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ESKİ ŞEKİL: 

 

I.FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

  

 MADDE 10- Fon malvarlığından fon portföyünün yönetimi ile ilgili Şirket’e 

ödenecek fon işletim gideri ve izahnamede belirtilenler dışında harcama yapılamaz.  

 Harcamaların belgeye dayandırılması zorunludur. Fon malvarlığından piyasa 

rayici üzerinde harcama yapılamaz. 

 Fon’dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst 

sınırı fon net varlık değerinin yıllık %1,91’i (yüzdebirvirgüldoksanbir) olarak 

uygulanacak olup söz konusu Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı limiti içinde kalınsa 

dahi, birinci fıkrada belirtilen harcamalardan bağımsız olarak fona gider tahakkuk 

ettirilmez.  

Fon’un toplam giderleri kapsamında, Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a 

tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırlı olarak, 

Şirket’e, fon net varlık değerinin günlük % 0,005'ünden (yüzbindebeş) [yıllık 

yaklaşık %1,84 (yüzdebirvirgülseksendört)] oluşan bir fon işletim gideri kesintisi 

tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Şirket’e ödenir.  

Bu içtüzükte belirlenen günlük kesinti oranının aşılıp aşılmadığı Kurucu 

tarafından günlük olarak kontrol edilir ve muhasebe kayıtlarına yansıtılır. Kurucu 

tarafından yapılan kontrolde, günlük oranların günlük ortalama fon net varlık 

değerine göre birikimli bir şekilde hesaplanmış halinin aşıldığının tespiti halinde, 

aşan kısım ilgili takvim yılını takip eden beş işgünü içinde Kurucu tarafından fona 

iade edilir.  

 

 

 

 

 



YENİ ŞEKİL: 

 

I.FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

  

MADDE 10- Fon malvarlığından fon portföyünün yönetimi ile ilgili Şirket’e 

ödenecek fon işletim gideri ve izahnamede belirtilenler dışında harcama yapılamaz.  

 Harcamaların belgeye dayandırılması zorunludur. Fon malvarlığından piyasa 

rayici üzerinde harcama yapılamaz. 

 Fon’dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst 

sınırı fon net varlık değerinin günlük yaklaşık %0,00523 

(yüzbindebeşvirgülyirmiüç) yıllık %1,91’i (yüzdebirvirgüldoksanbir) olarak 

uygulanacak olup söz konusu Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı limiti içinde kalınsa 

dahi, birinci fıkrada belirtilen harcamalardan bağımsız olarak fona gider tahakkuk 

ettirilmez.  

Fon’un toplam giderleri kapsamında, Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a 

tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırlı olarak, 

Şirket’e, fon net varlık değerinin günlük % 0,005'ünden (yüzbindebeş) [yıllık 

yaklaşık %1,84 (yüzdebirvirgülseksendört)] oluşan bir fon işletim gideri kesintisi 

tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Şirket ile 

yönetici arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına 

göre kurucuya ve yöneticiye fondan ödenecektir.  

Bu içtüzükte belirlenen günlük kesinti oranının aşılıp aşılmadığı Kurucu 

tarafından günlük olarak kontrol edilir ve muhasebe kayıtlarına yansıtılır. Kurucu 

tarafından yapılan kontrolde, günlük oranların günlük ortalama fon net varlık 

değerine göre birikimli bir şekilde hesaplanmış halinin aşıldığının tespiti halinde, 

aşan kısım ilgili takvim yılını takip eden beş işgünü içinde Kurucu 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. 

 


