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ESKİ MET İN YENİ MET İN 
Fon malvarlığından yapılabilecek 
harcamalara ilişkin esaslar: 
 
Fon, Fon adına doğrudan yapılan tüm 
masraflardan sorumludur. Fon yönetim ücreti 
dâhil tüm giderlerin yıllık toplamı işbu ihraç 
belgesinin “Fon Toplam Gider Oranı” başlığı 
altında yıllık olarak belirlenen Fon toplam 
gider oranlarını aşmayacaktır. 
 
Fon malvarlığından, Fon portföyünün yönetimi 
ile ilgili Yönetici’nin 3 (üç) aylık dönemlerin 
sonunda hak kazanıp tahsil edeceği Yönetim 
Ücreti, yatırım dönemi (1 (bir) yıl uzatılması 
durumu dahil) boyunca fon toplam gider oranı 
içerisinde kalmak kaydıyla yıllık 2 (iki) milyon 
TL’dir. Yatırım dönemi sonrasındaki 5 (beş) 
yıl için ise tüm yatırımcıların toplam ödenen 
kaynak taahhütleri üzerinden yıllık %2 (yüzde 
iki) olarak uygulanacaktır. 
 
Fon malvarlığından karşılanabilecek 
harcamalar: 
 
Portföy işletmesi ile ilgili harcamalar, 
a)Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve 
ilan giderleri ile mali müşavirlik, denetim ve 
Kurul ücreti de dâhil olmak üzere diğer 
giderler, 
b)Fonun yasal defterlerine ilişkin giderler dâhil 
olmak üzere noter ücretleri, 
c)Portföydeki varlıkların sigorta ücretleri,  
d)Portföydeki varlıkların veya bunları temsil 
eden belgelerin nakil veya nakile bağlı sigorta 
ücretleri, masraf ve giderleri, 

Fon malvarlığından yapılabilecek 
harcamalara ilişkin esaslar: 
 
Fon, Fon adına doğrudan yapılan tüm 
masraflardan sorumludur. Fon yönetim ücreti 
dâhil tüm giderlerin yıllık toplamı işbu ihraç 
belgesinin “Fon Toplam Gider Oranı” başlığı 
altında yıllık olarak belirlenen Fon toplam 
gider oranlarını aşmayacaktır. 
 
Fon malvarlığından, Fon portföyünün yönetimi 
ile ilgili Yönetici’nin 3 (üç) aylık dönemlerin 
sonunda hak kazanıp tahsil edeceği Yönetim 
Ücreti, yatırım dönemi (1 (bir) yıl uzatılması 
durumu dahil) boyunca fon toplam gider oranı 
içerisinde kalmak kaydıyla yıllık 2 (iki) milyon 
TL’dir. Yatırım dönemi sonrasındaki 5 (beş) 
yıl için ise tüm yatırımcıların toplam ödenen 
kaynak taahhütleri üzerinden yıllık %2 (yüzde 
iki) olarak uygulanacaktır. 
 
Yönetim Ücreti’ne ili şkin BSMV Fon 
tarafından kar şılanır. 
 
Fon malvarlığından karşılanabilecek 
harcamalar: 
 
Portföy işletmesi ile ilgili harcamalar, 
a)Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve 
ilan giderleri ile mali müşavirlik, denetim ve 
Kurul ücreti de dâhil olmak üzere diğer 
giderler, 
b)Fonun yasal defterlerine ilişkin giderler dâhil 
olmak üzere noter ücretleri, 
c)Portföydeki varlıkların sigorta ücretleri,  



 

e)Portföydeki varlıklara ilişkin saklama, fon 
günlük değerleme ve genel değerleme 
hizmetleri için ödenen her türlü ücretler, 
f)Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde 
ödenen ve bunun dışında Fon’un mükellefi 
olduğu her türlü vergi, resim, harç ve 
komisyonlar, 
g)Finansman giderleri, faiz, komisyon, masraf 
ve kur farkları,  
h)Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda 
ödenen kurtajlar, (yabancı para cinsinden 
yapılan giderler TCMB döviz satış kuru 
üzerinden Türk Lirasına çevrilerek 
kaydolunur.) 
i)Portföy yönetim ücreti, 
j)Fon’u ilgilendiren diğer sözleşmeler veya 
Fon’un operasyon, ticari iş veya faaliyetleri 
çerçevesinde doğan veya doğabilecek her türlü 
sorumluluk, dava, takip, iddia, masraf, talep, 
zarar ve harcamalar, 
k)Kuruluş aşamasında fon portföyünün 
oluşturulmasına ilişkin danışmanlık hizmeti 
alınmak istenmesi halinde “Kuruluş da dahil 
olmak üzere Fon’un portföyünün 
oluşturulmasına ilişkin olarak temin edilecek 
hukuki danışmanlık karşılığı ödenecek ücretler 
de dahil olmak üzere, mevzuat ve işbu içtüzük 
tahtında cevaz verilen her türlü danışmanlık ve 
hukuki danışmanlık hizmeti alımlarından 
doğan ücretler (Söz konusu ücretlere ve tahsil 
esaslarına Yatırımcı Sözleşmesi’nde yer 
verilmektedir). 
l)Katılma payları ile ilgili harcamalar, 
m)Aracı kurum komisyon ücreti ve masrafları, 
n)Fon adına yapılan sözleşmelere ilişkin ili şkin 
her türlü gider ve masraf, harç ve noter 
ücretleri, 
o)MKK ve Takasbank’a ödenen ücret, 
komisyon ve masraflar, 
p)Fon portföyündeki varlıkların pazarlanması 
ve satışı için katlanılan pazarlama, satış ve 
dağıtım giderleri, 
q)Performans ücreti. 
r)Kurulca uygun görülen diğer harcamalar, 
 
Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan 
giderleri ve diğer harcamalar: 

d)Portföydeki varlıkların veya bunları temsil 
eden belgelerin nakil veya nakile bağlı sigorta 
ücretleri, masraf ve giderleri, 
e)Portföydeki varlıklara ilişkin saklama, fon 
günlük değerleme ve genel değerleme 
hizmetleri için ödenen her türlü ücretler, 
f)Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde 
ödenen ve bunun dışında Fon’un mükellefi 
olduğu her türlü vergi, resim, harç ve 
komisyonlar, 
g)Finansman giderleri, faiz, komisyon, masraf 
ve kur farkları,  
h)Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda 
ödenen kurtajlar, (yabancı para cinsinden 
yapılan giderler TCMB döviz satış kuru 
üzerinden Türk Lirasına çevrilerek 
kaydolunur.) 
i)Portföy yönetim ücreti, 
j)Fon’u ilgilendiren diğer sözleşmeler veya 
Fon’un operasyon, ticari iş veya faaliyetleri 
çerçevesinde doğan veya doğabilecek her türlü 
sorumluluk, dava, takip, iddia, masraf, talep, 
zarar ve harcamalar, 
k)Kuruluş aşamasında fon portföyünün 
oluşturulmasına ilişkin danışmanlık hizmeti 
alınmak istenmesi halinde “Kuruluş da dahil 
olmak üzere Fon’un portföyünün 
oluşturulmasına ilişkin olarak temin edilecek 
hukuki danışmanlık karşılığı ödenecek ücretler 
de dahil olmak üzere, mevzuat ve işbu içtüzük 
tahtında cevaz verilen her türlü danışmanlık ve 
hukuki danışmanlık hizmeti alımlarından 
doğan ücretler (Söz konusu ücretlere ve tahsil 
esaslarına Yatırımcı Sözleşmesi’nde yer 
verilmektedir). 
l)Katılma payları ile ilgili harcamalar, 
m)Aracı kurum komisyon ücreti ve masrafları, 
n)Fon adına yapılan sözleşmelere ilişkin her 
türlü gider ve masraf, harç ve noter ücretleri, 
o)MKK ve Takasbank’a ödenen ücret, 
komisyon ve masraflar, 
p)Fon portföyündeki varlıkların pazarlanması 
ve satışı için katlanılan pazarlama, satış ve 
dağıtım giderleri, 
q)Performans ücreti. 
r)Kurulca uygun görülen diğer harcamalar, 
 



 

           
a) Fon'un mükellefi olduğu vergi ve “Vergi 
Usul Kanunu” gereği yapılan mali müşavirlik 
giderleri, 
b) Bağımsız denetim, serbest muhasebeci mali 
müşavir ve yeminli mali müşavirlik ve diğer 
hizmet alımlarından doğan ücretler, 
c)Takvim yılı esas alınarak üçer aylık 
dönemlerin son iş gününde Fon toplam 
değerinin yüz binde beşi oranında kurucu 
tarafından hesaplanan ve Portföy Saklayıcısı 
tarafından onaylanarak Kurula ödenen Kurul 
ücreti, 
d) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan ve 
diğer giderler. 

Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan 
giderleri ve diğer harcamalar: 
           
a) Fon'un mükellefi olduğu vergi ve “Vergi 
Usul Kanunu” gereği yapılan mali müşavirlik 
giderleri, 
b) Bağımsız denetim, serbest muhasebeci mali 
müşavir ve yeminli mali müşavirlik ve diğer 
hizmet alımlarından doğan ücretler, 
c)Takvim yılı esas alınarak üçer aylık 
dönemlerin son iş gününde Fon toplam 
değerinin yüz binde beşi oranında kurucu 
tarafından hesaplanan ve Portföy Saklayıcısı 
tarafından onaylanarak Kurula ödenen Kurul 
ücreti, 
d) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan ve 
diğer giderler. 

 


