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24 GAYRİMI,,NKIJL PORT,FÖY vÖNnriıvı A.Ş,NİN
Primo Gayrimenkul Yatırım !'onıı Uygulaması llakkında Danışma Kurulu Görüşii

Bu belge 24 (}ayrin,ıenkul Pcırtftiy Yöııetim AŞ'nin Primo Gayrimenkul Yatırım Fonu bünyesinde yüriiteceği
faaliyetlere ilişkin olarak diizenleırnıiştir. Buna göı:e:

L 24 Gayrimenkul Poı,tftiy Yönelim AŞ'nin. I'ı,iııı«ı Gayrinıenkul Yatırıır-ı Fcınu adında bir []on ktırrııa,sı,

2. Foırıı Vel<alet akrli temelintle, Yönetirn ve Peı,foımans Ücreti karşı[ığında yönetıııesi,

3. Azirırri ölçiide gayriıneırkul sektörüırde, alırn satıın velveya l«iralaıııa yöııtemiyle değerlendirip kazanç
sağlaınak amacıyla, her biri eşit değerde Katılıııa Payları (Oı,taklık Belgeleri) ihraç eıiip bı-ı yolla

1,alırııncılardan oıtaklık (nıi-işareke) akcli teıııeliırcle seımaye toplaması,

4. Katilına Payı satın alarak lbna yatırım yapanları, aldıkları Katılnıa Paylaı,ının Sayısı ve Giincel Değeri (Fon

Birim ['ay Değeri) oranında l"iıııa oıtak kaydetırıesi,

5. KatılınıcıIara hiçbir şekilde anapara ve getiri garantisi vermemesi,

6. [jonı-ı işletirkeı,ı faiz, kumar ve diğı:i. haı,am ıritelikli işleınlerden kaçınıırası,
7. F'oncla l-ıiriken seımayeyi İslami l'ınans ilkeleriıre uygun olarak aşağıdaki yöntemlerden bir veya biı, kaçı ile

değ.eı,lendirmesi:

a. A[ıın sallnr körı yahut kiı:a geliri el«le çtmek aırıacıyla (-arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş ırerkezi, otel,
depo, park, hastane gi}ıi) heı,tüı:li.i gayrinıenkı-ılii keııdisi veya menfhatini satın alıp-satınası ıreya kiraya
vermeSi,

b. İslanıi finansıır ilkeleri ile şekil ve ijz bakıınından uyuıııllı Hisse senedi, Sukuk, Kira Sertifikası, Gayri
kleııkul Yatırım Sertifikası ]:ionlarıırın Katılma Paylaı,ı gibi evraklar ile gelecekte çıkabilecek, mlivzuatın
iziır verdiği diğer faizsiz araçlara yatlrffıasü,

c. Katılıın bankalarındaki Katılma lıesaplarına yatırnasi,
d. Oıtaklar Fondan ayrılırken, iç tiizük ve ihraç belgesinde açıkça beliılilnıek şartıyta belli bir orarıda

kesinti yapıp Foıra gelir kaydetmesi,

8. Fon poıllöyündeki serınayenin işletilıııesiyle oriaya çıkaıı değere, vat,sa diğer varlık ve alacakların eklennıesi
r,e borçlarrn rlüşülnıesi suteti_yle F'on Toplaın Değerinirı elde cdilmesi ve bunun toplam katılma paylarırıırı
saylslna böli.inmesi suretiyle lioı-ı Birim Pay Değeriniır tespil edilınesi ve katılına paylarının alırn satımırıda

Fon Biriın Pay Değeriı-ıin esas alıııina.sı,

9. Şirketin. Fona ilişkin lıizmetleriıi yiiriittilnıesi karşılığında Yöıretin-ı Ücreti ve mevztıatıır öngördiiğii diğeı: tiim
giderleri fbn havuzundaıı ödenresi.

].0, Yatırııncının fonla oılaklık ilişl<isiniıı si_ınıı ermesi duriımlarında. yatuımcıya sahip olduğu Katılnra Payları
toplaınının o tarihteki Fon Biriın Pay Değeriııe çarpılmas| sonuclt ofialu1 çıkan ıniktarııı sermaye rılarak
öd eırmesi, F'ıkhırı koııuya ili şkin esas larına uygund ur.

Sonuç olarak; 24 Gayı,iıneııkul Poılfoy Yörıetirı AŞ'niır Primo Gayrirırenkul Ya.tırınr Foııu adında bir Fon kurrırası ve
yukarıda belirtilen rısiil, şart ve kayıllar çerçevesinde fhaliyet yiirütnresi fiklıi açıdan l-ıir ııahztır içerınemektedir.

Not-l: Varılan mı"ıtabakat gereği, Şirket, fbnu yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesincle viineteceğini, içtüzük ve
yöııetmelikler iziır verse dahi, Kuruldan oı"tay aitna.ksızın başka yönteıne başvtırmayacağıııi taalıhüt etnriştir. Danışma
Kı-ırulu, Foırun işleyişini hr:r dairır takip ve deııetleyebilecek, belirlenerı ilkelere aykırılığın tespiti lralinde belgeyi ıptal
edebilecek, bu gibi durumlarda Şirket Belgeyi bir daha kullanmayacaktır.
Not-2: Bu belgeırin süresi l (Bir) yıldır. 0l .07.2019
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