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Eski Hali
MADDE 11- FON MALVARLIĞININ KULLANILMASI
Fon malvarlığından fon portföyünün yönetimi ile ilgili Şirkete ödenecek fon işletim gideri ve aşağıda
belirtilenler dışında harcama yapılamaz.
a) Fon kuruluşunu müteakip mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,
b) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri,
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Portföydeki varlıkların saklanması hizmetleri için ödenen ücretler,
Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ücretler,
Alınan kredilerin faizi,
Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen komisyonlar,
Fonun mükellefi olduğu vergi ödemeleri,
Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
KAP hizmet bedeli,
Kurul kayda alma ücreti,
KYD endeksleri benchmark kullanımı bedeli,
Kurul’ca uygun görülen diğer harcamalar.

Harcamaların belgeye dayandırılması zorunludur. Fon malvarlığından piyasa rayici üzerinde harcama
yapılamaz. Fon kuruluş giderleri Şirket tarafından karşılanır.
Fon’dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık
değerinin yıllık %1,91’i (yüzde bir virgul doksanbir) olarak uygulanacak olup söz konusu Fon Toplam
Gider Kesintisi oranı limiti içinde kalınsa dahi, birinci fıkrada belirtilen harcamalardan bağımsız
olarak Fona gider tahakkuk ettirilemez.
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’inden (yüz binde 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
MADDE 11- FON MALVARLIĞININ KULLANILMASI
Fon malvarlığından fon portföyünün yönetimi ile ilgili Şirkete ödenecek fon işletim gideri ve aşağıda
belirtilenler dışında harcama yapılamaz.
a) Fon kuruluşunu müteakip mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,
b) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta
ücretleri,
c) Portföydeki varlıkların saklanması hizmetleri için ödenen ücretler,
d) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ücretler,
e) Alınan kredilerin faizi,
f) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen komisyonlar,
g) Fonun mükellefi olduğu vergi ödemeleri,
h) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
i) KAP hizmet bedeli,
j) Kurul kayda alma ücreti,
k) KYD endeksleri benchmark kullanımı bedeli,
l) Kurul’ca uygun görülen diğer harcamalar.
Harcamaların belgeye dayandırılması zorunludur. Fon malvarlığından piyasa rayici üzerinde harcama
yapılamaz. Fon kuruluş giderleri Şirket tarafından karşılanır.
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, birinci fıkrada belirtilen harcamalardan
bağımsız olarak Fona gider tahakkuk ettirilemez.
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.

