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Türkiye’deki Portföy Yönetim 
Şirketlerinin GIPS Standartlari 
Zorunluluklarina Uyumla İlgili 
Durumlarinin Belirlenmesine Yönelik 
Bir Uygulama

Özet
Son yillarda dünyayi etkileyen en önemli unsurlardan olan globalleşme finans en-
düstrisini de içine almiştir. Sermaye piyasalarina yatirim yapan bireysel ve kurum-
sal yatirimcilarin sayilari ve tasarruf tutarlari da artiş göstermiştir. Bu nedenle port-
föy yönetiminin profesyonel olarak yapilmasi gereklidir. Genel prensipler doğrultu-
sunda şeffaf, adil, güvenilir ve yatirimcilari koruyacak standartlarin benimsenmesi, 
yatirimcilarin bilinçli bir şekilde doğru kararlar almasina ve sermaye piyasalarinin 
gelişmesine olumlu yönde katki sağlayacaktir.

Çalişmamizda ülkelerin organize olmuş global piyasalardaki profesyonel değerle-
re sahip bireysel ve kurumsal yatirimcilara ait portföy performanslarini, uluslarara-
si sermaye piyasalarinda tek düzeni sağlayacak Global Yatirim Performans Stan-
dartlarina (GIPS) uyumlu olarak sunmalarinin öneminden ve standartlara ihtiyaç 
duyulma nedenlerinden bahsedilmiştir. Ayrica, standartlara uyum sürecinde ulusal 
ve uluslararasi platformda temel alinacak kurallari içeren GIPS’ e uyum sağlama 
aşamasinda aşilmasi gereken hususlara değinilmiş ve Türkiye’deki portföy yöne-
tim firmalarinin GIPS ile ilgili zorunluluklara uyum durumlarinin belirlenmesine yö-
nelik bir uygulama yapilmiştir. Türk sermaye piyasasinda portföy yönetim şirketle-
rinin, GIPS’ in CVG (ülkesel versiyonu) uyumlu standartlari gönüllülük ilkesine rağ-
men benimsedikleri ve uyguladiklari sonucuna varilmiştir.  
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Turkish Fund Management Firms’s Adjustment to 
GIPS Standards: A Case Study

Abstract
Globalization has also affected financial sector and number of people who save and 
invest in these sector and their saving and invetment volumes have incresed tre-
mendously in recent years. This development requires that portfolio manegement 
has to be done more professionally. Development and acceptence of open, just, 
trusted, and investor protecting standards will lead correct decision making on be-
half of investors and development of financial markets. 

This study focuses on the organized individual and organizational investors’s port-
folio performance and these organizations’ adjustment and use of GIPS standards. 
Also, it deals with the issues of domestic and international adjustment process to 
GIPS and position of Turkish fund management companies in terms of adjustment 
to GIPS analyzed and  how Turkish fund management firms can overcome these 
adjustment problems. The study shows that Turkish firms volunterely accepted and 
adopted GIPS and CVG standards with success.
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