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Referans
/KS/Fon Yönetim Ücret Bildirimi/

: Yat r m Fonlar na Uygulanan Y ll k Yönetim Ücreti Ve Giri Ç k

Komisyonlar n n Bildirimi

#LG#L# : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE P#YASALARI YÖNET#C#LER#
( YATIRIM FONU #HRAÇCILARI,ARACI KURULU2LAR )
Sermaye Piyasas

Kurulu’nun 30/07/2010 tarih 22/677 say l

fonlar na uygulanan günlük ve y ll k yönetim ücreti ile giri

ve ç k

karar

ile Yat r m

komisyonlar n n

oranlar n n toplu olarak ilan edilerek yat r mc lar n kar la t rmas na sunulabilmesini
teminen,

bu

bilgilerin

fon

kurucular

taraf ndan

Merkezi

Kay t

Kurulu u

A.2.’ye

bildirilmesinin zorunlu tutulmas na karar verilmi tir.
Söz konusu karar gereDince, fon kurucular n n Merkezi Kaydi Sistemde (MKS)
izlenen tüm fonlar için MKS üzerinden bildirimlerini yapabilmeleri amac yla geli tirilen
uygulama,

24

ADustos

2010

tarihi

itibariyle

üye

kullan m na

sunulacakt r.

Fon

kurucular n n gerçekle tirdiDi bildirimler, bir sonraki gün tarihi itibariyle ve günlük bazda
Kurulu umuz internet sitesi, Bilgi Merkezi/Veri Bankas bölümünden ilan edilecek olup
ayr ca, MKS’deki Raporlar/Fon Raporlar / RP325 Yat r m Fonlar Yönetim Ücret Bilgileri
raporu ile anl k olarak tüm üyeler taraf ndan raporlanabilecektir.
Bu doDrultuda fon kurucular taraf ndan ilgili bildirimlerin, 24 ADustos 2010 tarihi
günsonuna kadar MKS deki

CSV Dosya Aktar m # lemlerinden “YF36 Yat r m Fonlar

Yönetim Ücreti Bilgileri Bildirimi CSV” mesaj i levi seçilerek dosya aktar m

eklinde

iletilmesi gerekmektedir. Ayr ca iletilen bilgilerde deDi iklik olmas halinde yeni bilgilerin
dosya aktar m ile tekrar iletilmesi saDlanmal d r.
Uygulamaya ili kin CSV dosya format ve “RP325 Yat r m Fonlar Yönetim Ücret
Bilgileri” rapor format ekte yer almaktad r.
Bilgi edinilmesini ve gereDini rica ederiz.
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