
Müşterilerimizin sadece bizim “yatırım başarımız” ile ilgilenmelerini sağlayacak şekilde 

tamamıyla   kurallara   göre   düzenlenmiş   ve   şeffaf   bir   faaliyet   yapımız  var.  Ödenmiş 

sermayemiz   2.5m   TL’dir   ve   portföy   yöneticiliği   faaliyetimiz,   sermaye   yeterliliği   ve 

finansal    bilgilerimizi    düzenli    olarak    kontrol    eden    Sermaye    Piayasası    Kurulu 

(www.spk.gov.tr) tarafından yetkilendirilmiştir. 
 

Finansal faaliyetlerimiz yılda iki kere A1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim 

A.Ş.     (www.a1ymm.com)     tarafından     denetlenir     ve     denetim     raporlarımız     ve 

faaliyetlerimizi     etkileyebilecek     önemli     içsel     bilgilerimiz,     kamuyu     aydınlatma 

platformunda (www.kap.org.tr) ilan edilir. Her türlü faaliyetimiz ayrıca günlük olarak iç 

denetçimiz   tarafından   denetlenir   ve   sonuçlar   doğrudan   yönetim   kuruluna   veya 

gerektiğinde  Sermaye  Piyasası  Kurulu’na  (SPK)  raporlanır.  Şirketimiz,  personel  sicil 

kayıtlarını  tutan  ve  etik  kurallar  ihlal  edildiğinde,  gerekirse  disiplin  cezası  vermeye 

yetkili olan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (www.tspb.org.tr) bir üyesidir. 
 

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre, bütün müşteri ve fon varlıkları, portföy 

şirketinden bağımsız olarak SPK tarafından yetkilendirilmiş bir saklama kuruluşunda, ve 

aynı zamanda İstanbul Takasbank (www.takasbank.com.tr) ve Merkezi Kayıt 

Kuruluşu’nda (www.mkk.com.tr) açılan alt hesaplarda izlenmek zorundadır. 

Şirketimizin müşterilerinin ve yönettiğimiz fonun varlıkları, Akbank T.A.Ş. saklama 

şubesinde saklanmaktadır. Akbank, portföy yönetim şirketi olarak bizim yönettiğimiz 

müşteri hesaplarındaki nakit ve menkul değerlerin tüm hareketlerinden (kayıtların 

tutulması, vergisel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve virmanı da dahil) 

sorumludur. Yatırımcılar kendi hesaplarını, Akbank saklama bankası tarafından 

doğrudan kendilerine gönderilecek hesap ekstrelerinden takip edebilecekleri gibi, yine 

diledikleri zaman Akbank Saklama tarafından kendilerine verilecek bir pin kodu ile 

internetten izleme olanağına sahiptirler. 

 
UCITS fonu özellikleri taşıyan Marmara Capital Hisse Senedi Yoğun Fonu’muzun da 

yönetim ilkeleri SPK tarafından (Bakınız, Yatırım Fonları tebliği) belirlenmiş sıkı 

düzenlemelere göre yapılmaktadır. Fonumuzun tüm muhasebe ve operasyon kayıtları, 

risk gözetimi, resmi defterleri ve yasal duyuruları da Garanti Bankası tarafından 

hazırlanmaktadır. Fonumuzun günlük fiyatı da, bizden bağımsız olarak her gün Garanti 

Bankası tarafından hesaplanmakta ve Tefas’ın sitesinde (www.tefas.gov.tr) ilan 

edilmektedir. Ayrıca fona ait tüm istatistiki bilgiler (fon giriş-çıkışları, yapılan işlemler, 

aracı kurumlara ödenen komisyonlar, içindeki varlıkların dağılımı, portföyün çevirme 

hızı vs.) aylık olarak Kap’ta duyurulmaktadır. 
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