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Eski Hali
4. Fonun Harcamalarına İlişkin Bilgiler
4.2. Fon Toplam Gider Kesintisi ve Fon İşletim Gideri Kesintisi Hakkında Bilgiler
Fon’dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık değerinin
yıllık %1,91’i (yüzde bir virgül doksanbir) olarak uygulanacak olup söz konusu Fon Toplam Gider
Kesintisi oranı limiti içinde kalınsa dahi, II.4.I bölümünde belirtilen harcamalardan bağımsız olarak
Fona gider tahakkuk ettirilmeyecektir.
Fon’un toplam giderleri kapsamında, Fon’un yönetim ve temsili ile Fon’a tahsis ettiği donanım, personel
ve muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırlı olarak Şirket’e fon net varlık değerinin günlük
%0,005151’sinden (yüzbinde beş virgül yüzellibir) [yıllık bazda %1,88 (yüzde bir virgül seksensekiz)]
oluşan bir fon işletim gideri kesintisi tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde
Şirket’e ödenir.
Her takvim yılının son işgünü itibarıyla bu içtüzükte belirlenen yıllık fon toplam gider kesintisi oranının
aşılıp aşılmadığı, ilgili yıl için heaplanan günlük ortalama fon net varlık değeri eas alınarak Şirket
tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde içtüzükte belirlenen oranın aşıldığının tespiti halinde aşan
tutar ilgili dönemi takip eden 5 iş günü içinde Şirket tarafından fona iade edilir. Fonun paylarının ilk
defa halka arz edilmesi veya fonun tasfiye olması durumunda, bu fıkrada belirtilen kontroller fon
paylarının satışa sunulmuş olduğu günler dikkate alınarak yapılır.
Fon içtüzüğünde belirlenen azami fon toplam gider kesintisi oranı ve takvim yılının bitiminde
gerçekleşen fon toplam gider kesintisi oranı ile varsa iade tutarı ilgili dönemin bitimini takip eden 6 iş
günü içinde KAP’ta ilan edilir.
Portföy yöneticisinin ilgili fonun toplam giderlerinden aldığı payın tutarı ve oranı ile Kurulca belirlenen
formatta düzenlenen fon toplam gideri kesintisinin dağılımı takvim yılının bitimini takip eden 6 iş günü
içinde KAP’ta ilan edilir.
Yeni hali
4. Fonun Harcamalarına İlişkin Bilgiler
4.2. Fon Toplam Gider Kesintisi ve Fon İşletim Gideri Kesintisi Hakkında Bilgiler
Fon’dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık değerinin
yıllık %1,09’i (yüzde bir virgül sıfırdokuz) olarak uygulanacak olup söz konusu Fon Toplam Gider
Kesintisi oranı limiti içinde kalınsa dahi, II.4.I bölümünde belirtilen harcamalardan bağımsız olarak
Fona gider tahakkuk ettirilmeyecektir.

Fon’un toplam giderleri kapsamında, Fon’un yönetim ve temsili ile Fon’a tahsis ettiği donanım, personel
ve muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırlı olarak Şirket’e fon net varlık değerinin günlük
%0,002904’sinden (yüz binde iki virgül dokuzyüzdört) [yıllık bazda %1,06 (yüzde bir virgül sıfıraltı)]
oluşan bir fon işletim gideri kesintisi tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde
Şirket’e ödenir.
Her takvim yılının son işgünü itibarıyla bu içtüzükte belirlenen yıllık fon toplam gider kesintisi oranının
aşılıp aşılmadığı, ilgili yıl için heaplanan günlük ortalama fon net varlık değeri eas alınarak Şirket
tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde içtüzükte belirlenen oranın aşıldığının tespiti halinde aşan
tutar ilgili dönemi takip eden 5 iş günü içinde Şirket tarafından fona iade edilir. Fonun paylarının ilk
defa halka arz edilmesi veya fonun tasfiye olması durumunda, bu fıkrada belirtilen kontroller fon
paylarının satışa sunulmuş olduğu günler dikkate alınarak yapılır.
Fon içtüzüğünde belirlenen azami fon toplam gider kesintisi oranı ve takvim yılının bitiminde
gerçekleşen fon toplam gider kesintisi oranı ile varsa iade tutarı ilgili dönemin bitimini takip eden 6 iş
günü içinde KAP’ta ilan edilir.
Portföy yöneticisinin ilgili fonun toplam giderlerinden aldığı payın tutarı ve oranı ile Kurulca belirlenen
formatta düzenlenen fon toplam gideri kesintisinin dağılımı takvim yılının bitimini takip eden 6 iş günü
içinde KAP’ta ilan edilir.

