 i<;in, Kurulca belirlenen standartlara 
uygun olarak haz1rlanan izahname ve yatmmc1 bilgi formu ile Kurulca istenen diger bilgi ve 
belgelerle birlikte Kurucu tarafmdan Kurul ' a ba~vurulur. 

3.3. Katllma paylan kar~IItgt yatmmcllardan toplanan para ve diger varhklar takip eden i~ gUnU 
izahnamede belirlenen varhklara ve i~lemlere yatmlir 

3.4. Katllma paylannm itibari degeri yoktur ve kayd i deger olarak tutu lur. Katdma paylan, 
Semsiye Fon 'a bagh fonlar itibariyle kaydi olarak MKK nezdinde mU~teri bazmda izlen ir. 
Katllma paylan bastmlamaz ve fiz iken teslirn edilemez. 

3.5. Katllma pay1 i~lemleri gi.in lUk olarak MKK'ya bildirilir. 

3.6. Kat1lma paylan MKK nezdindeki hesaplarda, her mU~terinin kimlik bilgileri ve buna bagl1 
hesap kodlan ile fon bazmda takip edilir. 

MADDE 4- Sernsiye Fon'a Bagh Fonlarm Saklanrnasma ve Malvarhgmm Aynhgma ili~kin 
Esaslar 

4.1. $emsiye Fon 'a bagh her bir fonun tUm varhk ve yUki.imli.ili.ikleri birbirinden ve aynca 
Kurucu ile Portf6y SaklayiCISmm malvarhgmdan aynd1r. 

4.2. $emsiye Fon'a bagh fonlann malvarhgJ, fon hesabma olrnas1, i<;ti.izi.ikte ve izahnamede 
hUkUm bulunmas1 ~art1yla kredi almak, tUrev ara<; i~lernleri veya fon adma taraf olunan benzer 
nitelikteki i ~lernlerde bulunmak haricinde teminat gosterilernez ve rehnedilemez. $emsiye Fon 'a 
bagh fonlann rnalvarhg1 Kurucunun ve Portfoy SaklayJclsmm yonetiminin veya denetiminin 
kamu kurumlanna devredilmesi halinde dahi ba~ka bir ama<;la tasarruf edilemez, kamu 
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alacaklannm tahsili amac1 da dahil olmak Uzere haczedilemez, Uzerine iht iyati tedbir konulamaz 
ve itlas masasma dahil edilemez. 

4.3. ~emsiye Fon 'a bagl! fonlann portfdylerindeki varl!klann, Kururun portfdy saklama 
hizmetine ili~kin dtizenlemeleri <;er<;evesinde Portfdy SaklayiCISJ nezdinde saklanmas1 
zorunludur. Saklamaya ili~kin olarak Kurul ' un ilgili diger dtizenlemelerinde yer alan esaslar 
sakiidir. 

4.4. Kurucunun Uc;UncU ki~ilere olan borc;lan ve yUkUmiUIUkleri ile Semsiye Fon 'a bagl1 fonlann 
ayn1 U<;UncU ki~ilerden olan alacaklan birbirlerine kar$1 mahsup ed ilemez. 

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

5.1. Kurucu, Semsiye Fon'a bagh fon lann kat!lma pay1 sahiplerinin haklarm1 koruyacak ~ekilde 
temsili, yonetimi, yonetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin bu i<;ttiztik ve fon izahnameleri 
hUkUmlerine uygun olarak yUrUtUimesinden sorumludur. Kurucu Semsiye Fon 'a bagh fonlara ait 
varl!klar Uzerinde kendi adma ve fon hesabma mevzuat ve bu ic;tUzUge uygun olarak tasarrufta 
bulunmaya ve bundan dogan haklan kullanmaya yetkilidir. 

5.2. Fonu temsi l ve ilzama Kurucu'nun yonetim kuru lu yetkilidir. Yonetim kurulu bu yetkisini 
bir veya daha fazla murahhas Uyeye veya mtidUr olarak Uc;UncU ki~ilere devredebil ir. 

5.3. Semsiye Fon 'un ve ~emsiye Fon'a bagl! fonlann faaliyetlerinin ytirtittilmesi esnasmda 
portfdy yoneticiligi hizmeti dahil dJ$andan saglanan hizmetlerden yararlamlmasi, Kurucunun 
sorumlulugunu ortadan kald1 rmaz. 

5.4. Yoneticinin yonettigi her fonun ve Semsiye Fon 'a bagl1 olarak bu ic;tUzUk kapsammda ihrac; 
ed ilecek fon lan n <;Ikann1 ayn ayn gozetmesi zorunludur. 

5.5. ~emsiye Fon ve ~emsiye Fon'a bagl! fonlarla ilgi li i$1emlerin dUzgUn ylirliti.ilebi lmesini 
teminen PYS Teblig'i hUkUmleri <;erc;evesinde bir fon hizmet birimi olu~turulur. 

5.6. Kurucu ile katllma pay1 sahipleri arasmdaki ili$ki lere Kanun, ilgili mevzuat ve ic;tlizUkte 
hUkUmleri , hUkUm bulunmayan hal lerde ise 11.01.20 II tarihli ve 6098 sayll1 Ti.irk Borc;lar 
Kanununun 502 ila 514 UncU maddeleri hUkUmleri k1yasen uygulamr. 

MADDE 6- Semsiye Fon ile Semsiye Fon'a Bagh Fonlarm Yataram Amaca, Portl6y Yonetim 
Stra tejisi ile Bu Fonla rda Yatm m Yap1lacak Sermaye Piyasas1 Arac;la r mm Sec;imi Ve 
Riskin Dag•talmas• Esaslara 

6.1. Semsiye Fon 'a bagl! fonlarm portfdylerine almacak varl!klar ve i$1emlere ili~kin olarak 
Teblig ve Kurul' un ilgili diger di.izenlemelerinde yer alan esaslara uyulur. 

6.2. Katll ma paylan Semsiye Fon'a bagh olarak ihrac; edilen ve gUniUk agJrhkh ortalama portfdy 
vadesi en fazla 45 gUn olan fonlann portfdyi.inUn tamam1 devaml! olarak, vadesine en fazla 184 
gUn kal m1~ likiditesi yUksek para ve sermaye piyasas1 arac;larmdan olu$maktad1r. Semsiye Fo~ 'a 
bagl! fon lann yatmm ama<;lan ile portfdy yonetim strateji lerine ve fon lann portfdylen\ e 
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almabilecek varhk ve i$1emlerin se9imi ile riskin dagttiimast esaslanna ili~kin aynntll t bilgilere 
ilgili fonlann izahnamelerinde yer verilmektedir. 

MADDE 7- ~emsiye Fon' a Bagh Fonlann Katdma Payla rmm Sahm ve Geri Ahm 
Fiyatlannm Tespit i Usulii ile Fon Portfoy ve Fon Toplam Degerin in Belirlenmesi Esaslan 

7.1. $emsiye Fon'a baglt her bir fonun birim pay degeri Finansal Raporlama Tebligi ' nde 
belirlenen esaslar 9er9evesinde ayn ayn hesaplamr. 

7.2. $emsiye Fon'a baglt fonlann kattlma paylannm satlm ve geri ahm fiyatlannm tespiti usulU 
ile fon portf6y ve toplam degerinin bel irlenmesine ili~kin esaslara fon izahnamelerinde yer 
veri lmektedir. 

MADDE 8- Bagams1z Denetim, Finansal Raporlama ile Gelir ve Gider lerin Ka tJlma Pay• 
Sahi plerine Yansatiimasma ili§kin Esasla r 

8.1. Semsiye Fon'un hesap donemi takvim ytltdtr. Ancak ilk hesap donemi Semsiye Fon 'un 
kuru lu~ tarihinden ba~layarak o ytlm Aral tk aymm sonuna kadar olan si.iredir. 

8.2. Semsiye Fon ile $emsiye Fon 'a bagil fonlara i l i~kin finansal raporlann haztrlanmasmda 
Finansal Raporlama Tebligi'nde yer alan usul ve esaslara uyulur. 

8.3. $emsiye Fon ve $emsiye Fon'a bagil fonlann finansal tablolannm bagtmstz denetiminde 
Kurul'un bagtmstz denetimle ilgi li di.izenlemelerine uyulur. Finansal tablo haztrlama 
yilkilmiUitigtiniln bulundugu ilgili hesap doneminin son gtinti itibanyla haztrlanan portfoy 
raporlan da finansal tablolarla birlikte bagtmstz denetimden geyirilir. 

8.4. $emsiye Fon 'a bagil fonlar tasfiye tarihi itibanyla ozel bagtmstz denetime tabidir. 

8.5. $emsiye Fon 'a baglt her bir fonda olu~an kar, bu iyttiztikte belirtilen esaslara gore tespit 
edilen kattl ma payt fiyat lanna yanstr. Kattlma payt sahipleri, paylanm fon izahnamelerinde yer 
alan esaslar yeryevesinde fona geri satttklarmda, ellerinde tuttuklan sUre i9in fonda olu~an 
kardan paylannt alm t~ olurlar. 

8.6. Semsiye Fon'a baglt her bir fondan kar~tlanan, yonetim Gcreti dahil tUm giderlerin 
toplammm list smtnna ve fon malvarilgmdan yaptlabilecek harcamalara i l i~kin bilgilere fon 
izahnamesinde yer verilir. 

8.7. $emsiye Fon 'un kurulu~ giderleri ile fonlann kattl ma payt ihra9 giderleri hari9 olmak Gzere, 
$emsiye Fon i9in yaptlmast gereken tUm giderler (bagtmstz denetim gideri, vs.) Semsiye Fona 
baalt fon lann toplam deaerleri dikkate almarak oransal olarak bu fonlann portfoylerinden 

~ ~ 

kar$tlantr. 

8.8. Semsiye Fon'a baglt her bir fonda uygulanacak yonetim Gcretinin hesaplanmasma ili~kin 
bilgilere fon izahnamelerinde yer verilir. 

8.9. Semsiye Fon 'a baglt fonlarda Kurul dtizenlemeleri yer9evesinde performansa da~alt 
Gcretlendirme yaptlabil ir. Performansa dayail Gcretlendirme uygulamasmda bulunan Semstye~ 
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Fon'a bagh fonlann izahnamelerinde performansa dayah Ucretlendirmeye ili~kin esaslara ve 
hesaplama orneklerine yer verilir. 

MADDE 9- Beige ve Kaytt Diizeni 

9.1. ihray edilen katdma paylarmm kaydma mahsus olmak Uzere Semsiye Fon'a bagh her bir 
fon iyin TUrk Ticaret Kanunu'nun 64. maddesine gore tasdik ettirilen "Katllma Paylan Defteri" 
tutulur. Katllma paylan defterinde katllma paylannm ahm sat1mlan gUniUk olarak izlenir. TUrk 
Ticaret Kanunu, Yergi Usul Kanunu ve Kanun hUkUmleri <;er<;evesinde $emsiye Fon 'a bagh her 
bir fon i<;in Yevmiye Defteri (gUnli.ik defter), Defter-i Kebir (bi.iyUk defter)fon hizmet birimi 
tarafmdan tutulur. Maliye Bakanligi ' nca istenebilecek ilgili mevzuattan kaynaklanan zorunlu 
defterler de ilgili fon bazmda aynca tutulur. 

9.2. Kurucu $emsiye Fon ' a bag II her bir fon i9in kaydi deger olarak tutulan fon katilma paylanm 
mU~teri bazmda izleyebilecek bir sistemi kurmak ve bu bilgileri 5 yd boyunca saklamak 
zorundad1r. 

9.3. Semsiye Fon 'a bagl1 fonlann muhasebe, denetim, hesap ve i~lem leri Kanun, TUrk Ticaret 
Kanunu, Yergi Usul Kanunu ile Bor<;lar Kanunu 'nun ilgili hUkUmlerine uygun olarak, 
Kurucunun, Yoneticinin ve Portfoy Saklayicismm hesaplan d1~mda ozel hesaplarda izlenir. Fon 
muhasebesine ili~kin olarak, Finansal Raporlama Tebligi ' nde belirtilen esaslar ile Kurulca 
belirlenen diger esaslara uyulur. 

MADDE 10- ~emsiye Fon'la ilgili Bilgilerin A~tklanma ~ekli 

10.1. Semsiye Fon'un yilhk finansal tablolan, ilgili hesap doneminin bitimini takip eden 60 gUn 
i<;inde KAP'ta kamuya ayiklamr. Ozel bagimsiz denetimden geven finansal tablolar ise ilgili 
donemin sonunu takip eden 60 gUn iyerisinde KAP'ta ay1klamr. 

10.2. Semsiye Fon'a bagh fonlara ili~kin ayl1 k olarak haZirlanan portfoy dagil1m raporlan, ilgili 
ay1 takip eden alt1 i~ gUnU ivinde KAP'ta av1klamr. 

10.3. Portfoy raporlan d1~mdaki fin an sal raporlar, KAP'ta ayiklandiktan sonra, Kurucu ' nun 
internet sitesinde, yatmmctlar tarafmdan kolayhkla ula~Iiabilecek ~ekilde yay1mlamr. Bu 
bilgiler, ilgili internet sitesinde en az be~ yii siireyle kamuya a91k tutulur. Soz konusu finansal 
raporlar aym zamanda Kurucunun merkezinde ve kattlma pay1 sat1~1 yapilan ortamlarda 
yatinmciiarm incelemesi i<;in haz1r bulundurulur. 

10.4. i~bu iytiiziik ve ivtilziikteki degi~iklikler ticaret siciline tescil ve TTSG ile KAP' ta ilan 
edilir. Degi~iklikl er yatmmcilarm yatmm yapma karanm etkileyebilecek ve onceden bilgi sahibi 
olunmasm1 gerektirecek nitelikte ise, degi~iklige ili~kin izin yaz1smm Kurucu tarafmdan tebelliig 
edildigi tarihi izleyen i~ giinii konuya ili~kin bir duyuru metni aynca KAP' ta ilan edilir ve yeni 
hususlann yi.iriirli.ige giri~ tarihi 10 i~ giiniinden az olmamak Gzere duyuru metninde belirtilir. 

10.5. Kuru! gerektiginde, Teblig'de yer alan siirelerle bagl1 olmaksiZin Semsiye Fon ve S_emsi~e 
Fona bagh fonlar hakkmda bilgi verilmesini isteyebilir. Sava~, dogal afetler, ekonom1k knz, 
ileti~im sistemlerinin yokmesi , fon lann portfoylerindeki varhklarm ~lgili oldugu p~zan?, 
piyasanm, platformun kapanmast , bilgisayar sist~~lerinde meydana g~le_bllec:k ~n:.alar, ~1rketm 
mali durumunu etki leyebilecek onemli bir bilgmm ortaya ytkmasi gtbi olaganustu durumlann \ _ 
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meydana gelmesi halinde, degerleme esaslannm tespiti hususunda kurucunun yonetim kurulu 
karar alabil ir. Bu durumda degerleme esaslannm gerekryeli olarak karar defterine yazllarak, 
Kurul ' a ve PortfOy Saklay•c•s• ' na bildirilmesi zorunludur. Aynca soz konusu olaylarla ilgili 
olarak KAP'ta ay1klama yap1hr. 

10.6. Semsiye Fon 'a bagh fonlann reklam ve ilanlanna il i ~ki n olarak Kurul'un ilgili 
dUzenlemelerine uyulur. 

10.7. KAP' ta ilan edilmesi gereken bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak yay•mlanmas• , dogru lugu 
ve glincel tutu lmas1 Kurucu ' nun sorumlulugundadJr. 

MADDE 11- Semsiye Fon'a Bagh Fonlarm Dag•tamJ, Fonlara Katdma ve Bu Fonlarda n 
Aynlma Sart la n ile Fonlann Sona E rmesi ve Tasfiyesi 

11.1. Semsiye Fon'a bagh fonlann katllma paylannm ahm sat1mlanna ve dagJtlmma i li~kin 
esaslara fon izahnamelerinde yer verilir. 

11.2. Kurucu, Yonetici ve varsa Dag1tJm Kurulu~u tarafmdan katllma paylannm Semsiye Fona 
bagl1 her bir fon adma ahm sat1m1 esastlr. Kurucu ve/veya Yonetici, Semsiye Fon 'a bagh her bir 
fonun katilma pay1 say1smm %20'sini a~mayacak ~ekilde, ilgili fon katlima paylanm kendi 
portfOylerine dahil edebi lirler. Ancak katllma paylannm satJ~ma ba~lanmadan once Kurucu 
tarafmdan Semsiye Fon'a bagh bir fona avans olarak tahsis edilen tutar kar~•hgmda portfOye 
alman katllma paylan Semsiye Fon'a bagh ilgili fonun kurulu~undan itibaren bir yll 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 tamamlanmas• Uzerine, i ~bu iyti.izlik Kurucu tarafmdan 
ticaret sicilinden terkin ettiri lir ve keyfiyet Kurul 'a bildiri li r. 

11 .5. i ~bu i9tUZUk kapsammda paylan ihray edilen Semsiye Fon 'a bagh fonlar Semsiye Fon 
tasfiye edilmeksizin de tasfiyeye tabi tutulabilir. 

11.6. Semsiye Fon'a bagh fonlann tasfiyesine ili~k in esaslara fon izahnamelerinde yer 
verilmektedir. 

11.7. Kurucunun iflas1 veya tasfiyesi halinde Kuru! , Semsiye Fonu ve Semsiye Fon 'a bagh 
fonlan uygun gorecegi ba~ka bir portfdy yonetim ~irket ine tasfiye amac1yla devreder. Portfoy 
Sakl ayJCIStnm mali durumunun taahhUtlerini kar~Jiayamayacak kadar zay• flamas• , iflas1 veya 
tasfi yesi halinde de, Kurucu fon varhgm1 Kurulca uygun goriilecek ba~ka bir portfoy 
saklay•c•sma devreder. 

Bu i~tiiziikte hiikiim bulunmayan ha llerde ve bu i~ti.iziik hi.ik i.imleri ile Sermaye P iyasas1 
Kurulu ' nun di.izenlemeleri a rasmda bir uyumsuzluk ortaya ~JkmasJ halinde Sermaye 
Piyasas1 K urulu di.izenlemelerine uyulur. Sermaye P iyasas• Ku r ulu i ~t i.iziik 
hi.iki.imlerinin degi~tirilmesini her zaman talep edebilir ve i~ ti.iziik standa rtlanm 

degi~tirebilir. 
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