
24 GAvRiMENKUL poRTFoy voxprinri e.$.
poRrAKAl qiqEGi cavRivtENKUL vATIRIM FoNU iqrUztiGU

MADDE 1- FONUN KURULUS AMACI:

1.1.24 Gayrimenkul Portfoy Yonetimi A.$. tarafindan 6362 sayrh Sermaye Piyasast Kanunu'nun
52'nci ve 54'tincti maddelerine dayanrlarak ve bu igtiiziik hiikiimlerine gore yonetilmek tizere nitelikli
yatrnmcrlardan katrlma paylarr karqrh[r toplanan paralarla, pay sahipleri hesabrna, inangh mtilkiyet
esaslanna gore gayrimenkuller ile gayrimenkule dayah haklardan ve para ve sermaye piyasasr

araglanndan oluEan portfoyti iqletmek amacryla 24 Gayrimenkul Portf-oy Yonetimi A.$. Portakal

QiEe[i Gayrimenkul Yatrnm Fonu kurulmuqtur.

1.2. Bu igttzi.ikte;
a) 24 Gayrimenkul Portfoy Yonetimi A.$. "KURUCU",
b) 24 Gayrimenkul Portfdy Yonetimi A.$."YONETiCi",
c) Tiirkiye iq Bankasr A.$. "PORTFOY SAKLAYICISI"
d) 24Gayrimenkul Portfoy Yonetimi A.$. Portakal Qigegi Gayrimenkul Yatrnm Fonu "FON",
e) Sermaye Piyasasr Kurulu'nun III-52.3 Sayrh Gayrimenkul Yatrnm Fonlanna itiqt<in Esaslar

Teblifii ile ek ve de[iqiklikleri "TEBLiG",

0 III.52-1 sayrh Yatrnm Fonlarrna iligkin Esaslar Teblifii "YATIRIM FONU TEBLiGI",
g) III-55.1 sayrh Portfoy Yonetim $irketlerine ve Bu $irketlerin Faaliyetlerine iligkin Esaslar

Teblifii "PORTFOY YONETIM TEBLiGi",
h) III-56.1 sayrh Portfoy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluglara iligkin

Esaslar Tebli[i "SAKLAMA TEBLIGi"
i) II-14.2 sayrh Yatrnm Fonlannrn Finansal Raporlama Esaslanna itigt<in Teblif "YATIRIM

F'ON LARI FINAN SAL RAPORLAMA TEBLiGI''
j) 6102 sayrh Tiirk Ticaret Kanunu "TTK"',
k) Merkezi Kayrt Kurulusu A.$. "MKK",
l) Kamu Gozetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlart Kurumu "KGK".
m)KGK tarafindan yiiriirllife konulmuE olan Ti.irkiye Muhasebe Standartlan/Ttirkiye Finansal

Raporlama Standartlan ile bunlara iliqkin ek ve yorumlarr "TMS/TFRS"
n) Sermaye Piyasasr Kurulu "KURUL"
o) Kurul'un yatrnm kuruluqlanna iliqkin dtizenlemelerinde tanrmlanan ve talebe dayah olarak

profesyonel kabul edilenler de dahil profesyonel miiqterileri "NITELiKLi YATIRIMCI"
p) Ttirkiye Cumhuriyet Merkez Bankast "TCMB"
q) 6098 sayrh Tiirk Borglar Kanunu "BK",
r) 213 sayrh Vergi Usul Kanunu'.V[JK".
s) 6362 sayth Sermaye Piyasast Kanunu "SPKn"
t) Borsa istanbul A.$. "BiA$".
u) Katrlma payr sahibi kigi veya kigiler "PAY SAHiPLERI"

olarak ifade edilecektir.

MADDE N ADI iIE TUR VE PORTFOY S ISININ
ur'lva.xI vE Mn Rrnz .q.nnEslnni'

2.1. Fon'un adr; 24 Gayrimenkul Porlfoy Ydnetimi A.$. Portakal Qiqe[i Gayrimenkul Yatrrrm

Fonu'dur.

2.2. Kurucu'nun;

Bulvan Mall Of istanbul Ofis



Unvanr; 24 Gayrrmenkul Portloy Yonetimi A.$.'dir.
Merkez Adresi; ZiyaGokalp Mah. Siileyman Demirel Bulvarr Mall Of istanbul Ofis Blo[u K:18
D: I i9 Bagakqehir istanbul'dur.

internet sitesi :www.24gpy. com

2.3. Ydnetici'nin;
Unvanr; 24 Gayrimenkul Portfdy Yonetimi A.$.'dir.
Merkez Adresi; ZiyaGokalp Mah. Siileyman Demirel Bulvarr Mall Of istanbul Ofis Blo[u K:18
D: I 39 BaEakgehir istanbul'dur.

internet sitesi :www .24 gpy .com

2.4. Portf<iy Saklayrcrsr'nrn;
Unvanr; Ttirkiye ig Bankasr A.g.'dir.
Merkez Adresi;iE Kuleleri Kule 1 Kat: 1 34330 Levent Begiktaq istanbul'dur.

internet sitesi : www. isbank.com.tr

MADDE 3- FON SURN,SI:

3.1. Fon siiresizdir.

3.2. Fon si.iresi, bu igttiziiftin fon si.iresine iligkin maddesinin defiqtirilmesi garlr ile defiigtirilebilir.

MADDE 4- FON PORTFoYTJNUN OLUSTURULMASI:

4.1. Katrlma paylannrn nitelikli yatrnmcrya satrqrna baglandr[r tarihi mtiteakip en geg bir yrl iqinde
fon portfoy defierinin en az 10.000.000 (onmilyon) TL biiyiikltife ulaEmasl ve pay sahiplerinden
toplanan paralartn Yonetici tarafindan Tebli['in 19. maddesinde belirtilen portfdy srnrrlamalarr
dahilinde yatrrlma yonlendirilmesi zorunludur.

4.2. Fon tutannr temsil eden katrlmapaylan Teblig'in ihraca iliqkin hiiktimleri gerqevesinde sadece
nitelikli yatrnmcrlara satrlrr.

4.3. Katrlma paylarrnrn itibari de[eri yoktur ve kaydi de[er olarak tutulur. Fon tutarrnr temsil eden
katrlma paylan kaydi olarak MKK nezdinde oay sahibi baznda izlenir. Fon katrlma paylarr
bastrrr lamaz v e ftzlken teslim edilemez.

4.4. Katrlma payr iglemleri gergeklegtifi giinlerde MKK'ya bildirilir.

4.5. Katrlma paylan MKK nezdindeki hesaplarda, her pay sahibinin kimlik bilgileri ve buna ba[h
hesap kodlarr ile fon bilgileri baznda takip edilir.

4.6. Fonun kurulugundan ilk katrlma payrnln satrqrna kadar olan d<jnemde oluqan giderleri karqrlamak
igin Kurucu tarafindan Fona avans tahsis edilir. Fonun hazrr de[erleri yeterli seviyeye ulagtr[rnda,
tahsis edilen avans Kurucu'ya iade edilir.

MADDE 5- FON YOXETIUiX ..ESASLAR 
VE Y6NETiCiNiN TABi O

LKELER VE RISK YONETIM S
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5.1. Fonun katrlma payr sahipErinjn itliktafrnr-t<oruyacak qekllde 
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denetlenmesi ile faaliyetlerinin igtiiziik ve ihraq belgesi hiiktimlerine uygun olarak yiiriitiilmesinden
Kurucu 24 Gayrimenkul Portfdy Yonetimi A.$. sorumludur. Kurucu fona ait varlrklar fizerinde kendi
adtna ve fon hesabrna mevzuat ve igttiziik ile ihraq belgesine uygun olarak tasamufta bulunmaya ve
bundan do$an haklan kullanmava yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin ytirtittilmesi srrasrnda drqarrdan
saflanan hizmetlerden yararlantlmast, 24 Gayrimenkul Portfoy Yonetimi A.$.'nin sorumlulu[unu
ortadan kaldrrmaz. Fon portfoyti, 24 Gayrimenkul Portfoy Yonetimi A.$. tarafindan Kurul
diizenlemelerine uygun olarak bu iqtiiziik ve TebliI hiiktimleri dahilinde ydnetilir.

5.2. Kurucunun yonetim kurulu iiyelerinden en az biri ve genel miidiirti gayrimenkul ahm satrm iqi
haricinde gayrimenkul yatrrrmlan konusunda en az beq yrlhk tecrtibeye sahip olup, genel miidiir.
Kurulun lisanslamaya iliqkin diizenlemeleri uyannca gayrimenkul deferleme uzmanh[r lisansrna
sahip bir de[erleme uzmanl, bu fikrada belirtilen yonetim kurulu iiyesi ve ihrag belgesinde belirlenen
Kurucu tarafindan belirlenmiq, Ankara Gayrimenkul piyasasrna hakim ve aynl zamanda finans
sektdrti bilgi ve tecrtibesi olan ve Kurucu drqrndan bir kiqi ile birlikte toplam dort kigilik bir yatrnm
komitesi bulunur. Fonun gayrimenkul porlf'dytintin yonetimiyle ilgili iqlemler Yatrnm Komitesi
tarafindan ytirtitiiliir.

5.3. Fon muhasebe kayttlanrun tutulmast, nakit mutabakatlannrn yaprlmasr, katrlma payr ahm-satrm
emirlerinin kontrol edilmesi, gtin sonlannda fon raporlannrn, fonun mizan, bilango, gelir-gider
tablosunun hazrlanmasr gibi fon hizmet birimine iliqkin gorevleri Kurucu nezdindeki mali iqler
birimi yiinitiir. Fon mtidtiriiniin gorevleri ise Kurucu'nun mali iqler mtidtirii tarafindan yerine getirilir.
Fon hizmet birimi bi.inyesinde fon miidtirii ve fon iqlemleri igin gerekli mekan, teknik donanrm ve
muhasebe sistemi ile yeterli sayrda ihtisas personelinin bulundurulmasr zorunludur. Fon miidtirii
asgari olarak fon hizmet biriminin organizasyonunun sa[lanmasr, fon ile ilgili yasal ve di[er
iglemlerin koordinasyonu, yiiriitiilmesi ve takibinden sorumludur. Fon mtldiirti. portfdy ydneticili[i
faaliyetinde bulunamaz. Fon mtidiiriiniin herhangi bir sebepten dolayr gorevden ayrrlmasr halinde altr
iq gtinii iginde yeni bir fon mi.idtirti atarur ve Kurul'a bildirilir.

5.4. Qrkarrlan katrlma paylartnrn kaydrna mahsus olmak iizere TTK'nun 64. md'ne gore tasdik ettirilen
"Katrlma Paylan Defteri" tutulur. Katrlma paylan defterinde katrlma paylannrn alrm satrmlarr izlenir.
Fona iliqkin alrnan tiim Yonetim Kurulu kararlarr onayh olarak Kurucunun "Yonetim Kurulu Karar
Defterine", tiim Yatrnm Komitesi kararlarr ise "Yatrnm Komitesi Karar Defieri"ne yazir. Bunlar
drqrnda fon iqlemlerine iligkin olarak TTK, VUK, ve SPKn. hiiktimleri gerqevesinde; Yevmiye Defteri
(giinltik defter) ile Defter-i Kebir @fiytik defter), Kurucu 24 Gayrimenkul Portf'oy Ydnetimi A.$.
tarafindan tutulur. Maliye Bakanh$r'nca istenebilecek VUK'ndan kaynaklanan zorunlu defterler de

ayrlca tutulur.

5.5. Kurucu kaydi de[er olarak tutulan katrlma paylarrnr pay sahipleri bazrnda izleyebilecek bir
sistemi kurmak ve bu bilgileri 5 yrl boyunca saklamak zorundadrr.

5.6. Fon'un muhasebe, denetim, hesap ve iglemleri SPKn, TTK, VUK ve BK'nun ilgili hiiktimlerine
uygun olarak, Kurucu'nun ve Yonetici'nin hesaplarr drqrnda 6zel hesaplarda izlenir. Fon
muhasebesine iliqkin olarak, Kurul'un Yatrnm Fonlan Finansal Raporlama Tebli[i'nde belirtilen
esaslar ile Kurulca belirlenen di[er esaslara uyulur.

5.7. Kurucu/Ydnetici fon yonetiminde aqafirdaki ilkelere uyar,'

5.7.1. Yoneticinin ydnettifi her fonun grkannr ayn ayn gozetmesi zorunludur. Yonetici,
yonetimindeki fonlar veya difer mtiqte-rileri arasrnda biri lehine diferi aleyhine sonuq verecek
iqlemlerde bulunamaz. Fon portfoyi)fie il'gili ahm satrm kararlannda obiektif bilgi ve belgelere ve
sdzlegme ile belirlenen yr,,r,rn if fferirie Xyrliruu zorunludur. Bu bilgi ve belgeler ile alrpsa+m
kararlarrna mesnet teqkil eden {taSEtry'tiVe raporlartn en az 5 yll rryr,.l:onetici(rfezdinde
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saklanmast zorunludur. Fon portfdyiine iliqkin olarak Yatrnm Komitesi'nin aldrfr ahm satrm
kararlart yazir hale getirilerek imzah olarak Yatrnm Komitesi Karar Defteri'nde tutulur.

5.7.2. Mevcut piyasa veya odeme kogullan dikkate ahnarak yaprlacak ahm iqlemlerinde deferleme
faaliyeti sonucu bulunan de[erlerden daha yiiksek, satrm ve kiralama iqlemlerinde ise daha diigiik
de[erler esas altrursa, bu durumun ilgili yrl iqerisinde en uygun haberleqme vasrtasryla pay
sahiplerine bildirilmesi zorunludur.

5.7.3. Bu igtiiztikte yattnm yaprlmasrnaizin verilen varhklara iliqkin olarak. borsada iqlem goren
varhklann altm sattmtntn borsa kanahyla yaprlmasr zorunludur. Fon adrna katrlma paylannrn ahm
satlml nedeniyle, BiA$ Borglanma Araglan Piyasasr'ndan aynl gtin valorLi ile aynr gtin valorlti
iglem saatleri drqrnda lon portfdyrine ahm veya fon portfoyiinden satrm zorunlulufiu bulundu$unda,
BiA$ tarafindan belirlenen iglem kurallanna uyulur. Yonetici'nin, lon portfdytine pay ahm satrm
iqlemlerinde, iqlemi gergeklegtiren aracl kuruluqun, fonu temsil eden mi.iEteri numarasryla Bia$'ta
iqlem yapmaslnl temin etmesi zorunludur

5.7.4. Yonetici fon adtna portfoy igin yaprlan bir ahm satrm iqleminden dolayr lehine komisyon.
iskonto ve benzeri menfaat safilarsa, bu durum Kurucu tarafindan o[renildifi tarihten itibaren 10
iq gtinii iqinde en uygun haberleqme vasrtasryla pay sahiplerine bildirilir.

5.7.5. Herhangi bir gekilde Ydnetici'nin kendisine veya tigiincii kiqilere grkar safilamak amacryla
fon portfdyi.inde bulunan varhklann ahm satrmr yapiamaz. Fon adrna verilecek emirlerde gerekli
ozen ve basiretin gdsterilmesi zorunludur. Fon adrna yaprlacak ahm satrmlarda portfdy ydnetim
s6zlegmesinde belirlenen genel fon stratejilerine ve Kurucu'nun genel kararlanna uyulur.

5.7.6. Fon portfdyiiniin onceden saptanmrq belirli bir getiri sa$layaca[rna dair yazilrt veya sozlti bir
garanti verilmez.

5.7.7. Kurucu, Y<inetici ve Fon'un ydnetimi ile ilgili olarak veya gorevlerini ifa etmeleri srrasrnda
bilgi sahibi olabilecek durumdaki kiqiler bu bilgileri kendileri veya i.igtincti taraflann menf-aati
dofirultusunda kul lanam azlar .

5.7.8. Yonetici, fon portfoyiinii, fon igtiizi.ifii, ihrag belgesi, SPKn ve ilgili mevzuat hiikiimlerine
gdre ydnetmekle ytiktimltidtir.

5.8. Kurucu ile katrlma payr sahipleri arasrndaki iligkilerde bu igtiiztik htikiimleri, SPKn ve ilgili
mevzuat, htiktim bulunmayan hallerde ise BK'nun vekalet akdi hiiktimleri uygulanrr. Fon igttizrifti.
pay sahipleri ile Kurucu, Portfdy Saklayrcrsr ve Ydnetici arasrnda fon porlfoytiniin inangh mtilkiyet
esaslanna gore iqletilmesini SPKn ve Saklama Tebligi kapsamrnda saklanmaslnl ve vekalet akdi
hiiktimlerine gore ydnetimini konu alan, genel iElem qartlannr iqeren iltihaki bir sozleqmedir.

5.9. Aynca Fon iqin aqa[rdaki iglemler yaprlabilir.

5.9.1. Fon ihtiyaglannr veya portfoyleri ile ilgili maliyetlerini kargrlamak amacryla fonun son
hesap ddnemi itibari ile hesaplanan toplam deferinin enfazla o%50'si oranrnda farzsiz bankacrhk
prensiplerine uygun yontemlerle finansman kullanrlabilir. Bu durumda kullanrlan finansmanrn
tutan, maliyeti, ahndr[r tarih ve kuruluq ile geri odendi[i tarihe iliqkin bilgiler hesap ddnemini
takip eden 30 gi.in iginde Kurul'a ve en uygun haberlegme vasrtasryla pay sahiplerine bildirilir.

5.9.2. Kurucu, Yonetici ve yonetim vey,a serrqaye bakrmrndan bunlarla do[rudan ya da dolayh
olarak iligkili olanlar tarafrndan kumlrh vey#ydfletilen fonlannkatrlma p,aylannrn fon po{pyrine
dahil edilmesi hatinde bu fonlara girlq y3 dagrkrgJ<omisyonu oi.":: 
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5.10. Risk Yonetim Sistemi

5.10.1. Risk Yiinetim Sistemi ite itgiti Genel Bilgiler

Kurucu tarafindan Porlfoy Ydnetim Tebli[i'nin 12. maddesinde belirtilen esaslara gore

gayrimenkul yatrnmlanna iliqkin finansman riski ve likidite riski ile difier muhtemel risklerin
yonetimini de igerecek qekilde bir risk yonetim sistemi oluqturulur. Risk yonetim sistemi, Fon
portfoytini.in maruz kalabilece[i risklerin 6lqiim ve takip yontemleri ile bunlar karqrsrnda ahnacak

6nlemleri igerir. Gayrimenkul yatrnmlanna iliqkin risk limitleri ve bunlarrn aqrhp aqrlmadrfrnrn
hangi periyodlar ile gozden geEirilecefii Ydnetici'nin yonetim kurulu kararr ile belirlenir.

Kurucu'nun Ydnetim Kurulu tarafindan kabul edilen Risk Ydnetimi Prosedtirti'nde riskler
tanrmlanml$ ve bu risklerin dlqtmiine iligkin kriter ve limitler belirlenmigtir. Buna gore

gergekleqtirilen risk olgtimleri Risk Yonetim Birimi tarafindan giinliik olarak Genel Miidiir ile i9
Kontrol Elemanr'na ve haftahk olarak aynca Yonetim Kurulu'na raporlanrr. Girnliik ve haftahk
rapor formatlan da yine ilgili prosediir eklerinde tantmlanmtgttr.

Kurucu'nun Risk Yonetimi Prosedtirti'nde ancak Yonetim Kurulu karan ile defiigiklik yaprlabilir.

5.10.2. Risk Yiinetim Birimi Hakkrnda Bilgiler

Kurucu risk ydnetimi konusunda Riskaktif DanrEmanhk Efitim ve Yaztltm San. Tic. Ltd. $ti.'nden
hizmet almaktadrr. Kurucu gerekli gormesi halinde ve Kurul'un uygun goriiqtil"le hizmet aldrfr
kuruluqu de[igtirebilir veya kendi btinyesinde bir Risk Ydnetim Birimi oluqturabilir.

MADDE 6- FON PORTFOYUNDEKI VARLIKLARIN SAKLANMASI:

6.1. Fon portfoyi.inde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varhklar Kurulun portfoy saklama

hizmetine iliqkin diizenlemeleri gergevesinde Portf-oy Saklayrcrsr nezdinde saklantr.

6.2. Portfoy Saklayrcrsr; fona ait finansal varhklarrn saklanmasr ve/veya kayrtlann tutulmasr, difier
varhklann aidiyetinin dofirulanmasl ve takibi, kayrtlannrn tutulmast. varhk ve nakit hareketlerine

iliqkin iqlemlerin yerine getirilmesinin kontrolii ile mevzuatta belirtilen difer gdrevlerin yerine

getirilmesinden sorumludur. Fiziken veya kayden saklanmasr mtimki.in olmayan varltklann
mevcudiyetini ve fona aidiyetini gosteren bilgi, belge ve kayrtlar da portfdy saklayrcrst nezdinde

tutulur.

6.3. Gayrimenkul yatrnmlanna iligkin bilgi ve belgelerin ornekleri, saklama sozlegmesinde

belirtilen esaslar gergevesinde, yatrnmrn yaptlmastnr mtiteakip 10 iq giinii iginde kurucu tarafindan

Portfoy Saklayrcrsr'na iletilir.

6.4. Portfdy Saklayrclsl'nln, fon portfoytinde yer alan ve Takasbank'tn saklama hizmeti verdi[i
para ve sermaye piyasasr araglan ile diger varhklan Takasbank nezdinde ilgili fon adtna agrlan

hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunlarrn drgrnda kalan varhklar ve bunlartn deferleri konusunda

gerekli bilgiler Takasbank'a aktanlrr veya soz konusu bilgilere Takasbank'tn erigimine imkin
saflanrr. Bu durumda dahi Portfdy Saklaygorst'nin.ytiktimltiliik ve sorumlulufu devam eder.

6.5. Portfoy saklayrcrsr;
a) Fona ait varhklarln ayn ayrr, fond!,aidiyeti agrkga belli olacak, kayrp ve hasara

U't.
qekilde saklanmastnr sa[lar.
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b) Belge ve kayrt dtizeninde, fona ait varhklarr, haklan ve bunlann hareketlerini fon bazrnda
diizenli olarak takip eder.

c) Fona ait varhklarr uhdesinde ve diger kurumlardaki kendi hesaplarrnda tutamaz ve kendi
aktifl eriyle ili gkilendir emez.

6.6. Portf6y Saklayrcrsr, saklama hizmetinin fonksiyonel ve hiyerargik olarak difier hizrretlerden
aynqtrrrlmasr, potansiyel grkar gattqmalannrn dtizgtin bir qekilde belirlenmesi. onlenmesi.
onlenemiyorsa yonetilmesi, gozetimi ve bu durumun fon yatrnmcrlanna agrklanmasr kaydryla fona
portfoy defierleme, operasyon ve muhasebe hizmetleri ile Kurulca uygun gdriilecek di[er hizmetleri
verebilir.

6.7. Portfoy saklayrcrsr portfoy saklama hizmetini ytirutiirken karqrlaqabilecefi grkar qatrqmalannrn
tanrmlanmasrnr, cinlenmesini, ydnetimini, gdzetimini ve agrklanmaslnl sa[layacak gerekli politikalan
oluqturmak ve bunlan uygul amakl a ytiktim ltidtir.

6.8. a)Portfoy saklama hizmetini ytirtiten kuruluq, ytiktimltiltiklerini yerine getirmemesi nedeniyle
Kurucu ve katrlma payr sahiplerine verdiIi zararlardan sorumludur. Kurucu, Porlfoy Saklayrcrsrndan;
Portfoy Saklayrcrsr da Kurucu'dan, Kanun ve Saklama Tebli[i hiikiimlerinin ihldli nedeniyle do[an
zararlarrn giderilmesini talep etmekle yiiktimliidtir. Katrlma payr sahiplerinin Kurucu veya Portfoy
Saklayrcrsrna dava agma hakkr sakhdrr.

b) Portfoy saklayrcrsr, portfoy saklama hizmeti verdigi portloylerin yonetiminden veya
piyasadaki fi yat hareketleri nden kaynaklanan zar arlar dan sorumlu defiildir.

c) Portfoy Saklayrcrsr. 6362 sayrh Sermaye Piyasasr Kanun ve ilgili diger mevzuattan
kaynaklanan ytikiimltiltiklerini yerine getirmemesi nedeniyle katrlma payr sahiplerine karqr

sorumludur.

6.9. Fon'un malvarh[r kurucunun ve Portfdy Saklayrcrsr'nrn malvarhfirndan ayndrr. Fon
malvarhfr; fon hesabrna olmasr, igttiztik ve ihrag belgesinde hiikiim bulunmast qartryla kredi altnmasr

ve koruma amaqh tiirev arag iqlemleri haricinde teminat gosterilemez ve rehnedilemez. Fon
malvarhfr kurucunun ve Portfoy Saklayrcrsr'nrn yonetiminin veya denetiminin kamu kurumlartna
devredilmesi halinde dahi baqka bir amagla tasarruf edilemez, kamu alacaklannrn tahsili amact da

dahil olmak tizere haczedilemez,izerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masaslna dahil edilemez.

6.10. Kurucunun ve/veya portfoy yoneticisinin iigi.incii kiqilere olan borElarr ve ytikiimliiltikleri ile
fonun aynr tigtncii kiqilerden olan alacaklan birbirleriyle mahsup edilemez.

6.11. Fon, tapuya tescil, ve tescile ba[h de[igiklik, terkin ve diizeltme iqlemleri ile stntrh olarak
tiizel kiqili[i haiz addolunur. Fon portfoyiinde bulunan gayrimenkuller ile gayrimenkule dayah haklar
tapu kiitiigtine fon adrna tescil edilir. Tapuda fon adtna yaprlacak iqlemler kurucu ile pofifoy
saklayrcrsrnrn en az ikiger yetkilisinin mi.iqterek imzalarr ile gergekleqtirilir. Bu hiikmtin
uygulanmasrnda yetkililer, kurucu ve portfoy saklayrcrstntn y6netim kurulu baqkan ve tiyeleri ile
yonetim kurulunca yetkilendirilecek en az ikinci derece imza yetkisine sahip kiqilerdir.

6.12. Portfoy saklama sozleqmesinde portfoy saklayrcrstntn Kanun ve Saklama Teblifi htiktimleri
ile belirlenmiq olan sorumluluklannrn kapsamrnr daralttct htiktimlere yer verilemez.

.ut'''.-
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7.1. Fon, ttim faaliyetlerinin icraslnda; Khfucu nun ycinetim kurulu taraflndan tqmsi

kurulu bu yetkisini bir veya dahafpzlarnsrahhas iiye5i6 devredebilir. Anoak, Epr'ttl
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payl ihract, tasfiyesi, ydnetim i.icreti aftrgr ile katrlma payr sahiplerinin yatrnm kararlannr
etkileyebilecek nitelikteki aga[rdaki iqlemleri Kurucu'nun ydnetim kurulu karan ile yaprlmasr
zorunludur.

a) Fon yatrnm stratejisi de[iEikli[i,
b) Unvan de[iqiklifi,
c) Ydnetici ve Portfdy Saklayrcrsr degigiklifi.
d) Fon toplam gider oranr de[iqikli$ ve pay sahiplerinden tahsil edilen komisyonlarda

deIiqiklikler,
e) Fon katrlma payr ahm satrm esaslanna iliEkin dnemli nitelikteki de[iqiklikler,
f) Fon kurucu defiqikli[i,
g) Fonun varhk ahm satrmrna iliqkin genel ilkelerin belirlenmesi.
h) KaldrraE yaralan iqlemlere yonelik genel ilkelerin belirlenmesi.
r) Promosyon kampanyasr dtizenlenmesi,
i) Katrlma payr sahiplerinin kararlannr etkileyecek nitelikte difier iglemler

ADDE 8- FON' ENKUL YATIRIMI PORTFoVUNP iI,i xiN yONETiM
STRATEJ

8.1. Fon'un yatrnm stratejisi de[er arttgr, ahm satrm kazanq ve kira geliri elde etmek olup, bu amagla
arsalar, binalar veya balrmsrz boltimler satln ahnacaktrr. Fon, iizerinde ipotek bulunan veya
gayrimenkuliin de[erini etkileyecek nitelikte bir takyidat gerhi olan veya hisseli miilkiyet yaprsrna
sahip olan gayrimenkullere de mevzuatta ongoriilen srnrrlar dahilinde yatrnm yapabilir. Fon. tabi
olduklarr mevzuat hiikiimlerine gore hazvlanan finansal tablolannda yer alan aktif toplamrnrn
devamh olarak efl az o/o75'i gayrimenkul yatrnmlanndan oluqan anonim ortakhklarrn paylanna
mevzuatta ongori.ilen srnrrlar dahilinde yatrrrm yapabilir. Satrn ahnan varhklann ahg bedeli satrcrlara
vadeli olarak <idenebilir ve satrlan varhklann satrg bedeli ahcrlardan vadeli olarak tahsil edilebilir.
Fon sermaye piyasasr mevzuatrnda izin verilen srrurlamalar dahilinde nakdi veya gayrinakdi kredi
kullanabilir veya kredi limitleri tesis ettirebilir. Fon malvarh[r. Tebli!'in 23. maddesi kapsamrnda
rehnedilebilir ve teminat gosterilebilir.

8.2. Aynca fon portfoytinde yer alan gayrimenkul yatrnmlannrn ycinetiminde aga[rdaki esaslara ve
yatrrrm srnrrlamalanna uyulur;

8.2.1. Ahm satrm karr veya kira geliri elde etmek amacryla; arsa, arazi, konut, ofis, ahqveriq
merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park. hastane ve benzeri her tiirlii gayrimenkul satrn ahnabilir,
satrlabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir ve bunlarrn satrn ahnmasl veya satrlmasr vaad edilebilir.

8.2.2. Mtilkiyeti baqka kiEilere ait olan gayrimenkuller iizerinde tapuya tescil edilmesi gartryla
2211112001tarihli ve 4727 sayrh Ttirk Medeni Kanunu htiktimlerine gdre fon lehine iist hakkr, ve

devre miilk irtifakr tesis edilebilir ve bu haklar fon adrna iigiincii kigilere devredilebilir.

8.2.3.Fon portfoytinde yer alan gayrimenkuller tizerinde fon adrna bagka kigiler lehine tapuya tescil
edilmesi Eartryla tist hakkr, ve devre mtilk irtitakr tesis edilebilir ve bu haklann tigtincii kiqilere
devrine izin verilebilir.

8.2.4. Ust hakkr ve devre mtilk hakkrnrn devredilebilmesine iliqkin olarak bu haklan dofiuran
sozlegmelerde herhangi bir srnrrlay4*r:mez. Ancak ozel kanun hiikiimleri sakhdrr.

t.

8.2.5. Fon toplam de[erinin ssavf/op'irfriiiayrimenkul yatrnmlanndan olugmasr zorunlgdur-Bu--
oranrn hesaplanm";:;;; ;;*r.;(;i yatirirt ortaklklannca ilrrag ,edilen ;"t^ f:*yuru' )
araglan, tabi oldukl an mevzuat h,iikiimleriqe gcire hazwlanan finansal tablolannda yq alan aktif
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toplamtnrn devamh olarak en azYo75' i gayrimenkul yatrnmlanndan olugan anonim ortakhklann
paylan, gayrimenkul sertifikalan ve di[er gayrimenkul yatrnm fonlannrn katrlma paylan da
dikkate alrrur. $u kadar ki tabi olduklan mevzuat hiikiimlerine gore haztlanan finansal
tablolarrnda yer alan aktif toplamrnrn devamh olarak en az o/o75'i gayrimenkul yatrnmlanndan
olugan anonim ortakhklarrn paylanna, Fon toplam de[erinin en fazla oh20'si oranrnda yatlrlm
yaprlabilir.

8.2.6. Tek baErna fon toplam defierinin oh20'sini aEan gayrimenkul yatrnmlannrn toplamr fon
toplam de[erinin 0/o60':::lr aqafi1az.

8.2.7. Uzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkuliin de[erini etkileyecek nitelikte herhangi bir
takyidat qerhi olan bina, arsa, arazi ve buna benzer nitelikteki gayrimenkullerin ve gayrimenkule
dayah haklarrn defieri fon toplam de[erinin 0%30'unu aqamaz. Finansman temini amacryla
portfoydeki varhklar tizerinde tesis edilen rehin ve di[er srnrrlr ayni haklar %o30'luk slnlrln
he saplanmasrnda di kkate ahnmaz.

8.2.8. Kurucu ve Yonetici Fon adrna;

a) Gayrimenkul projelerine yatrnm yapama4 gayrimenkullerin ingaat iqlerini kendileri
tistlenemez, bu amagla personel ve ekipman edinemez. Gayrimenkul projelerine yatlnm
bakrmrndan 8. 2. 9. maddesi hi.iki.iml eri sakhdrr.

b) Kendi personeli vasrtasryla bagka kiqi ve kuruluqlara proje geliqtirme, proje kontrol, mali
fizibilite, yasal izinlerin takibi ve buna benzer hizmetler veremez.

c) Otel, hastane, ahgveriq merkezi, ig merkezi, ticari parklar, ticari depolar. konut siteleri.
si.ipermarketler ve bunlara benzer nitelikteki gayrimenkulleri ticari maksatla igletemez ve bu
amagla personel istihdam edemez.

d) Devredilebilmesi konusunda bir srnrrlamaya labi olan varhklan ve haklan fon portf-oyiine
dahil edemez.

e) Fon porlfoytinden siirekli olarak krsa vadeli gayrimenkul ahm satlml yapamaz.
f) Yurtdrqrnda gayrimenkul ahm, sattm ve kiralama faaliyetinde bulunamaz.

8.2.9. Baqbakanhk Toplu Konut idaresi Baqkanhgr. iller Bankasr A.$., belediyeler ile bunlann
bafh ortakhklan, iqtirakleri ve/veya ydnetim kuruluna aday gosterme imtiyazrnrn bulundulu

Eirketler tarafindan gergeklegtirilen inqaat ruhsatr ahnmrq projeler kapsamrndaki baftmsrz
boliimler, inqaatrn tamamlanma oranlna bakrlmaksrzrn, fon portfdyiine dahil edilebilir. Teblif'in
19'uncu maddesinin birinci fikrasrnrn (a) bendinde yer alan %80'lik stntrlamaya iligkin
hesaplamada, Fon portfoytine bu kapsamda dahil edilen yatrnmlar da dikkate altntr.

MADDE 9- GAYRiMENKUL YATIRIMI DISINDAKi YATIRIMLARA iLiSKiN ESASLAR:

9.1. Aqagrdaki varhk ve iglemler Fona likidite sa[lamak amactyla fon portf<iytine dahil edilebilir.

a) Katrlma hesabt,
b) Di[er gayrimenkul yatrnm fonlannrn ve menkul krymet yatlrlm fonlanntn katrlma paylan,
c) Gayrimenkul sertifikalan,
g) Kurul'ca uygun goriilecek difieg*rtllrm araqlart.

'1/' t"'"'' :

9.2. Fon portfoyiiniin gayrimenkul,X/atgrmJa*diqtnda kalan ktsmt sadece Fon'a likidite sa[lanmasr
amacryla faizsiz bankacrhk prenslplering'vlyguil qekilde Tiirk Lirasl veya yabancr para cinsinden
vadesiz veya vadeli katrlma hesabindd veya menkul krymet yatrnm fonlanntn katrlma paylannda

deIerlendirilir.



9.3. Fon, altrna, di[er krymetli madenlere ve di[er emtialara ve bunlara dayah vadeli iqlem
sozle gmelerine yattnm y apamaz.

9.4. Fon, ti.irev araglara yatlrlm yapamaz, sermaye piyasasr araglannr agrfia satamaz, kredili menkul
krymet iqlemi yapamaz ve sermaye piyasasr araqlannr odtinq alamaz.

9.5. Fon'un operasyonel iqlemleri nedeniyle oluqabilecek likidite ihtiyacrnrn karqrlanmasr amacryla
nakit tutulabilir.

9.6. Fon portfoytine yabancr sermaye piyasasr aracr dahil edilmeyecektir.

nGpniN[iN BELiRLENMESi ARI VE KATILMA PAYI
niy.q.rn{rN TESPITi:

10.1. "Fon Portfloy De[eri", portfoydeki varhklarrn Kurul dtizenlemeleri, igtiiziik ve ihraq belgesinde
belirlenen esaslar gergevesinde bulunan deferlerinin toplamrdrr.

10.2. "Fon Toplam Deferi", portf6ydeki varhklarrn Kurul'un ilgili diizenlemeleri gergevesinde

de[erlenmesi neticesinde bulunan fon portfoy de[eiine varsa difier varhklann ve alacaklann
eklenmesi ve borqlann diigiilmesi suretiyle ulagrlan de[erdir.

10.3. Katrlma paylarrnrn itibari degeri yoktur. Fon birim pay de[eri, fon toplam de[erinin katrlma
paylannrn saylslna boltnmesiyle elde edilir. Fonun devamr stiresince altnan bedelsiz hisse senetleri.
temettii, faizve kar paylarr vb. ahndrklarr gi.in Fon'un toplam de[erine dahil edilir.

10.4. Porlfdye ahnacak gayrimenkullerin ve haklann rayig degerleri ile rayig kira bedellerinin defer
tespitinin gayrimenkul deferleme kuruluqlanna yapttnlmast zorunludur. Portfbyde yer alan ve fonun

hesap ddneminin son tig ayr iqerisinde herhangi bir nedenle rayig defieri tespit edilmemig olan

varhklann defier tespitinin asgari olarak her takvim yrh sonu itibari ile yaprlmast zorunludur. Soz

konusu deger tespitlerinde gayrimenkul defierleme faaliyetinin en geg ilgili yrltn son giini.i itibanyla
tamamlanmrq olmast zorunludur.

10.5. Gayrimenkule iliEkin de[erleme qahgmalarrnrn bitiq tarihi ile rapor tarihi arasrndaki stirenin beq

iE gtintinti agmamasr ve gayrimenkul de[erleme raporunun rapor tarihini takip eden iki iq gtinii iginde

Kurucu'ya teslimi zorunludur. Sciz konusu deferlemelere dayanak teqkil eden bilgi ve belgeler ile
de[erleme raporlan de[erleme tarihinden itibaren en az 10 yrl boyunca, ihtilaf olmast durumunda

ihtilaf sonuglaruncaya kadar Kurucu ve varsa Yorretici nezdinde saklantr.

10.6. Fon portf-oytinde yer alan difer varhk, iqlem ve yiikiimltili.iklerin defierleme esaslartna iliqkin
olarak, Kurul'un Yatrnm Fonlan Finansal Raporlama Tebli[i'nde belirtilen esaslara uyulur.

10.7. Fonun yabancr para cinsinden yiiktimltiltikleri TCMB tarafindan ilgili yabancr para igin

belirlenen doviz satrq kuru ile garprlmasr suretiyle deferlenir.

10.8. Fon birim pay deferi ihrag belgesinde belirlenen tarihlerde ayhk olarak aqrklanrr. Ayhk olarak

agrklanan fiyat; Fon Finansal Raporlama Tebli[i'nde yer alan dtizenlemeler gergevesinde ayhk olarak

hazrlanan fi yat raporunda te sp i t e di len,pya18 I I, l.t ".i'

10.9. Fon katrlma paylarrnrn de[erleripit?-{+dhiplerine bildirim
belgesinde yer verilmektedir. .' f. , r -.i. I :..,
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10.10. Savaq, dofal afetler, ekonomik kriz, iletiqim sistemlerinin gdkmesi, portfdydeki varhklann
ilgili oldu[LLpazarffr. piyasantn, platformun kapanmasr. bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek
arrzalar, Fon toplam defierini etkileyebilecek onemli bir bilginin orlaya grkmasr gibi ola[aniistii
durumlarrn meydana gelmesi halinde, de[erleme esaslarrnrn tespiti hususunda Kurucu'nun yonetim
kurulu karar alabilir. Bu durumda defierleme esaslannrn gerekgeli olarak karar defterine yazrlarak,
Kurul'a ve Portfdy Saklayrcrsr'na bildirilmesi zorunludur. Aynca soz konusu olaylarla ilgili olarak
en uygun haberlegme vasrtasryla katrlma payr sahiplerine bildirim yaprlrr.

MADDE II-KATILMA PAYLARININ SATISI VE FONA iADESi iLE NiTELiKLi
YATIRIMCILAR ARASINDA KATILMA PAYI DEVRi

11.1. Bu igtiizi.ikte belirtilen esaslar gergevesinde katrlma paylannrn pazarlama ve dagrtrmr/satrEr
Kurucu'nun yanl srra Kurucu ile sozleqme imzalanmasl ve ihrag belgesinde unvanlanna yer verilmesi
suretiyle gerekli yetkiye sahip olan porlfoy yonetim girketleri ile yatrnm kuruluglan tarafindan,
iqlemlerin bu fonlarrn igerdi[i riskler konusunda yeterli bilgiye sahip satrE personeli tarafindan
gergekleqtirilmesi kaydryla yaprlabilir.

11.2. Katrlma paylarrnrn satrq/pazarlama ve dafrtrm faaliyetlerini yiiriitecek olan kuruluq, satrE

yaprlan yatrnmcrlarrn Tebli['de belirlenen nitelikli yatlflmcr vasrflannr haiz olduklanna dair bilgi ve

belgeleri temin etmek ve bunlan fon stiresince ve asgari olarak beg yrl boyunca muhafaza etmek
zorundadrr. Belirtilen hususlara aykrnhk nedeniyle do[abilecek yatrnmct zararlartndan Kurucu ile
katrlma payr pazarlama ve da[rtrm faaliyetini yiiriiten kurulug mi.iteselsilen sorumludur.

11.3. Kurucu tarafindan katrlma paylannrn SPKn'nun 13 iinci.i maddesi gerqevesinde MKK nezdinde
iiye ve pay sahipleri bazrnda izlenmesi zorunludur.

11.4. Katrlma payl satr$r, fon birim pay deferinin tam olarak nakden odenmesi, katrlma paytntn fona
iadesi, yatrnmcrlann paylannrn ihrag belgesinde belirlenen esaslara gore nakde gevrilmesi suretiyle
gergekleqtirilir.

11.5 Kurucu tarafindan katrlma paylannrn fbn adrna ahm satrmr esastlr. Kurucu, ihrag belgesinde yer
alan htiktimler sakh kalmak kaydryla, lon katrlma paylannrn fona iade edilmesinde gerekli likiditenin
sa[lanmasrndan sorumludur. Kurucu kendi portfdyi.ine katrlma payl satln alamaz.

11.6. Katrlma paylannrn fona iade edilebilmesi icin gerekli likiditenin saflanamadr[rnr ve

portfoydeki varhklann satl$lnln pay sahiplerinin zararma olaca[rnr tevsik edici bilgi ve belgelerin
Kurul'a iletilmesi ve Kurul'ca uygun gori.ilmesi halinde, Kurucu katrlma paylarrnrn geri ahmrnr
erteleyebilir.

11.7. Katrlma paylannrn fona iadesinde iade edilen katrlma payt tutanrun 023'ti orantnda gtkrg

komisyonu uygulanrr. Elde edilecek komisyon tutan fona gelir olarak kaydedilir. Tasfiye doneminde
gergekleEen zorunlu katrlma payr iadelerinde Erkrq komisyonu uygulanmaz.

11.8. Katrlma paylarrnrn nitelikli yatrrrmcrlar arasrnda devri miimktindtr. Nitelikli yatrnmcrlar
arasrnda katrlma payr devrinin gergeklegtirilebilmesi igin devralan kigi ve/veya kuruluqlartn yattnmct
vasrflannr haiz oldufuna iliqkin bilgi ve belgelerin Kurucu'ya iletilmesi ve Kurucu'nun onaytntn

ahnmasr zorunludur. Kurucu sdz.konusu bilgi ve belgeleri temin etmek ve bunlan fon siiresince ve

asgari olarak beq yrl boyunca liiuhafdza dtmpk zorundadrr. Nitelikli yatrnmcrlar arastndaki katrlma
payr devirleri, katrlma paylaflnril deyir. eden ve devir alan yatrnmctlar arastnda aktanlmasr ile
tamamlanrr. Katrlma payr devirlerine iligkin bilgilerin MKK'ya iletilmesinden Kurucu sorumlud_rll-.*
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MADDE 12- FON GiDER GELiR FARKININ PAY SAHiPLERiNE DAGITILMASI
ESASLARI:

12.1. Fon'un hesap ddnemi takvim yrhdrr. Ancak ilk hesap donemi Fon'un kurulug tarihinden
baqlayarak o yrhn Arahk ayrnln sonuna kadar olan siiredir.

12.2. Fon'da oluqan kar veya zarar, katrlma paylannrn bu igttiztikte belirtilen esaslara gdre tespit
edilen fon fiyatrna yanslr. Fon portfdyiinde bulunan ortakhk paylannrn kar paylan, kar payr dafrtrm
tarihinin baqlangrg giintinde tahsil edilmesine bakrlmaksrzrn muhasebeleEtirilir. Katrlma payr
sahipleri, katrlma paylannr ihrag belgesinde belirtilen stirelerle Fon'a geri sattrklannda, iqleme esas

fiyatrn igerdigi Fon'da oluqan kar veya zarardan paylarrnr almrq olurlar.

12.3. Fona iliqkin ttim giderler fon malvarh[rndan kargrlanrr. Fondan karqrlanan, portfdy yonetim
ticreti dahil ttim giderlerin toplamrnrn fon toplam delerine gore iist slnlnna ihrag belgesinde yer
verilmektedir.

12.4. Fon malvarh[rndan fon portfoytini.in yonetrmi ile ilgili Kurucu'ya odenecek yonetim ticreti ve
aga[rda belirtilenler dr qrnda harc ama y apiamaz.

a) Fon kuruluqunu mtiteakip mevzuat gerefi yaprlmasr zorunlu tescil ve ilan giderleri,
b) Portfdydeki varhklann veya bunlarr temsil eden belgelerin nakil veya nakle bagh sigorta

iicretleri,
c) Portfoydeki varhklann saklanmasr hizmetleri igin odenen iicretler,
d) Varhklann nakde gevrilmesi ve transferinde odenen ticretler.
e) Finansman giderleri, komisyon, masraf ve kur farklarr.
f) Portfoye ahmlarda ve portfdyden satrmlarda odenen komisyonlar (yabancr para cinsinden

yaprlan giderler TCN4B doviz satrq kuru tizerinden TL'ye qevrilerek kaydolunur),
g) Fonun mtikellefi oldu[u vergi, resim ve harg ddemeleri.
h) Fon'a iligkin bafirmsrz denetim kuruluElanna odenen denetim iicreti, serbest muhasebeci mali

mtigavirlik ve yeminli mali mtigavirlik ticretleri,
r) Takvim yrh esas ahnarak tiger ayhk donemlerin son iq giintinde fon toplam deferinin yiiz binde

beqi oranrnda kurucu tarafindan hesaplanan ve porlftiy saklayrcrsr tarafindan onaylanarak Kurula
ddenen Kurul iicreti.

i) Katrlma paylan ile ilgili harcamalar,
j) Gayrimenkul yatrnmlanna iligkin reklam harcamalarr, deferleme, hukuki ve mali danrqmanhk.

noter i.icreti, tapu harct vb. iicretler,
k) Gayrimenkul yatrrrmlanna iliqkin ahm/satrm, kiralama iElemlerinde ortaya qrkacak aracrltk

iicret ve komisyonlan,
l) Portfoydeki gayrimenkuller ile ilgili her tiirlti bakrm, onanm, tadilat ve yenileme giderleri,
m) Porfoydeki gayrimenkullerin her ttirlti aidat, bina ortak gideri ve sair giderler,
n) Portfoydeki gayrimenkullerin sigorta, DASK 6demeleri ve benzeri giderler,

o) igletmeci firmalara ddenen hizmet bedelleri,
o) MKK ve istanbul Takas ve Saklama Bankasr A.$.'ye ddenen iicret, komisyon ve masraflar,
p) Kurulca uygun gdriilen difer harcamalar

12.5. Fon'un y<inetim ve temsili ile fona tahsis edilen donanrm ve personel ile muhasebe hizmetleri
kargrh[t olarak, fon malvarhfirndan \pqgrlanacak yonetim iicretinin hesaplanmasrna iliqkin bilgilere
ihraq belgesinde yer verilmektedirT

12.6. Fon ihrag belgesinde
da[rtabilir.
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12.7.Ihrag belgesinde yer verilen esaslar gergevesinde performans ticreti tahsil edilebilir.
MADDE 13. FON'LA iLGiLi BiLGiLERiN ACIKLANMA SEKLi:

13.1. Fon, Yattnm Fonlarr Finansal Raporlama Tebli[i'ne uygun olarak 6 ayhk ve yrlhk donemler
itibariyle flnansal rapor dtzenler. Altr ayhk ara ddnem finansal raporlar incelemeye (srnrrh ba[rmsrz
denetim) yrlhk finansal tablolar ise bagrmsrz denetime tabidir.

13.2. Yrlhk ve altr ayhk finansal raporlara donem igindeki geliqmeleri agrklayan bilgilerle
gayrimenkul yatrnmlanna iliqkin olarak Kurulun ilgili diizenlemeleri uyarlnca hazrrlanmrq bulunan
son tarihli defierleme raporlart eklenir. Ddnem igindeki geligmeleri agrklayan bilgiler ve de[erleme
raporlan, bafirmsrz denetime tabi defiildir.

13.3. Fona iliqkin yrlhk finansal raporlar hesap ddneminin bitimini takip eden 60 gi.in; altr ayhk ara
ddnem finansal raporlar ise ara donemin bitimini takip eden 30 giin iginde ba[rmsrz denetim
raporuyla birlikte Kurula gonderilir. Soz konusu raporlar aynca! Kurula yaprlacak bildirimi mtiteakip
l0 iq gtinii igerisinde pay sahiplerine en uygun haberleqme vasrtasryla iletilir.

13.4. Kurul flcretine esas tiger ayhk donemlerde hesaplanacak fon toplam de[erleri donem sonunu
takip eden 10 iq giinti igerisinde Kurula gonderilir.

13.5. Fiyat raporlan Kurulun yatrnm fonlannrn finansal raporlamalanna iligkin diizenlemelerinde yer
alan deferleme esaslanna uygun olarak ayhk olarak hazvlanrc. Fiyat raporlannrn hazrrlanmasrnda en

son tarihli finansal tablolarrnda yer alan veriler kullanrlrr

13.6. Fon, Yatrnm Fonlarr Finansal Raporlama Tebli[i'nin 11 inci. 12 nci ve 13 iincil maddelerinde
diizenlenen finansal raporlan hazrrlamakla birlikte bu raporlan kamuya agrklama, ilan ve bildirim
y tiktiml tiltiklerinden muafttr.

13.7. Nitelikli yatrnmcrlara yonelik yaprlan tanrtrmlar harig olmak iizere fona iliqkin olarak kamuya
yonelik her ne suretle olursa olsun reklam ve ilan verilemez.

13.8. Kurul gerekti[inde, Tebli['de yer alan stirelerle bafh olmaksrzrn Fon hakkrnda bilgi verilmesini
isteyebilir.

13.9. Kurucu ve Yonetici gayrimenkul yatrrrmlarrna iliqkin bilgileri, varsa sciz konusu yatrrrmlarla
fon yonetiminde gorev alan kiqilerin iliqkisini de iqerecek qekilde, yatrnmln yaprldr[r tarihten itibaren
l5 gtin iginde en uygun haberleqme vasttastyla pay sahiplerine bildirir.

13.10. Kurucu, haztlanan gayrimenkul deferleme raporlan ile fon portf'oyiinde yer alan di[er
varhklara iliqkin delerleme raporlannr ekleriyle birlikte, kendilerine teslimini takip eden 10 ig giinii
iginde Kurul'a gonderir. De[erleme raporlarrnrn birer orne[i Kurucu merkezinde pay sahiplerinin
incelemesi igin hazrr bulundurulur, talep etmeleri halinde masraflan pay sahiplerince kargrlanmak
izere pay sahiplerine de g6nderilir.

13.11. Fon, periyodik raporlarlnln ve finansal tablolarrnrn hazrlanmasr ile bunlann Kurula ve nitelikli
yatrnmcrlara bildirimi hususlarrndafurufun, yatrnm fonlanntn finansal raporlama esaslanna iliqkin
diizenlemelerinde yer alan htkiiru/ere ta6idir. 
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MADDE 14. FON'A KATILMA VE FON'DAN AYRILMA SARTLARI

14.1. Genel Esaslar
l4.l.l. Katrlma payl satln altnmast veya fona iadesinde, KLrrucu'nnn ihraq belgesinde ilan
edece[i katthna payr ahnr sattmtntn yaprlacafr ycrlere belirtilecek tarihlerde ba;;vurularak alrm
sattm talimatr verilir.
14.1.2. Ti-im katrln-ra payl altm satrnr talinratlanna alrm ve satrm talimatlan iEin ayn ayrr olntak
tizere nriiteselsil srra nLrnlarasl verilir.
14.1.3. Altni sattm csaslartna iligkin aynntth bilgilere fon ilrracrna iliqkin ihraE belgesindc yer
verilir.
14.1.4. Savaq, doflal afetler, ekononiik kriz, iletigirn sistenrlerinin Ecikmesi, portfoydeki varhklann
ilgili olduIu pazann, piyasantn, platformun kapanmasr, bilgisayar sistemlerinde nieydana
gelebilccek arrzalar, fon toplam defierini etkileyebilecek dnemli bir bilginin ortaya qrkrnasr gibi
ola[anListi.i durumlartn meydana gelmesi halinde, Kurulca uygun gciri-ilmesi halinde, fon birirn pay
de[eri hesaplanmayabilir ve kattlma paylannrn ahm satrrnr durdurulabilir.
14.1.5. ihraq belgesinde yer alan htiklintler EerEevesinde Kurucu katrlma payr geri alrmrndan
imtina edebilir.
14.1.6. Satrn ahnan kattlmapaylarr iki yrldan 5nce Fon'a iade edilemez. Bu stire farkh tarihlerde
ahnan katrlma paylarr iEin ilk giren ilk grkar yonterniyle ayn ayn uygr-rlanrr.

l4.2.Tasfiye Diinemine Dair Ozel Hiikiimler
14.2.1. Tasliye doneminde pay sahipleri katrlma payr alun veya satlm talebinde bulunamaz. Uygr-rn
piyasa koqullarr oluqtukga Fon'un varhklarr satrlrr, alacaklannrn tahsili ve borElannrn odenmesi
sonLrcu nakit fazlasr olugtukEa, olugan nakit fazlasr pay sahiplerine paylan oranrnda dafirtrlrr. Br-r

amagla ihraE belgesincle belirtilen pay degeri agrklama tarihlerinde, KLrrLrcLr Fon'daki nakit
mevcudunn dikkate alarak pay sahiplerine dafrtrlacak toplam tutan ve sahip olduklan katrlnra
paylan nispetinde her bir pay sahibinin almasr gereken tutarr belirler. Tlim pay sahipleri kendileri
iEin belirlenmig olan tutar kadar satrm talimatr vermiE kabul edilir. Pay sahipleri ve pay sahiplerine
bireysel saklama hiznieti veren kuruluqlar, belirlenen tutarr almaktan ve kargrlrfrnda denk gelen
miktarda katrlma paylnl iade etnrekten imtina edemez.

MADDE 15. FON'UN SONA ERMESi VE FON VARLIGININ TASFiYESi:

15.1. Mevzuatta ongdrtilen tasfiye hallerinin olugmasr halinde Fon, mevzuatta yer verilen esaslara ve

siirelere Llygun olarak tasfiye edilir.

15.2. Tasfiye ddneminde yeni katrlma payr ihrag edilemez ve yeni bir gayrimenkul yatrnmr yaptlmaz,
14.2.1. maddesi EerEevesinde tedaviildeki ti.im katrlma paylannrn iade ahnmasr sonrasrnda Fon adrnrn
Ticaret Sicili'nden silinmesi iEin keyfiyet Kurucu taraflndan Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir.
Ticaret Sicili'ne yaprlan tescil ile birlikte Fon sona erer. Tescil ve ilana iligkin belgeler altr iggiinli
iginde Kurul'a gdnderilir.

15.3. Portfoy Saklayrclsl'nln mali durumunun taahhtitlerini kargrlayamayacak kadar zaytflamast,
iflasr veya tasfiyesi halinde, Kurucu fon varh[rnr Kurul'ca uygun gori.ilecek bagka bir portfoy
saklayrcrsrna devreder.

15.4 Fon ba;ka bir fonla birlegtirilemez.yeya.bar;ka bir fona dontiqtlirtilemez.

15.5. Tasfiyenin sona ermesinden ifirr&-fitbi* krtrlnl, payr ihraq edilemez ve geri ahnamaz.
r, .? . ;.]''

15.6. Tasfiyenin sona ermesi i.lzerind. F[n adrnrn Ticaret Sicili'nden silinmesi
taraftndan Ticaret Sicili'ne tescil,,ye ilan ettirilir, bu durunr Kurul'a bildiriliq.

keyfiyet



MADDE 16- DiGER nUxUurrn:

16.1. Bu igttiztikte htiktim bulunmayan konularda, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun III-52.3 Sayrh
Gayrimenkul Yattnm Fonlarrna itiqt<in Esaslar Teblifi ile ek ve defiiqikliklerinde yer alan htiktimler
uygulanrr.

16.2. Nitelikli yatrnmcrlara yonelik yaprlan tanrtrmlar harig olmak iizere fona iliqkin olarak kamuya
y6nelik her ne suretle olursa olsun reklam ve ilan verilemez. Fonlann kuruluqu dncesinde, potansiyel
nitelikli yatrnmcrlann belirlenmesi amacl ile yaprlacak toplantrlar bu fikra kapsamrnda
deIerlendirilmez.

16.3. Katrlma paylannrn nitelikli yatrnmcrya satrqrnda bu igtiiziik ve Teblifde htikiim bulunmayan
hallerde 281612013 tarihli ve 28691 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Sermaye Piyasasr Araglarrnrn
SatrEr Tebli[i (II-5.2)'nde di.izenlenen nitelikli yatrnmcrya satrqa iliqkin htiktimler kryasen uygulanrr.

16.4. ihrag belgesine iliqkin olarak bu igttiziik ve Tebli[de hiiktm bulunmayan hallerde 221612013
tarihli ve 28685 sayrlr Resmi Gazete'de yayrmlanan izahname 'ue ihraq Belgesi Tebligi (ll-5.1)
htikiimleri kryasen uygulanrr.
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