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Garanti Portfliy Yonctimi A.S,
Fon Scpcti Scmsiyc Fon u
MADDE I. Scmsiyc Fon'un Kurulu~ Amaci ve Siiresi
1.1. Garanti PonfOy Ytlnetimi A.~. tarafmdan 6362 saYllt Sennaye Piyasasl Kanunu 'nun 52. ve
53. maddelerine dayanllarak ve bu i~tUzilk hOkilmlerine gtlre ytlnetilmek Ozere tasarruf
sahipJerinden kahlma paylan kar$lltgmda toplanan paralarla. tasarruf sahipleri hesabma, inan~lt
mOlkiyet esaslarma gore, sermaye piyasasl mevzuatmda belirlenen varhk ve/vcya i~lemlcrden
olu~an portfiiyleri i~letmek amaclyla Garanli Ponflly Yonetimi A.~. Fon Sepeti ~emsiye Fonu
kurulmu~tur.
1.2. ~emsiye Fon. bu i~tUziik kapsammda katllma paylan ihra~ edilen fonlardan olu~maktadlr.
1,3. ~emsiye Fon sOresiz olarak kurulmu~tur.
1.4. Bu i~liizOkte ge~en;
Finansal Raperlama
Tebli~j
Kanun

KAP
Kurueu
Kurul
MKK
Portfliy SakiaYlclsl
PYs Tcbll~i
Semsiyc Fon
Tcbli~
Yonetici

:11.14.2 saYllt Yatlrlm Fonlarmm Finansal Raporlama Esaslanna ili~kin
Teblig'ini,
R\.\(;\ \5"1',
:6362 sayslt Sermaye PiyasBSI Kanunu'nu,
~p.!? g.tOO~.\.~~el\~.,'
:Kamuy~ Aydmlatma P~at~ormu'n.~.' ~~~\
~9
w.. D." ~2'.,~~
: Garantl Portfiiy YOnetlml A.~. 'YIj)IlVO'Si\~~'2).,'62::~'1,,1 'O~.'~
:Sennaye Piyasasl Kurulu'nu,
• iel'.( c"d()1.' I.. •
.,
:Merkezi KaYlt Kurulu~u A.S.'yi,
~'
:~emsiye Fon'a baglt olarak ihra~ edilen fonlarm sermaye piyasasl.-!)
mevzuatl kapsamlDda ponfiiy saklama hizmetini yiirOten kurulu$u,
:111.55.1 say,lt Portfay Yonetim Sirketleri ve Bu ~irketlerin
Faaliyetlerine IIi~kin Esaslar Tebligi'ni,
~
:Garanti ponray Yonetimi A.S. Fon Sepeti Semsiye Fonu'nu,
:111-52.1 saYlh Yatlnm Fonlarma lIi~kin Esaslar Tebligi'ni,
:Fonlarm ponfOy yonelimi faaliyetini yiiriilen ve PYS Tebligi 0
hUkUmlerine gOre kurulan portfay yonetim ~irketi'ni
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ifade eder.
1,5. Bu i~tUzilk, kalilma paYI sahipleri ile kurucu, ponflly saklaYlclsl ve yOnetici arasmda fon
ponfOyiinUn inan~lt mUlkiyel esaslanna gOre i~letilmesini, Kanun'un 56 nCI maddesi kapsammda
saklanmasml, vekalet akdi hOkUmlerine gOre yOnetimini konu alan genet i~lem $anla I i~eren
iltihaki bir sOzle~medir.
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MADDE 2. Semsiye Fon'un

.
8'1
I~

2.2. Kurucu'nun;
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Unvam; Garanti Portfoy Yilnetimi A.~.
Merkez Adresi; Cengiz Topel Cad. No:39 Kat:2
34337 Be~ikta~istanblll
Internet Sitesi: www.gpy.com.tr
2.3. Yilneticilleri'nin;
Unvam; Garanti Portiliy Yilnetimi A.~.
Merkez Adresi; Cengiz Topel Cad. No:39 Kat:2
34337 Be~ikta~/lstanblil
internet Sitesi: WWW.gpy.com.tr
2.4. Portfay SaklaYlclsl Kurulu~un;
Unvam; T. Garanti Bankasl A.~.
Merkez Adresi; Levent, Nispetiye Mah. Aytar Cad. No;2
34340 Be~ikta~/istanbul
internet Sitesi: www.garanti.com.tr
MADDE 3. ~emsiye Fon 'a Bagh Fonlarm jhra~ Edilmesi
3.1. ~emsiye Fon'a bagh fonlann katilma paylan halka arz edilir veya belirli ki~i ve/veya
kurulu~lara tahsisli olarak sallllr.
3.2. ~emsiye Fon'a bagiJ her bir fonun katilma paYI ihraci i~in, Kurulca belirlenen standartlara
lIygun olarak hazlrlanan izahname ve yatmmci bilgi formu ile Kurulca istenen diger bilgi ve
belgelerle birlikte Kurucu tarafllldan Kurul'a ba~vurulur.
3.3. Katllma paylan kar~lllgl yatlnmcllardan toplanan para ve diger varltklar takip eden i~ gunU
izahnamede belirlenen variJklara ve i~lemlere yallnllr.
3.4. Katilma paylannlll itibari degeri yoktur ve kaydi deger olarak tutuilir. Kallima paylan,
~emsiye Fon'a bagll fonlar itibariyle kaydi olarak MKK nezdinde mu~teri bazlllda izlenir.
Katilma paylan bastlrllamaz ve fiziken teslim edilemez.
3.5. Kallima paYI i~lemleri gunlUk olarak MKK'ya bildirilir.
3.6. Katllma paylarl MKK nezdindeki hesaplarda, her mU~terinin kimlik bilgileri ve buna bagh
hesap kodlan ile fon bazmda takip edilir.

MADDE 4. -Semsiye Fon 'a Bagh Fonlarm Saklanmasma
Esaslar

ve Malvarhgmm

Aynhgl

4.1. ~emsiye Fon'a bag II her bir fonun tUm varllk ve yOkumliilUkleri birbirinde
Kurucu ile Portfay SaklaYlclsmm malvarltgmdan ayndlr.

nitelikteki i~lemlerde bulunmak haricinde teminat gosterilemez ve rehnedilemez. Semsiye Fon'a
bagh fonlarm malvarhgl Kurucunun ve Portflly SaklaYlclsmm yonetiminin veya denetiminin
kamu kurumlarma devredilmesi halinde dahi ba~ka bir ama,la tasarruf edilemez, kamu
alacaklarmm tahsili amaci da dahil olmak Uzere haczedilemez. Uzerine ihtiyati tedbir konulamaz
ve iflas masasma dahil edilemez.
4.3. $emsiye Fon'a bagh fonlarm portfoylerindeki varhklann, Kurul'un portflly saklama
hizmetine i1i~kin dlizenlemeleri ,er,evesinde
PortfOy SaklaYlclsl nezdinde saklanmasl
zorunludur. Saklamaya ili~kin olarak Kurul'un ilgili diger dlizenlemelerinde yer alan esaslar
sakhdlr.
4.4. Kurucunun U,lincU ki~i1ere olan bor,lan ve yUkumlUlUkleri i1e $emsiye Fon'a bagh fonlarm
aym U,UncU ki~ilerden olan alacaklan birbirlerine kar~1 mahsup edilemez.

MADDE 5- $emsiye
Tabi Oldugu t1keJer

Fon'a

Bagh FonlarlR

Yilnetimine

tli~kin Esaslar

ile Yilnetici'nin

5.1. Kurucu, Semsiye Fon'a bagh fonlann katilma paYI sahiplerinin haklarml koruyacak ~ekilde
temsili, yonetimi, yonetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin bu i,tlizlik ve fon izahnameleri
hUklimlerine uygun olarak yUrUtUlmesinden sorumludur. Kurucu $emsiye Fon 'a bagh fonlara ait
varhklar lizerinde kendi adma ve fon hesabma mevzuat ve bu i,tUzUge uygun olarak tasarrufta
bulunmaya ve bundan dogan haklan kullanmaya yetkiJidir.
5.2. Fonu temsil ve i1zama Kurucu'nun yonetim kurulu yetkilidir. Ytinetim kurulu bu yetkisini
bir veya daha fazla murahhas liyeye veya mlidUr olarak 11,UncUki~i1ere devredebilir.
5.3. Semsiye Fon'un ve Semsiye Fon'a bagh fonlarm faaliyetlerinin yUrUtUlmesi esnasmda
portfoy ytineticiligi hizmeti dahil dl~rtdan saglanan hizmetlerden yararlamlmasl, Kurucunun
sorumlulugunu ortadan kaldlrmaz.
5.4. Ytineticinin yonettigi her fonun ve Semsiye Fon'a bag" olarak bu i,tUzUk kapsamtnda ihra,
edilecek fonlann ,Ikanm ayn ayn gllzetmesi zorunludur.
5.5. Semsiye Fon ve Semsiye Fon'a bagh fonlarla i1gili i~lemlerin dUzgUn yUrUtUlebilmesini
teminen PYS Teblig'j hUkUmleri ,er,evesinde bir fon hizmet birimi olu~turulur.
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5.6. Kurucu ile kaltlma paYI sahipleri arasmdaki i1i~kilere Kaoun, i1gili mevzuat ve i,tUzUkte
hUkUmleri, hukUm bulunmayan hallerde ise 11.01.2011 tarihli ve 6098 saYlh TUrk Bor,lar
Kanununun 502 ila 514 UncUmaddeleri hUklimleri klyasen uygulamr.

I

MADDE 6- $emsiye Fon i1e $emsiye Fon'a Bail" FonlarlR Yatmm Amacl, Portioy Vilnetim
Stratejisi i1e Do Fonlarda Yatmm YapJlacak Sermaye Piyasasl Ara,larlRlR Se£inrtvi'c~
Riskin Daglhlmasl EsasJarl
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6.1. .~emsiye Fon'~ b~~h. !onl~rm portfllyl.erine ahnacak varhklar ve i~lemlere i1i,~i.n;.f~!~:'., ~:' ""'.
Tebhg ve Kurul'un Jlglh dlger
lemelennde yer alan esaslara uyulur.
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6.2. Katllma paylan $emsiye Fon'a bagh olarak ihra9 edilen fonlarm fon toplam degeriniu en az
%80'; devamh olarak diger fonlarm ve borsa yallTim fonlarlum kallima paylaTin'dan
olu~makladlr. $emsiye Fon'a bagh fonlann yalJrlm ama91an ile portfay yonetim stratejilerine ve
fonlarm portfaylerine ahnabilecek varltk ve j~lemlerin se9imi ile riskin dagllilmasl esaslarma
ili~kin ayrmtlh bilgilere ilgili fonlann izahnamelerinde yer verilmektedir.
MAD DE 7- ~emsiye Fon'a Bagh Fonlarm Kahlma Paylarmm Salim ve Geri Ahm
Fiyatlarmm Tespit; UsuIQ 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 gergevesinde ayn ayn hesaplamr.
7.2. $emsiye Fon'a bagh fonlann katJlma paylarmm saum ve geri ahm tiyatlannm tespiti usulU
ite fon portfCly ve top lam degerinin belirlenmesine ili~kin esaslara fon' izahnamelerinde yer
verilmektedir.
MADDE 8- Baglmslz Denetim, Finansal Raporlama
Sahiplerine Yansltllmasma tli~kin Esaslar

ile Gelir ve Giderlerin

Katllma Pay.

$emsiye Fon'un hesap donemi takvim Ylhdlr. Ancak ilk hesap donemi $emsiye Fon'un
kurulu~ tarihinden ba~layarak 0 yilm Arahk aymm sonuna kadar olan sUredir.

8.1.

8.2. $emsiye Fon ite $emsiye Fon'a baglt fonlara ili~kin tinansal raporlarm haZITlanmasmda
Finansal Raporlama Tebligi'nde yer alan usul ve esaslara uyulur.
8.3. $emsiye Fon ve $emsiye Fon'a bagh fonlann tinansal tablolannm baglmSlZ: denetiminde
Kurul'un baglmslz denetimle ilgili dUzenlemelerine uyulur. Finansal tablo haZITlama
yUkUmlUlOgUnUn bulundugu ilgili hesap doneminin son gUnU itibanyla haZITlanan portfOy
raporlan da tinansal tablolarla birlikte baglmslz denetimden ge9irilir.
8.4. $emsiye Fon 'a bagh fonlar tasfiye tarihi itibanyla ozel baglmslz denelime tabidir.
8.5. $emsiye Fon'a bagh her bir fonda olu~an kar, bu i9tUzUkle belirtilen esaslara gllre tespit
edilen katllma paYI tiyallarma yanm. KatJlma paYI sahipleri, paylanm fon izahnamelerinde yer
alan esaslar ~ergevesinde fona geri saluklarmda, ellerinde luttuklan sOre i9in fonda olu~an
kardan paylanm alml~ olurlar.
8.6. $emsiye Fon'a bagh her bir fondan ka~llanan, yllnetim Ucreti dahll IUm giderlerin
loplammln Ust smlrlna ve fon malvarhgmdan yapllabilecek hareamalara ili~kin bilgil
on
izahnamesinde yer verilir.

8.9. ~emsiye Fon'a bagll fonlarda Kurul dUzcnlemeleri ~er~evesinde perform ansa dayah
Ucretlendirme yap,labilir. Performansa dayah Ucretlendirme uygulamasmda bulunan ~emsiye
Fon'a bagh fonlann izahnamelerinde performansa dayah Ueretlendirmeye ili~kin esaslara ve
hesaplama llmeklerine yer verilir.

MADDE 9. Beige ve KaYlt DUzeni

9.1. Ihra~ edilen kaulma paylarmm kaydma mahsus olmak iizere ~emsiye Fon'a bagh her bir
fon i~in TUrk Tiearet Kanunu'nun 64. maddesinc gore tasdik enirilen "Kalilma Paylan Defteri"
lutulur. Kalilma paylan defterinde katllma paylarmm ahm satlmlan gUnlOk olarak izlenir. TUrk
Ticaret Kanunu. Vergi Usul Kanunu ve Kanun hOkUmleri ~er~evesinde ~emsiye Fon'a bagh her
bir fon i~in Yevmiye Defleri (gOnlUk defter), Defter-j Kebir (bOyiik defter)fon hizmet birimi
tarafindan tutulur. Maliyc 8akanhgl'nca istenebileeek 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 katllma paylarmt
mO~teri bazmda izleyebilccek bir sistemi kurmak ve bu bilgileri 5 yil boyunca saklamak
zorundadtr.
9.3. ~emsiye Fon 'a bagh fonlarm muhasebe, denetim, hesap ve i~lemleri Kanun, TUrk Ticaret
Kanunu, Vergi Usul Kanunu ile 8or~lar Kanunu'nun ilgili hOkUmlerine uygun olarak,
Kurueunun, Yoneticinin ve Portfdy SaklaYlclsmm hesaplan dl~mda 6zel hesaplarda izlenir. Fon
muhasebesine ili~kin olarak, Finansal Raporlama Tebligi'nde belirtilen esaslar ile Kurulca
belirlenen diger esaslara uyulur.

MADDE 10- ~emsiye Fon'la ilgiJi Bilgilerin A~lklanina ~ekli
10.1. ~emsiye Fon'un Yllhk finansal tablolan, ilgili hesap d6neminin bitimini takip eden 60 gUn
i~inde KAP'ta kamuya a~lklamr. Ozel baglmslz denetimden ge~en finansal tablolar ise ilgili
d6nemin sonunu takip eden 60 gOn i~erisinde KAP'ta a~lklamr.
10.2. ~emsiye Fon'a bagh fonlara i1i~kin ayhk olarak haZirlanan portfOy dagthm rapor/an, ilgili
ayt takip eden altl i~ gOnUi~inde KAP'ta a~lklamr.
10,3. Portfdy raporlan dl~mdaki finansal raporlar, KAP'ta a~lklandlktan sonra, Kurucu'nun
internet sitesinde, yatmmcilar tarafmdan kolayhkla ula~llabilecek ~ekilde yaYlmlamr. 8u
bilgiler, ilgili internet sitesinde en az be~ yil sUreyle kamuya a~lk tutulur. S6z konu
I
sal
raporlar aym zamanda Kurucunun merkezinde ve kallima paYI saU~1 yapilan rtamla
yaltr,mcilarm incelemesi i~in hazlr bulundurulur.
10.4. I~bu i~tUzOk ve i~tUzUkteki degi~iklikler ticaret siciline tescil ve TTSG ile KA it "ilan; '"
edilir. Degi~iklikler yatmmctlarm yallnin yapma kararm, etkileyebilecek ve oneeden bi1g . hi9!,...,.8
olunmasmt gerektirecek nitelikte ise, degi~iklige i1i~kin izin yaz,smm Kurucu tarafmd~It,
li~
"'••••
edildigi tarihi izleyen i~ gUnU konuya i1i~kin bir duyuru metni aynca KAP'ta ilan ed~lr'o/e . i .~ ••
hususlarm yUrOr/Ugegiri~ tarihi 10 i giinUnden az olmamak Uzere duyuru metninde be'IJrtilir. ~
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10.5. Kurul gerektiginde. Teblig'de yer alan sUrelerle bagh olmakslzm $emsiye Fon ve $emsiye
Fona bagh fonlar hakkmda bilgi verilmesini isteyebilir. Sava~, dogal afetler, ekonomik kriz,
ileli~im sistemlerinin ~okmesi, fonlann portfOylerindeki varhklarm ilgili oldugu pazann,
piyasanlO, platformun kapanmasl, bilgisayar sislemlerinde meydana gelebileeek anzaJar, ~irketin
mali durumul1u elkileyebileeek onemli bir bilginin ortaya ~Ikmasl gibi olaganUstO durumlarm
meydana gelmesi halinde, degerleme esaslanOln tespiti hususunda kurueunun yonelim kurulu
karar alabilir. Bu durumda degerleme esaslarmm gerek~eli olarak karar defterine yazllarak,
Kurul'a ve PortfOy SaklaYlclsl'na bildirilmesi zorunludur. Aynea soz konusu olaylarla ilgili
olarak KAP'ta a~lklama yaplhr.
10.6. $emsiye Fon'a bagh fonlarm
diizenlemelerine uyulur.

reklam

ve ilanlanna

i1i~kin olarak

Kurul'un

ilgili

10.7. KAP'ta ilan edilmesi gereken bilgi ve belgeJerin eksiksiz olarak yaYlmlanmasl. dogrulugu
ve gUneel tutulmasl Kurueu'nun sorumlulugundadlr.
MAD DE 11. ~msiye Fon'a Bagh Fonlarm DagltJml, Fonlara
Aynlma $artlarl He Fonlann Sana Ermesi ve Tasfiyesi

KatJlma ve Bu Fonlardan

11.1. $emsiye Fon'a bagh fonlann kalilma paylarmm ahm sallmlanna
csaslara fon izahnamelerinde yer verilir.

ve dagltlmma

ili~kin

11.2. Kurueu, Yonetiei ve varsa Dagltlm Kurulu~u tarafmdan katllma paylarmm $emsiye Fona
bagh her bir fon adma ailln salimi esastlr. Kurucu velveya Yenetici, $emsiye Fon'a bagh her bir
fonun kallima pay' saYlsmm %20'sini a~mayacak ~ekilde, ilgili fon kallima paylanOl kendi
portfilylerine dahil edebilirler. Aneak katllma paylanmn satl~ma b~lanmadan once Kurucu
tarafmdan $emsiye Fon'a bagh bir fona avans olarak tahsis edilen tutar kar~thgmda portfilye
alman kattlma paylan $emsiye Fon'a bagh i1gili fonun kurulu~undan itibaren bir yd sOre ile bu
oramn hesaplanmasmda dikkale ahnmaz.
11.3. $emsiye Fon'un sona ermesine ve tasfiyesine ili~kin olarak Teblig'de belirtilen esaslara
uyulur.
11.4. $emsiye Fon tasfiye sUrceinin tamamlanmasl Uzerine, i~bu i,.:tOzUk Kurueu tarafmdan
liearet sicilinden terkin euirilir ve keyfiyet Kurul'a bildirilir.
11.5. I~bu i~tOzUk kapsammda paylarl ihra,.: edilen $emsiye Fon'a bagh
tasfiye edilmeksizin de tasfiyeye tabi tululabilir.
11.6. $emsiye
verilmektedir.

Fon'a

bagh fonlann

tasfiyesine

Du i~tlizlikte hliklim bulunmayan hallerde ve bu l~tIizlik hUkUmleri i1eSermaye Piyasasl
Kurulu'nun dlizenlemeleri arasmda bir uyumsuzluk ortaya ~Ikmasl halinde Sermaye
Piyasasl Kurulu dOzenlemelerine uyulur. Sermaye Plyasasl Kurulu
i~tUzlik
hUklimlerinin de~~tlrilmesinl her zaman talep edebilir ve l~tUzlik standartlarlDl
de~i~tirebilir.

GARANTi PORTFOV VONETi
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