FON DÖNÜŞÜMLERİNE İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI
AK PORTFÖY GELİŞEN ÜLKELER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU ve
AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU’NUN
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 21/12/2020 tarih ve E-12233903-305.01.0113141 sayılı izin doğrultusunda, 22.01.2021 tarihi itibariyle;
Ak Portföy Gelişen Ülkeler Yabancı Hisse Senedi Fonu “Ak Portföy Sağlık Sektörü
Yabancı Hisse Senedi Fonu”na,
Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu ise “Ak Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse
Senedi Fonu”na dönüştürülecek olup;
Bu kapsamda;
Ak Portföy Gelişen Ülkeler Yabancı Hisse Senedi Fonu (Fon) izahnamesinin “Giriş” ve
“Kısaltmalar” bölümleri, “I. Fon Hakkında Genel Bilgiler” başlıklı bölümünde yer alan “1.1.”
maddesi, “II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları”
başlıklı bölümünde yer alan “2.3.”, “2.4.”, “2.5.”, “2.9.” ve “2.10.” maddeleri, “III. Temel
Yatırım Riskleri ve Risklerin Ölçümü” başlıklı bölümünde yer alan “3.1.” maddesi ile “VII.
Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar ve Kurucu’nun Karşıladığı Giderler” başlıklı
bölümünde yer alan “7.1.3.” nolu maddeleri,
Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu (Fon) izahnamesinin ise “Giriş” ve
“Kısaltmalar” bölümleri, “I. Fon Hakkında Genel Bilgiler” başlıklı bölümünde yer alan “1.1.”
maddesi, “II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları”
başlıklı bölümünde yer alan “2.3.”, “2.4.”,“2.5.”, “2.9.” ve “2.10.” maddeleri, “III. Temel
Yatırım Riskleri ve Risklerin Ölçümü” başlıklı bölümünde yer alan “3.1.” maddesi ile “VII.
Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar ve Kurucu’nun Karşıladığı Giderler” başlıklı
bölümünde yer alan “7.1.2.” ve “7.1.3.” nolu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilecektir.
Söz konusu değişiklikler 22/01/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak olup,
ilgili fon dönüşüm işlemlerine ilişkin tasarruf sahiplerine duyuru metinlerine ……….
adresinden erişebilirsiniz.
İşbu duyuru metninin yayım tarihi olan 22.12.2020 tarihi ila değişikliklerin yürürlüğe
giriş tarihi olan 22.01.2021 tarihleri arasındaki süre zarfında Fon katılma payı satışı
yapılmayacak ancak Fon’a iade talepleri karşılanacaktır.

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI
AK PORTFÖY GELİŞEN ÜLKELER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
Ak Portföy Gelişen Ülkeler Yabancı Hisse Senedi Fonu (Fon) izahnamesinin “Giriş”
ve “Kısaltmalar” bölümleri, “I. Fon Hakkında Genel Bilgiler” başlıklı bölümünde yer alan
“1.1.” maddesi, “II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy
Sınırlamaları” başlıklı bölümünde yer alan “2.3.”, “2.4.”, “2.5.”, “2.9.” ve “2.10.” maddeleri,
“III. Temel Yatırım Riskleri ve Risklerin Ölçümü” başlıklı bölümünde yer alan “3.1.” maddesi
ile “VII. Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar ve Kurucu’nun Karşıladığı Giderler”
başlıklı bölümünde yer alan “7.1.3.” nolu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan
21/12/2020 tarih ve E-12233903 - 305.01.01-13141 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
Söz konusu değişiklikler 22/01/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
İşbu duyuru metninin yayım tarihi ile değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi arasındaki
süre zarfında Fon katılma payı satışı yapılmayacak ancak Fon’a iade talepleri karşılanacaktır.
İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU :
1) Fon’un unvanı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
ESKİ HALİ
YENİ HALİ
Ak Portföy Gelişen Ülkeler Yabancı Hisse Ak Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu
Senedi Fonu
2) İzahnamenin (2.3.) nolu maddesinde belirtilen Fon yatırım stratejisi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
ESKİ HALİ
Fon’un yatırım stratejisi, fon toplam değerinin asgari
%80’inin devamlı olarak Gelişen Ülkelerin(*)
kanunlarına göre kurulmuş veya merkezleri bu
bölgede olan veya ticari faaliyetlerinin önemli bir
bölümünü bu ülkelerde (*) yürüten şirketlerin ihraç
ettiği yabancı ortaklık paylarına ve/veya bu
şirketlerin depo sertifikalarına yatırım yapılmasıdır.
Fon’un yatırım amacı, yatırımcının Gelişen Ülkeler
hisse senedi piyasalarındaki kazanca iştirak etmesini
sağlamaktır. Söz konusu strateji kapsamında Fon
portföyünde ağırlıklı olarak depo sertifikalarına
yatırım yapılacaktır.

YENİ HALİ
Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı
olarak, MSCI ve S&P Global tarafından
geliştirilen GICS (Global Industry Classification
Standard) tasnifine göre sağlık (Health Care
Sector) sektöründe sınıflandırılmış şirketlerin
ihraç ettiği yabancı ortaklık paylarına ve/veya bu
şirketlerin depo sertifikalarına (American
Depositary Receipts (ADR), Global Depositary
Receipts (GDR)) yatırılacaktır. Fon’un yatırım
amacı, sağlık sektörünün çeşitli alt kesimlerinde
faaliyet gösteren şirketlerin büyüme olanaklarına
ve kazançlarına iştirak edilmesidir.

Ayrıca fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında Sağlık sektöründeki şirketler, aşağıdaki başlıklarla
izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer para ve sınırlı olmamak üzere; tıbbi ve ilaca ilişkin çeşitli
sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapılabilir.
ürün, teknoloji ve hizmetlerin geliştirilmesi,

(*)Gelişen Ülkeler: Brezilya, Şili, Kolombiya,
Meksika, Peru, Çekya, Mısır, Yunanistan,
Macaristan, Polonya, Katar, Rusya, Güney Afrika,
Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Hindistan,
Endonezya, Güney Kore, Malezya, Pakistan,
Filipinler, Tayvan ve Tayland’dır.

üretilmesi, tedariki, alım-satım ve dağıtımı;
biyoteknoloji, biyokimyasal, tıbbi araştırma,
geliştirme, ürün çıkarılması; tanılama (teşhis,
diagnostik) ekipmanları dahil, tıbbi, dişle ilgili
(dental), gözle ilgili (optik) ekipman ve
malzemelerin tasarım, üretim ve dağıtımı;
tanılama hizmetlerinin sunulması; sağlık tesisleri
ve hastanelerinin işletilmesi; sağlık sektöründe
idari, yönetsel ve sigorta da dahil olmak üzere
finansal (sigorta dahil) destek hizmetleri
sağlanması ile ilgili faaliyetler yürütmektedir.
Fon portföyünde sağlık sektörünün alt faaliyet
kollarının
dengeli
temsil
edilmesi
amaçlandığından, yatırım yapılan şirketler
arasında büyük ölçekli şirketlerden geliştirme
aşamasındaki şirketlere kadar farklı sermaye
büyüklüklerine sahip şirketlere yatırım yapılabilir.

3) İzahnamenin (2.5.) nolu maddesinde yer alan karşılaştırma ölçütü aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
ESKİ HALİ
YENİ HALİ
%100 MSCI Emerging Markets Net Total %100 S&P Global 1200 Health Care Total Return
Return USD Index Endeksi
Index (USD) (Bloomberg Ticker: SPTRGL35) Endeksi
4) İzahnamenin (2.9.) nolu maddesine Fon tarafından yatırım yapılması öngörülen ülkelere
ilişkin bilgiler ilave edilmiştir.
5) İzahnamenin (2.4.) ve (2.10.) nolu maddeleri, yabancı yapılandırılmış yatırım
araçlarının da Fon portföyüne dahil edilebilmesi amacıyla değiştirilmiştir.
6) Fon yatırımcılarının Fon’un olası riskleri hakkında daha detaylı bilgilendirilmesi
amacıyla, Fon izahnamesinin Fon’un maruz kalabileceği risklere ilişkin (3.1.) nolu
maddesine sağlık alt sektörlerinde yer alan yabancı ortaklık paylarına yatırımın içerdiği
olası riskler ile olağan dışı piyasa koşullarından kaynaklanan risklere ilişkin bilgiler
eklenmiştir.
7) Fon izahnamesinin (7.1.3.) nolu maddesinde belirtilen, fon portföyüne varlık alım
satımına aracılık eden kurumlar arasında yer alan Bank of America, Merrill Lynch ile
Morgan Stanley anılan maddeden çıkartılmış; söz konusu kurumlar arasına Cowen Inc,
Denizbank A.Ş. ve Odeabank A.Ş. eklenmiştir. Ayrıca, yurt dışı pay piyasası/depo
sertifikaları işlemlerine ilişkin aracılık komisyon oranı üst sınırı onbinde 12’den
onbinde 25’e yükseltilmiştir.
Değişikliklere ilişkin detaylı bilgilere Fon’un Kamuyu Aydınlatma Platformu
(www.kap.org.tr) sayfasında yayımlanan izahname tadil metninden ulaşılabilir.

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI
AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu (Fon) izahnamesinin “Giriş” ve “Kısaltmalar”
bölümleri, “I. Fon Hakkında Genel Bilgiler” başlıklı bölümünde yer alan “1.1.” maddesi, “II.
Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları” başlıklı
bölümünde yer alan “2.3.”, “2.4.”,“2.5.”, “2.9.” ve “2.10.” maddeleri, “III. Temel Yatırım
Riskleri ve Risklerin Ölçümü” başlıklı bölümünde yer alan “3.1.” maddesi ile “VII. Fon
Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar ve Kurucu’nun Karşıladığı Giderler” başlıklı
bölümünde yer alan “7.1.2.” ve “7.1.3.” nolu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan
21/12/2020 tarih ve
E-12233903 - 305.01.01-13141 sayılı izin doğrultusunda
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Söz konusu değişiklikler 22/01/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
İşbu duyuru metninin yayım tarihi ile değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi arasındaki süre
zarfında Fon katılma payı satışı yapılmayacak ancak Fon’a iade talepleri karşılanacaktır.
İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU :
1) Fon’un unvanı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
ESKİ HALİ
Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu

YENİ HALİ
Ak Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu

2) İzahnamenin (2.3.) nolu maddesinde belirtilen Fon yatırım stratejisi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir;
ESKİ HALİ

YENİ HALİ
Fon toplam değerinin asgari yüzde %80’i devamlı
olarak; “alternatif enerji” başlığı altında ifade
edilebilen yeni, gelişen, temiz, yenilenebilir,
sürdürülebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren
şirketlerin ortaklık paylarına ve/veya bu şirketlerin
Fon’un yatırım stratejisi, fon portföyünün asgari
depo sertifikalarına (American Depositary Receipts
%80’inin devamlı olarak yabancı ortaklık
(ADR), Global Depositary Receipts (GDR))
paylarına yatırılması ve yapılan çeşitlendirme ile
yatırılacaktır.
yatırımcının yabancı hisse senedi piyasalarındaki
kazanca iştirak etmesini sağlamaktır.
Söz konusu yatırım stratejisi çerçevesinde, temel
Fon, ayrıca diğer yabancı para ve sermaye piyasası
olarak, işbu izahnamenin 2.5. maddesinde belirtilen
araçlarına da yatırım yapabilir.
endekste yer alan yenilenebilir enerji (güneş, güneş
fotovaltik, rüzgar, jeotermal, etanol, biyodizel,
biyoyakıt temin edici enzimler vb.), enerji verimliliği
(enerji üretimi, dağıtımı ve kullanımının
etkinleştirilmesi ile ilgilenen enerji yönetim

sistemleri, şebekeler, enerji sayaçları ve hızlı
iletkenler
vb.),
yeni
enerji
kullanımları
(mikrotürbinler, gelişmiş piller, hibrit aktarma
organları, hidrojen, sabit ve taşınabilir uygulama ve
makineler ile ulaşım araçları için yakıt pilleri, ileri
düzey araç şarjları vb.), ileri malzemeler
(nanoteknoloji, silikon, lityum, karbon yakalama ve
değerlendirilmesi, temiz enerji teknolojilerini
destekleyen malzeme ve süreçler vb.) enerji alt
sektörlerinde üretim, dağıtım, teknoloji sağlayıcısı,
çözüm üreticisi vb. aşamalarında faaliyet gösteren
şirketlerin ortaklık paylarına ve/veya depo
sertifikalarına yatırım yapılacaktır.
Fon’un yatırım amacı, enerji sektöründeki dönüşüm
sürecinde büyümesi öngörülen şirketlerin büyüme
olanaklarına ve olası kazançlarına iştirak edilmesidir.
Fon’un yatırım yapacağı enerji alt sektörlerinde
faaliyet gösteren yabancı ortaklık paylarına ilişkin
riskler dahil olmak üzere, Fon’un yatırım stratejisinin
içerdiği temel riskler hakkındaki detaylı açıklamalara
işbu izahnamenin 3.1. nolu maddesinde yer
verilmektedir.
3) Fon izahnamesinin (2.4.) nolu maddesinde yapılan değişiklik ile birlikte, TL ve döviz
cinsi vadeli mevduat ve katılma hesapları fon toplam değerinin en fazla %10’u oranında,
yurt içi organize para piyasası işlemleri ise Takasbank para piyasası işlemleri ile birlikte
fon toplam değerinin en fazla %20’i oranında fon portföyüne dahil edilebilecektir.
4) Fon izahnamesinin (2.5.) nolu maddesinde yer alan karşılaştırma ölçütü aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir:
ESKİ HALİ
YENİ HALİ
%50 S&P500 Net Total Return Index +
%100 Ardour Global Alternative Energy
%30 STOXX Europe 50 Net Return EUR Index +
Composite Total Return Index (Bloomberg
%10 TOPIX Net Total Return Index + %10
Ticker: AGIGLT) Endeksi
HANG SENG Net Total Return Index
5) İzahnamenin (2.9.) nolu maddesine yatırım yapılması öngörülen ülkelere ilişkin bilgiler
eklenmiştir.
6) Yabancı yapılandırılmış yatırım araçlarının da Fon portföyüne dahil edilebilmesi
amacıyla izahnamenin (2.10.) nolu maddesi değiştirilmiştir.

7) Fon yatırımcılarının Fon’un olası riskleri hakkında daha detaylı bilgilendirilmesi
amacıyla, Fon izahnmesinin Fon’un maruz kalabileceği risklere ilişkin (3.1.) nolu
maddesine enerji alt sektörlerinde yer alan yabancı ortaklık paylarına yatırımın içerdiği
olası riskler ile olağan dışı piyasa koşullarından kaynaklanan risklere ilişkin bilgiler
eklenmiştir.
8) İzahnamenin (7.1.2.) nolu maddesinde yer alan yönetim ücreti oranı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
Fon Yönetim Ücreti
Oranı (%)
Günlük
Yıllık

ESKİ HALİ
%0,00548
(yüzbindebeşvirgülkırksekiz)

YENİ HALİ
%0,00795
(yüzbindeyedivirgüldoksanbeş)

Yaklaşık %2 (yüzdeiki)

Yaklaşık %2,90 (yüzdeikivirgüldoksan)

9) İzahnamenin (7.1.3.) nolu maddesinde belirtilen, fon portföyüne varlık alım satımına
aracılık eden kurumlar arasında yer alan Bank of America Merrill Lynch ile Morgan
Stanley anılan maddeden çıkartılmış; söz konusu kurumlar arasına Cowen Inc,
Denizbank A.Ş., Odeabank A.Ş. ve Citi Menkul Değerler A.Ş. eklenmiştir. Ayrıca, yurt
dışı pay piyasası/depo sertifikaları işlemlerine ilişkin aracılık komisyon oranı üst sınırı
onbinde 12’den onbinde 25’e yükseltilmiştir.
Değişikliklere ilişkin detaylı bilgilere Fon’un Kamuyu Aydınlatma Platformu
(www.kap.org.tr) sayfasında yayımlanan izahname tadil metninden ulaşılabilir.

