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Garanti Portfliy Yiinetimi A.~.
Dejti~ken ~emsiye Fon
MADDE 1- ~emsiye Fon'un

Kurulu~

Amac1 ve Siiresi

1.1. Garanti Portfdy Yiinetimi A.~. tarafmdan 6362 say1h Sermaye Piyasas1 Kanunu 'nun 52. ve
53. maddelerine dayamlarak ve bu i~tlizlik hlikllmlerine gore yiinetilmek llzere tasarruf
sahiplerinden kat1lma paylan kar~1hjlmda toplanan paralarla, tasarruf sahipleri hesabma, inan~h
miilkiyet esaslarma gore, sennaye piyasas1 mevzuatmda belirlenen varhk ve/veya i~lemlerden
olu~n porttoyleri i~letmek amac1yla Garanti Portfliy Yiinetimi A.~. Degi~ken ~emsiye Fon
kurulmu~tur.

1.2. ~emsiye Fon, bu ioytiizlik kapsammda kalllma pay ian ihraoy edilen fonlardan olu~maktad1r.
1.3.

~emsiye

Fon sliresiz olarak

kurulmu~tur.

1.4. Bu i~tlizOkte g~en;
Finansal Raporlama
Tebligi
Kanun
KAP
Kurucu
Kuru I

MKK
Portf"dy Saklay•c•s•
PY~

Tebligi

~emsiye

Fon

Tebliit
Yiinetici

:ll-14.2 say1h Yatmm Fonlanmn Finansal Raporlama Esaslarma lli~kin
Teblig'ini.
:6362 say1h Sermaye Piyasas1 Kanunu'nu,
:Kamuyu Aydmlatma Platformu'nu,
: Garanti Portf<ly Yonetimi A.~. 'yi,
:Sermaye Piyasas1 Kurulu'nu,
:Merkezi Kay1t Kurulu~u A.~.'yi,
:~emsiye Fon'a bagh olarak ihra~ edilen fonlarm sermaye piyasas1
mevzuall kapsammda portf<ly saklama hizmetini yOrUten kurulu~u.
:111-55.1 say1h Portfdy Yonetim ~irketleri ve Bu ~irketlerin
Faaliyetlerine lii~kin Esaslar Tebligi'ni,
:Garanti Portf<ly Yonetimi A.~. Degi~ken ~emsiye Fon'unu,
:1!1-52.1 say1h Yat1nm Fonlarma lli~kin Esaslar Tebligi'ni,
:Fonlann portf<ly yonetimi faaliyetini yOrUten ve PY~ Tebligi
hilkilmlerine gore kuru ian portf<ly yonetim ~irketi'ni

ifade eder.
1.5. Bu i~tilzilk, katJ!ma pay1 sahipleri ile kurucu, portfdy saklayJCJSJ ve yonetici arasmda fon
portfdyilnUn inan~h mOikiyet esaslarma gore i~letilmesini, Kanun'un 56 nc1 maddesi kapsammda
saklanmasmJ, vekalet akdi hUkUmlerine gore yonetimini konu alan genel i~lem ~rtlanm i~eren
iltihaki bir 50zle~medir.
MADDE 2- Semsiye Fon'un Unvam ile Kurucu, Ylinetici ve Portfliy Saklay•c•s•'na flitkin
Bilgi
2.1. ~emsiye Fon'un unvam; Garanti PortfOy Yonetimi A.~. Dejli~ken ~emsiye Fon'dur.
2.2. Kurucu'nun;

·,

Unvam; Garanti Portfoy Yllnetimi A.~.
Merkez Adresi; Cengiz Topel Cad. No:39 Kat:2
3433 7 Be~ikta$flstanbul
internet Sitesi: www.gpy.com.tr
2.3. Yllneticilleri'nin;
Unvam; Garanti Portf6y Yllnetimi A.~.
Merkez Adresi; Cengiz Topel Cad. No:39 Kat:2
34337 Be~ikta$11stanbul
Internet Sitesi: www.gpy.com.tr
2.4. Portf6y SaklayiCISI Kurulu~un:
Unvam; T. Garanti Bankas1 A.~.
Merkez Adresi; Levent, Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Be~ikta$flstanbul
Internet Sitesi: www.garanti.com.tr

MADDE 3- ~emsiye Fon'a Bagh Fonlarm ihra<; Edilmesi
3.1.

~emsiye

kurulu~lara

Fon'a bagh fonlarm kat!lma paylan halka arz edilir veya belirli ki~i ve/veya
tahsisli olarak sallhr.

3.2. ~emsiye Fon'a bagh her bir fonun katllma pay1 ihrac1 i"rin, Kurulca belirlenen standartlara
uygun olarak hamlanan izahname ve yatmmc1 bilgi formu ile Kurulca istenen diger bilgi ve
belgelerle birlikte Kurucu tarafmdan Kurul'a ba~vurulur.
3.3. Katllma paylan ka~1hg1 yatmmc!lardan toplanan para ve diger varhklar takip eden i~ giinii
izahnamede belirlenen varhklara ve i~lemlere yatmhr.
3.4. Katilma paylarmm itibari degeri yoktur ve kaydi deger olarak tutulur. Katllma paylar1,
~emsiye Fon'a bagh fonlar itibariyle kaydi olarak MKK nezdinde mU~eri bazmda izlenir.
Kat1lma paylar1 bastmlamaz ve fiziken teslim edilemez.
3.5. Kat!lma pay1

i~lemleri

giinlUk olarak MKK'ya bildirilir.

3.6. Kalllma paylan MKK nezdindeki hesaplarda, her
hesap kodlan ile fon bazmda takip edilir.

mU~terinin

kimlik bilgileri ve buna bagh

MADDE 4- ~msiye Fon'a Bagh Fonlarm Saklanmasma ve Malvarhgmm Ayrllagma ili~kin
Esaslar
4.1. ~emsiye Fon'a bagh her bir fonun tUm varhk ve yiikiimliilUkleri birbirinden ve aynca
Kurucu ile Portf6y Saklayac1smm malvarhgmdan aynd1r.

·,

nitelikteki i~lemlerde bulunmak haricinde teminat g<isterilemez ve rehnedilemez. ~emsiye Fon'a
bagh fonlann malvarhj!1 Kurucunun ve Portfliy Saklay•c•smm y6netiminin veya denetiminin
kamu kurumlanna devredilmesi halinde dahi b~ka bir ama~la tasarruf edilemez, kamu
alacaklarmm tahsili amac1 da dahil olmak iizere haczedilemez. iizerine ihtiyati tedbir konulamaz
ve itlas masasma dahil edilemez.
4.3. ~emsiye Fon 'a bagh fonlann portfoylerindeki varhklarm, Kuru I 'un portfliy saklama
hizmetine ili~kin dlizenlemeleri ~e~evesinde Portfoy SaklayiCISI nezdinde saklanmas1
zorunludur. Saklamaya ili~kin olarak Kurul'un ilgili diger diizenlemelerinde yer alan esaslar
sakhd1r.
4.4. Kurucunun O~OncU ki~ilere olan bo~lan ve yUkliml!iliikleri ile ~emsiye Fon'a bagh fonlarm
aym U~iincU ki~ilerden olan alacaklan birbirlerine ka~1 mahsup edilemez.

MADDE S- ~msiye Fon'a Baglt Fonlarm Yiinetimine ili~kin Esaslar ile Yiinetici'nin
Tabi Oldugu ilkeler
5.1. Kurucu, ~emsiye Fon'a bagh fonlann kat1lma pay• sahiplerinin haklanm koruyacak ~ekilde
temsili, yiinetimi, yonetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin bu i~tiiziik ve fon izahnameleri
hlik!imlerine uygun olarak yOriit!ilmesinden sorumludur. Kurucu ~emsiye Fon'a bagh fonlara ait
varhklar iizerinde kendi adma ve fon hesabma mevzuat ve bu i~tiiziige 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 iiyeye veya mUdUr olarak U~iincii ki~ilere devredebilir.
5.3. ~emsiye Fon'un ve ~emsiye Fon'a bagh fonlarm faaliyetlerinin yiirUtUlmesi esnasmda
portfliy yoneticiligi hizmeti dahil d1~ar1dan saglanan hizmetlerden yararlamlmas•, Kurucunun
sorumlulugunu ortadan kaldmnaz.
5.4. Yoneticinin yonettigi her fonun ve ~emsiye Fon'a bagh olarak bu i~Uziik kapsammda ihra~
edilecek fonlarm ~1karm1 ayr• ayn gozetmesi zorunludur.
5.5. ~emsiye Fon ve ~emsiye Fon'a bagh fonlarla ilgili i~lemlerin diizgOn yUriitiilebilmesini
teminen PY~ Teblig'i hiik!imleri ~er~evesinde bir fon hizmet birimi olu~turulur.
5.6. Kurucu ile kat1lma pay1 sahipleri arasmdaki ili~kilere Kanun, ilgili mevzuat ve i~tUzOkte
h!ik!imleri, hiikiim bulunmayan hallerde ise 11.01.20 l l tarihli ve 6098 say1h Tiirk Bo~lar
Kanununun 502 ila 514 iincii maddeleri hilkiimleri k1yasen uygulamr.
MADDE 6- Semsiye Fon ile ~msiye Fon'a Baglt Fonlarm Yat1r1m Amac1, Portfliy Yiinetim
Stratejisi ile Bu Fonlarda Yatlrtm Yaptlacak Sermaye Piyasast Arat;lanmn Set;imi Ve
Riskin Dag•tllmas1 Esaslan
6.1. ~emsiye Fon'a bagh fonlarm portfliylerine almacak varhklar ve i~lemlere ili~kin olarak
Teblij! ve Kurul'un ilgili diger diizenlemelerinde yer alan esaslara uyulur.

J

6.2. $emsiye Fon'a bagh fonlarm yatmm ama~lan ile portll!y yonetim stratejilerine ve fonlarm
portll!ylerine ahnabilecek varhk ve i~lemlerin se~imi ile riskin daj!Itiimasi esaslarma ili~kin
ayrmllh bilgilere ilgili fonlann izahnamelerinde yer verilmektedir.
MADDE 7- $emsiye Fon'a Bagh Fonlarm Katdma Paylarmm Sattm ve Geri Ahm
Fiyatlarmm Tespiti Usulii ile Fon Portfliy ve Fon Toplam Degerinin Belirlenmesi Esaslan
7.1. $emsiye Fon'a bagh her bir fonun birim pay degeri Finansal Raporlama Tebligi'nde
belirlenen esaslar ~er~evesinde ayn ayn hesaplamr.
7.2. $emsiye Fon'a bagh fonlarm katllma paylanmn sallm ve geri ahm fiyatlannm tespiti usuiU
ile fon portfliy ve toplam degerinin belirlenmesine ili~kin esaslara fon izahnamelerinde yer
verilmektedir.
MADDE 8- BagimSIZ Denetim, Finansal Raporlama ile Gelir ve Giderlerin Katdma Pay1
Sabiplerine Yansihlmasma il~kin Esaslar
8.1. $emsiye Fon'un hesap donemi takvim y•hd1r. Ancak ilk hesap donemi $emsiye Fon'un
kurulu~ tarihinden b~layarak o ydm Arahk aymm sonuna kadar olan sUredir.
8.2. $emsiye Fon ile $emsiye Fon'a bagh fonlara ili~kin finansal raporlarm hamlanmasmda
Finansal Raporlama Tebligi'nde yer alan usul ve esaslara uyulur.
8.3. $emsiye Fon ve $emsiye Fon 'a bagh fonlarm finansal tablolannm bagimSIZ denetiminde
Kurul'un bagimSIZ denetimle ilgili dUzenlemelerine uyulur. Finansal tablo haz1rlama
yUkUmlOIUgUnUn bulundugu ilgili hesap doneminin son gUnU itibanyla haz1rlanan portfciy
raporlar1 da finansal tablolarla birlikte bag•ms1z denetimden ge~irilir.
8.4. $emsiye Fon'a bagll fonlar tasfiye tarihi itibanyla ozel bagimSIZ denetime tabidir.
8.5. $emsiye Fon'a bagh her bir fonda olu~an kar, bu i~tOzUkte belirtilen esaslara gore tespit
edilen kat1lma pay1 fiyatlarma yans~r. Katllma pay1 sahipleri, paylanm fon izahnamelerinde yer
alan esaslar ~er~evesinde fona geri saltlklarmda, ellerinde tuttuklan sUre i~in fonda olu~an
kardan paylanm alm1~ olurlar.
8.6. $emsiye Fon'a bagh her bir fondan kar~1lanan, yonetim Ocreti dahil tUm giderlerin
toplammm Ust smmna ve fon malvarhgmdan yapllabilecek harcamalara ili~kin bilgilere fon
izahnamesinde yer verilir.
8.7. $emsiye Fon'un kurulu~ giderleri ile fonlarm kat1lma pay1 ihra~ giderleri hari~ olmak Uzere,
$emsiye Fon i~in yap11mas1 gereken tUm giderler (bagimSIZ denetim gideri, vs.) $emsiye Fona
bagh fonlarm toplam degerleri dikkate ahnarak oransal olarak bu fonlarm portll!ylerinden
ka~1lamr.

8.8. $emsiye Fon'a bagh her bir fonda uygulanacak yonetim Ocretinin hesaplanmasma
bilgilere fon izahnamelerinde yer verilir.

ili~kin

Fon'a bagh fonlarm izahnamelerinde performansa dayah Ucretlendirmeye ili~kin esaslara ve
hesaplama lirneklerine yer verilir.

MAD DE 9- Beige ve Kaytt Diizeni

9.1. ihra~ edilen kat1lma paylannm kaydma mahsus olmak iizere ~emsiye Fon'a bagh her bir
fon i>in TUrk Ticaret Kanunu'nun 64. maddesine glire tasdik ettirilen "Kat1lma Paylan Defteri"
tutulur. Kat1lma paylan defterinde kalllma paylarmm ahm saumlan giinliik olarak izlenir. TUrk
Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Kanun hiikiimleri >er,evesinde ~emsiye Fon'a bagh her
bir fon i~in Yevmiye Defteri (giiniUk defter), Defter-i Kebir (biiyiik defter)fon hizmet birimi
tarafmdan tutulur. Maliye Bakanhgt'nca istenebilecek 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 kaulma paylanm
mii~teri bazmda izleyebilecek bir sistemi kurmak ve bu bilgileri 5 ytl boyunca saklamak
zorundadtr.
9.3. ~emsiye Fon'a bagh fonlann muhasebe, denetim, hesap ve i~lemleri Kanun, TUrk Ticaret
Kanunu, Vergi Usul Kanunu ile Bor~j:lar Kanunu'nun ilgili hiikiimlerine uygun olarak,
Kurucunun. Yiineticinin ve Portflly Saklaytctsmm hesaplan d1~mda iizel hesaplarda izlenir. Fon
muhasebesine ili~kin olarak, Finansal Raporlama Tebligi'nde belirtilen esaslar ile Kurulca
belirlenen diger esaslara uyulur.
MADDE 10- ~emsiye Fon'la itgili Bilgilerin A~ttklanma 1;1ekli

10.1. 1;1emsiye Fon'un ylihk finansal tablolan, ilgili hesap diineminin bitimini takip eden 60 gUn
i>inde KAP'ta kamuya a~tklantr. Ozel bagtmstz denetimden gelj:en finansal tablolar ise ilgili
dllnemin sonunu takip eden 60 gUn i>erisinde KAP'ta a,tklamr.
10.2. ~emsiye Fon'a bagh fonlara ili~kin ayhk olarak hamlanan portfdy dag1hm raporlan, ilgili
ay1 takip eden alt1 i~ gUnO ilj:inde KAP'ta a,tklantr.
10.3. Portf<iy raporlan dt~mdaki finansal raporlar, KAP'ta a,tklandtktan sonra, Kurucu'nun
internet sitesinde, yattnmctlar tarafmdan kolayhkla ula~tlabilecek ~ekilde yaytmlamr. Bu
bilgiler, ilgili internet sitesinde en az be~ ytl siireyle kamuya a,tk tutulur. Sllz konusu tinansal
raporlar aym zamanda Kurucunun merkezinde ve kattlma pay1 sall~l yaptlan ortamlarda
yatmmctlarm incelemesi ilj:in haztr bulundurulur.
10.4. i~bu i~iiziik ve ilj:tiizUkteki degi~iklikler ticaret siciline tescil ve TTSG ile KAP'ta ilan
edilir. Degi~iklikler yatmmctlann yatmm yapma kararm1 etkileyebilecek ve llnceden bilgi sahibi
olunmasm1 gerektirecek nitelikte ise, degi~iklige ili~kin izin yaztsmm Kurucu tarafmdan tebeiiUg
edildigi tarihi izleyen i~ giinil konuya ili~kin bir duyuru metni ayrtca KAP'ta ilan edilir ve yeni
hususlann yiirilrlilge giri~ tarihi I 0 i~ giiniinden az olmamak iizere duyuru metninde belirtilir.

piyasanm, platformun kapanmas1, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek anzalar, ~irketin
mali durumunu etkileyebilecek linemli bir bilginin ortaya ~1kmas1 gibi olaganUstii durumlarm
meydana gelmesi halinde, degerleme esaslarmm tespiti hususunda kurucunun yonetim kurulu
karar alabilir. Bu durumda degerleme esaslarmm gerek,eli olarak karar defterine yaz1larak,
Kurul'a ve PortRiy SaklayJcJsJ'na bildirilmesi zorunludur. Aynca sliz konusu olaylarla ilgili
olarak KAP'ta a,•klama yap1hr.

10.6. ~emsiye Fon'a bagh fonlarm reklam ve ilanlanna
diizenlemelerine uyulur.

ili~kin

olarak Kurul'un ilgili

10.7. KAP'ta ilan edilmesi gereken bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak yay•mlanmasJ, dogrulugu
ve giincel tutulmasJ Kurucu "nun sorumlulugundadJr.
MADDE 11- ~msiye Fon'a Bagh Fonlarm DagJhmJ, Fonlara Katdma ve Bu Fonlardan
Ayr1Ima ~artlar1 ile Fonlarm Sona Ermesi ve Tasfiyesi

11.1. ~emsiye Fon'a bagh fonlann kat1lma paylarmm ahm sat1mlanna ve dag1llmma
esaslara fon izahnamelerinde yer verilir.

ili~kin

11.2. Kurucu, Ylinetici ve varsa Dagi!Jm Kurulu~u tarafmdan katJima paylarmm ~emsiye Fona
bagh her bir fon adma ahm sat1m1 esast1r. Kurucu velveya Yonetici, ~emsiye Fon'a bagh her bir
fonun kat1lma pay1 say1smm %20'sini a~mayacak ~ekilde, ilgili fon katJima paylarm1 kendi
portRiylerine dahil edebilirler. Ancak kat1lma paylarmm satJ~ma b~lanmadan once Kurucu
tarafmdan ~emsiye Fon'a bagh bir fona avans olarak tahsis edilen tutar ka~1hgmda portRiye
ahnan kat1lma paylan ~emsiye Fon'a bagh ilgili fonun kurulu~undan itibaren bir yll sUre ile bu
oramn hesaplanmasmda dikkate almmaz.
11.3. ~emsiye Fon'un sona ermesine ve tastiyesine
uyulur.

ili~kin

olarak Teblig'de belirtilen esaslara

11.4. ~emsiye Fon tasfiye slirecinin tamamlanmas1 iizerine,
ticaret sicilinden terkin ettirilir ve keyfiyet Kurul'a bildirilir.

i~bu

i,tlizUk Kurucu tarafmdan

11.5. l~bu i~tUziik kapsammda paylan ihra, edilen ~emsiye Fon'a bagh fonlar ~emsiye Fon
tasfiye edilmeksizin de tastiyeye tabi tutulabilir.
11.6. ~msiye Fon'a bagh fonlann tasfiyesine
veri lmektedir.

ili~kin

esaslara fon izahnamelerinde yer

Bu IPDzlkte bOkflm buluumayau ballerde ve bu i~UzOk bOkOmleri ile Sermaye PlyasaSJ
Kurulu'uuu dOzeulemelerl arasmda blr uyumsuzluk ortaya ~tkmast baliude Sermaye
Plyasast Kurulu dOzeulemeleriue uyulur. Sermaye Plyasast Kurulu l~tOzOk
bOkOmleriuln dqlftirllmesinl her zamau · talep edebilir ve IPDzOk staudartlannt
dqqtirebllir.
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