IJr. 2015-//74
Garanti PortlOy Yonetirni A.~.
De~i~ken ~ernsiye Fon
MADDE 1- ~ernsiye Fon'un Kurulu~ Arnaci ve Silresi
1.1. Garanti Portfoy Yllnetirni A.~. tarafmdan 6362 saYllI Serrnaye Piyasasl Kanunu 'nun 52. ve
53. maddelerine dayamlarak ve bu i9tUzUk hUkUmlerine gOre yonetilmek Uzere tasarruf
sahiplerinden katilma paylan kar~lligll1da toplanan paralarla, tasarruf sahipleri hesabma, inan91i
mOlkiyet esaslarrna gtlre, serrnaye piyasasl mevzuatmda belirlenen varllk ve/veya i~lemlerden
olu~an portfOyleri i~letmek amaclyla Garanti PortfOy Yonetimi A.~. Degi~ken Semsiye Fon
kurulmll~lur.
1.2. ~emsiye Fon, bu i9tUzUkkapsammda katllma paylan ihra9 edilen fonlardan olu~maktadlr.
1.3. ~emsiye Fon sUresiz olarak kurulmu~tur.
1.4. Bu i~tUzUkte gegen;
Finansal Raporlama
Tebligi
Kanun

KAP
Kurucu
Kurul
MKK
PortfOy Sa klaYlclsl
PYS Tebligi
~emsiye Fon
Tebli~
Yonetici

:11-14.2 sayill Yalmm Fonlannm Finansal Raporlama Esaslanna IIi~kin
Teblig'ini.
:6362 sayill Sermaye Piyasasl Kanunll'nu,
:Kamuyu Aydmlatma Platformu'nu,
: Garanti Portfoy Yonetimi A.S. 'yi,
:Sermaye Piyasasl Kurulu'nu,
:Merkezi KaYlt Kurulu~u A.S.'yi,
:~emsiye Fon'a bagl. olarak ihra~ edilen fonlann sennaye piyasasl
mevzuatl kapsammda portfOy saklama hizmetini yUrUten kurulu~u,
:111-55.1 sayill Portfoy Yonetim Sirketleri ve Bu Sirketlerin
Faaliyetlerine IIi~kin Esaslar Tebligi'ni,
:Garanti PortfOy Yonetimi A.~. Degi~ken Semsiye Fon'unu,
:111-52.1saylil YatJnm Fonlanna lIi~kin Esaslar Tebligi'ni,
:Fonlarm portlOy yonetimi faaliyetini yOrUten ve PYS Tebligi
hOkUmlerine gore kuru Ian portfay yonetim ~irketi'ni

ifade eder.
1.5. Bu i9!UZUk,katllma paYI sahipleri He kurucu, portfOy saklaYlclsl ve yonetiei arasmda fon
portfOyUnUninan9h mOlkiyet esaslanna gore i~letilmesini, Kanun'un 56 nCI maddesi ~psammda
saklanmasml, vekalet akdi hUkUmlerine gOre yOnetimini konu alan genet i~lem ~~r
I igeren
iltihaki bir sozle~medir.
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MADDE 2- Semsiye Fon'un
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2.1. Semsiye Fon'un unval1l; Garanti Portfoy Yonetimi A.~'I8egi~ken Semsiye Fon'
2.2. Kurucu'nun;
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Unvam; Garanti Portfoy Yllnetimi A.$.
Merkez Adresi; Cengiz Topel Cad. No:39 Kat:2
3433 7 Be~ikta~/lstanbul
internet Sitesi: WWW.gpy.com.tr
2.3. Yllnetici/leri'nin;
Unvalll: Garanti PortfOy Yllnetimi A.$.
Merkez Adresi; Cengiz Topel Cad. No:39 Kat:2
34337 Be~ikta~/lstanbul
Internet Sitesi: www.gpy.com.tr
2.4. PortfOy SaklaYlclsl Kurulu~un:
Unvam: T. Garanti Bankasl A.$.
Merkez Adresi; Levent, Nispctiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Be~ikta~/lstanbul
Internet Sitesi: www.garantLcom.tr
MADDE 3- i;lemsiye Fon'a Bagh Fonlarm ihra~ Edilmesi
3.1. i;lemsiye Fon'a bagh fonlarll1 katdma paylan halka arz edilir veya belirli ki~i ve/veya
kurulu~lara tahsisli olarak sallhr.
3.2. $emsiye Fon'a bagh her bir fonun katdma pay' ihraci i~in, Kurulca belirlenen standartlara
uygun olarak haZirlanan izahname ve yatlnmci bilgi formu ile Kurulca istenen diger bilgi ve
belgelerle birlikte Kurucu tarafmdan Kurul'a ba~vurulur.
3.3. Kallima paylan kar~lllgl yattrlmcJlardan toplanan para ve diger varhklar takip eden i~ gUnU
izahnamede belirlenen varhklara ve i~lemlere yallnhr.
3.4. KatJlma paylarll1l11 itibari degeri yaktur ve kaydi deger olarak tutulur. KatJlma paylan,
$emsiye Fon'a bagh fonlar itibariyle kaydi olarak MKK nezdinde mU~teri bazll1da izlenir.
Katdma paylan basttrllamaz ve fiziken teslim edilemez.
3.5. Katdma pay' i~lemleri gUnlUk alarak MKK'ya bildirilir.
3.6. Kaulma paylan MKK nezdindeki hesaplarda, her mU~terinin kimlik bilgileri ve buna bagh
hesap kadlan ile fon bazlI1da takip edilir.

4.1. $emsiye

Fon'a bagh her bir fonul1 tUm varhk ve yUkUmlUlUkleri
Kurucu ile Portflly SaklaYlclsmm malvarhgmdan ayndlr.

4.2. $emsiye Fon'a bagh fon
alvarhg', fan hesabll1a olmasl, i~tUzUkte ve izahnamede
hUkUm bulunmasl ~artlylal..
i W""Joi." rev ara~ i~lemleri veya fon adma taraf olunan benzer
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nitelikteki i~lemlerde bulunmak harieinde teminat gosterilemez ve rehnedilemez. Semsiye Fon'a
bagll fonlarm malvarllgl Kurueunun ve Portfoy SaklaYlelsmm yonetiminin veya denetiminin
kamu kurumlarma devredilmesi halinde dahi ba~ka bir ama~la tasarruf edilemez. kamu
alaeaklanmn tahsili amael da dahil olmak Ozere haezedilemez. lizerine ihtiyati tedbir konulamaz
ve iOas masastna dallil edilemez.
4.3. Semsiye Fon'a bagll fonlarm portfcSylerindeki varhklann, Kurul'un ponfliy saklama
hizmetine i1i~kin diizenlemeleri
~er~evesinde Portfoy SaklaYlelsl nezdinde saklanmasl
zorunJudur. Saklamaya ili~kin olarak Kurul'un ilgili diger dlizenlemelerinde yer alan esaslar
sakhdlr.

4.4. Kurueunun li~lineU ki~ilere olan bor~lan ve yUkUmlOlUkleri ile Semsiye Fon'a bagh fonlarm
aym U~UneUki~ilerden olan alaeaklan birbirlerine ka~1 mahsup edilemez.

MADDE 5- Semsiyc Fon'a
Tabi Oldugu likeler

Ba~h Fonlarm

Yllnctimlne

ili~kin Esaslar

ile Y6netiei'nin

5.1. Kurueu, Semsiye Fon'a bagh fonlarm kallima paYI sahiplerinin haklanm koruyaeak ~ekilde
temsili, yllnetimi, y6netiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin bu i~tUzOk ve fon izahnameleri
hOkUmlerine uygun olarak yUrUtUlme~inden sorumludur. Kurueu Semsiye Fon'a bagh fonlara ait
varhklar Uzerinde kendi adma ve fon hesabma mevzuat ve bu i~tUzOge uygun olarak tasarrufta
bulunmaya ve bundan dogan haklan kullanmaya yetkilidir.
5.2. Fonu temsil ve ilzama Kurueu'nun yonetim kurulu yetkilidir. Yonetim kurulu bll yetkisini
bir veya daha fazla murahhas liyeye veya mUdUrolarak U~OneUki~ilere devredebilir.
5.3. Scmsiye Fon'un ve Semsiye Fon'a bagll fonlann faaliyetlerinin yUrUtUlmesi esnasmda
portflly yonetieiligi hizmeti dahil dl~andan saglanan hizmetlerden yararlamlmasl, Kurueunun
sorumlulugunu onadan kaldlrmaz.
5.4. Yllnetieinin yonel1igi her fonun ve Semsiye Fon'a bagll olarak bu i~tUzilk kapsammda ihra~
edileeek fonlartn ~Ikanm ayn ayn gozetmesi zorunludur.
5.5. Semsiye Fon ve Semsiye Fon'a bagll fonlarla ilgili i~lemlerin dUzgUn yUrUtUJebilmesini
tcminen PYS Tcblig'j hUkilmleri ~er~evesinde bir fon hizmet birimi olu~turulur.
5.6. Kurueu ile katilma paYI sahipleri arasmdaki ili~kilere Kanun, ilgili mevzuat ve
hUkilmleri, hOkUm bulllnmayan hiillcrde ise 11.01.2011 tarihli ve 6098 saYl1i TOr
Kanununlln 502 ila 514 OneUmaddeleri hUkUmleri klyasen uyglliamr.
MADDE 6- Semsiye Fon lie Semsiye Fon'a Baglr Fonlarm Yatmm Amael, Portfdy Y
Stratejisi ile Bu Fonlarda Yalmm Yapllacak Sermaye Piyasasl Ara~larmm Se~i
Riskin Dagltllmasl Esaslan
6.1. Semsiye Fon'a bagll fonlarm portfdyJerine allnaeak varllklar ve i~lemlere iJi~ki
Teblig ve Kurul 'un ilgili diger dOzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur.

6.2. Semsiye Fon'a bagll fonlarm yatlrlm ama~lan ile portfily yonetim stratejilerine ve fonlarm
portfaylerine almabilecek varhk ve i~lemlerin sc~imi ile riskin da/llllimasl esaslanna ili~kin
ayrmllh bilgilere ilgili fonlann izahnamelerinde yer verilmektedir.
MADDE 7. Semsiye Fon'a 8agh Fonlarm Kallima Paylarmm
Fiyatlarmm Tespiti Usulii i1e Fan portray ve Fon Toplam Degennin

Salim ve Geri Ahm
Belirlenmesl Esaslarl

7.1. Scmsiye Fon'a bagh her bir fonun birim pay degeri Finansal Raporlama Tebligi'nde
belirlenen esaslar ~el'~evesinde ayn ayn hesaplamr.
7.2. Semsiye Fon'a bagh fonlann kallima paylarmm salim ve geri ahm fiyatlanmn tespiti usulU
ile fan portfay ve top lam degetinin belirlenmesine ili~kin esaslara fon izahnamelerinde yer
verilmektedir.
MAD DE 8- Baglmslz Denetim, Finansal Raporlama
Sahiplerine Yansltllmaslna IIi~kin Esaslar

i1e Gelir ve Glderlerin

Kahlma

Pay I

8.1. Semsiye Fon'un hesap donerni takvim Ylhdlr. Ancak ilk hesap dllnellli Semsiye Fon'un
kuruJu~ larihinden b~layarak a yilm Arahk aymm sonuna kadar alan sUredir.

8.2. Semsiye Filll ile Semsiye Fon'a bagh fonlara ili~kin finansal raporlarm hazlrlanmasll1da
Finansal Raporlallla Tebligi'nde yer alan usuJ ve esaslara uyulur.
8.3. Semsiye Fan ve Sernsiye Fan 'a baglt fonlann finansa! tablolannm baglmslz denetiminde
Kurul'un baglmslz denetimle ilgili dUzenlemelerine uyulur. Finansal tabla haZll'lama
yUkUmlUIUgUnUn bulundugu ilgili hesap dilneminin son gUnU itibanyla haZll'lanan portfay
raporlan da finansal tablolarla birlikle baglmslz denetimden gc~irilir.
8.4. Semsiye Fan 'a bagh fonlar tasfiye tarihi itibanyla ozel baglmslz denetime tabidir.
8.5. Scmsiye Fon'a baglt her bir fonda olu~an kar, bu i~tUzUklC belirtilen esaslara gore tespit
edilen kallima pay I fiyatlarma yanslr. Kalllllla paYI sahipleri, paylanm fan izahnamelerinde yer
alan esaslar ~er~evesinde fona geri satuklannda, ellerinde IUlluklan sUre i~in fonda olu~an
kardan paylanm ahm~ olurlar.
8.6. Semsiye Fon'a bagl. her bir fondan kar~llanan, yllnetirn Ucreti dahil tUm giderlerin
toplarnmm Ust smlrlna ve fan malvarhgmdan yapllabilecek harcamalara ili~kin bilgilcre fan
izahnarnesinde yer verilir.

dUzenlerneleri ~e~evcsinde perform ansa dayah
Ucretlendirrne uyguJamasmda bulunan Semsiye
4

Fon'a bagh fonlarm izahnamclcrinde
hesaplama orneklerine yer verilir.

performansa dayall Ucretlendirmeye

ili~kin esaslara ve

MADDE 9. BeIge ve Kay.l DUzeni
Ihra~ edilen katJlma paylarmm kaydma mahsus olmak Uzere ~emsiye Fon'a bagh her bir
fon i~in TUrk Ticaret Kanunu'nun 64. maddesine gore tasdik ettirilen "KatJlma Paylarl Defteri"
tUIUJur. KatJlma pay Ian defterinde katllma paylarmm ahm satlmlan gUnlUk olarak izlenir. TUrk
Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Kanun hUkUmleri ~er~evesinde ~emsiye Fon'a bagh her
bir fon i~in Yevmiye Defteri (gUnlUk defter), Defter-i Kebir (bUyUk defter)fon hizmet birimi
tarafmdan tutulur. Maliye Bakanllgl'nca istenebilecek ilgili mevzuattan kaynaklanan zorunlu
defterler de ilgili fon bazmda aynca tuluilir.
9.1.

9.2. Klirucu ~emsiye Fon'a bagh her bir fon i~in kaydi deger olarak tutulan fon kaulma paylanl1l
mU~leri bazmda izleyebilecck bir sistemi kurmak ve bu bilgilcri 5 YII boyunca saklamak
zorundadlr.
9.3. ~emsiye Fon'a bagll fonlann muhasebe, denetim, hesap ve i~lemleri Kanun, TUrk Ticaret
Kanunu. Vergi Usul Kanunu ile Bor~lar Kanunu'nun ilgili hUkUmlerine uygun olarak.
Kurucunun, Yllneticinin ve Portftly Saklaytclsmm hesaplan dl~mda llzel hesaplarda izlenir. Fon
muhasebesine i1i~kin olarak. Finansal Raporlama Tebligi'nde belirtilcn esaslar ile Kurulca
belirlenen diger esaslara uyulur.

MADDE 10. o$emsiye Fon'la tlgili Bilgilerin A~lklanma o$ekli
10.1. ~emsjye Fon'un yilhk finansaltablolan,
ilgili hesap dllneminin bitimini takip eden 60 gUn
i~inde KAP'la kamuya a~lklanlr. Ozel baglmslz denetimden ge~en finansal tabloJar ise ilgili
dllnemin sonunu takip eden 60 gUn j~erisinde KAP'ta a~tklal1lr.

10.2. ~emsiye Fon'a bagh fonlara ili~kin ayhk olarak hazlrlanan portfay dagtl!m raporlan, ilgili
aYllakip eden altt i~ gUnUi~jnde KAP'ta a~lklal1lr.
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10.5. Kurul gerektiginde, Teblig'de yer alan sUrelerle bagll olmakslzm ~emsiye Fon ve ~elT'isiy~
Fona balll! fonlar hakkmda b' . verilmesini isteyebilir. Sav~. dogal afetler, ekonomik kriz,
ileti~im sistemlerinin
esi*
n portftlylerindeki varhklann ilgili oldugu pazarm,
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piyasanm, platformun kapanmasl, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek anzalar, ~irketin
mali durumunu etkileyebilecek llnemli bir bilginin ortaya ylkmaSI gibi olaganOstU durumlarm
meydana gelmesi halinde, degerleme esaslannm tespiti hususllnda kllrucunun yonetim kurulu
karar alabilir, Bu durumda degerleme esaslarmm gerekyeli olarak karar defterine yazJlarak.
Kurul'a ve PortfOy SaklaYlclsl'na bildirilmesi zorunludur. Aynca soz konusu olaylarla ilgili
olarak KAP'ta aylklama yaplhr.
10.6. $emsiye Fon'a bagh fonlarm
diizenlemelerine uyulur.

reklam

ve i1anlarma i1i~kin olarak

Kuru1'un

i1gili

10.7. KAP'ta ilan edilmesi gereken bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak yaYlmlanmasl, dogrulugu
ve gOncel tutulmasl Kurucu'nun sorumlulugundadlr.
MADDE 11. ~emsiye Fon'a Bagh Fonlann Dagltlml, Fonlara
Ayrllma $artlan He Fonlarm Sona Ermesi ve Tasfiyesi

Kalilma

11.1. Semsiye Fon'a bagh fonlann kaulma paylarll1m ahm sallmlarma
esaslara fon izahnamelerinde yer verilir.

ve Du Fonlardan

ve dagilimma ili~kin

11.2. Kurucu, Yonetiei ve varsa Dagltlm Kurulu~u tarafmdan kalilma paylannm Semsiye Fona
bagh her bir fon adma ahm salimi esastlr. Kurueu ve/veya Yllnetiei, Semsiye Fon'a bagh her bir
fonun katllma paYI saYlsmm %20'sini a~mayacak ~ekilde, ilgili fon kalilma paylarml kendi
portfOylerine dahil edebilirler. Ancak kaulma paylarmm satl~lI1a ba~lanmadan llnce Kurucu
tarafll1dan Semsiye Fon'a bagll bir fona avans olarak tahsis edilen tular kar~J1lgmda portfOye
alman katllma pay Ian Semsiye Fon'a bagh i1gili fonun kurulu~undan itibaren bir yil sOre ile bu
oranm hesaplanmasmda dikkate ahnmaz.
11.3. Semsiye Fon'un sona ermesine ve tasfiyesine i1i~kin olarak Teblig'de belirtilen esaslara
uyulur.
11.4. Semsiye Fon tasfiye sOrecinin tamamlanmasl iizerine, i~bu iyliizOk Kurucu tarafll1dan
ticaret sieilinden terkin etlirilir ve keyfiyet Kurul'a bildirilir.
11.5. I~bu iytUziik kapsammda paylan ihray edilen Semsiye Fon'a bagh fonlar $emsiye Fon
tasfiye edilmeksizin de tasfiyeye tabi tutulabilir.
11.6. ~emsiye
verilmektedir.

Fon 'a bagil fonlann

tasfiyesine

ili~kin esaslara

fon izahnamelerinde
~
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11.7. Kurucunun iflas) veya tasfiyesi halinde Kuru!, ~emsiye Fonu ve $emsiye&'o
fu,lm 'yg~
""k.
"',ttlm ",,,,,,, "'fir<
SaklaYlclsmm mali durumunun taahhOtlerini kar~llayamayaeak kadar zaYlflam'
~fI
tasfiyesi halinde de, Kurucu fon varhgml Kurulea uygun glirOleeek ba~ '('~ir
,'0
saklaYlclsma devreder.
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Bu l~tUzllkte hUklim bulunmayan hallerde ve bu i~tllzllk hUkUmlerllJe Sermaye PiY811asl
Kurulu'nun dllzenlemeleri arasmda hir uyumsuzluk ortaya ~lkm8111halinde Sermaye
Piyasasl Kurulu dllzenlemelerlne
uyulur. Sermaye Piyas8111 Kurulu i~tiizllk
hllklimlerioin dei:i~tirilmesini her zaman- talep edebilir ve i~tiizilk standartlarml
det~tirebilir.
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