
GYF-İHRAÇ BELGESİ

"24 GAYRİıı,rPNxur, Ponrnöy yöNılrinıi a.ş.,,Nix KURUCUsu or»uĞu
"24 GAYRİir,rnıŞrcuı PoRrpÖy yöışBriıı,ri a.ş. t*İxci ır İıwİ «ina cnriniriÇaYnİVlnNKuL vATIRIM FoNu" KATILMA payranıNa iı,iş?]x inn^ö"",gErcıısiıin

iŞbu ihraÇ belgesi Sermaye Piyasası Kurı-ılu'nun2!:o}:??1gçi6 ug?2!_?§_}__ sayılı l<ararı i|eonaylanınıştır.
Aırcak, bu belgeniıı onaYlanınası, bu belgede yer alan bilgilerin doğrıı olduğunuır Kurulcatekeffiilü anlamına gelmeYeceği gibi, ilgili fon kİİt,lına paylarına ıişpin biriavsiye olarak da kabuledilemez.
Fon katılma PaYları; iÇtüzük ve ihraç belgesindeki esaslar çerçevesinde satış başlangıç tarihiolarak belirlenen tarihinden-itibaren, işbu ihraç belgesinde ilan edilen dağıtıın

l<anal ları aracı l ı ğıyl a yatı rı ınc ı lara sı-ın u l acaktı r.
Fon l<urucusuna Ve iŞbu ihraÇ belgesiııe k.oııu fon katılırıa paylarına ilişkin bilgiler aşağıdayer almal<tadır.

Fon kurucusu ile
yöneticisinin Ticaret unvanı
ve Adresi

d)

c)

(a), (b) ve (c) bendiırde sayılanl

hissedarları

yönettiği şirketler ile bunlarııı

---._:1] _1-,:l 
kuruIuşlar (SPV) ile

24 Gayriıırııııl<ul Portfoy Yöııetiıııi A.Ş.'dir. Adresi Ziya
Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı Mall of istanbuı
Ofis Bloğu K: l 8 D: l 39 Başakşelrir / İstaııbul'dur.

24 Gayriıneııl<ı-ıl Portföy Yönetimi A.Ş. Yöıretiın Kıırulı-ı
20/l2l20l6 tarih ve 2016194 sayılı toplantısında ilrraca l<arar
vermiştir.

Katılma paylarının pazarlama ve dağıtıını Kurucı-ı 24
Gayrimenkııl Portföy Yönetiıni A.Ş. tarafıııdan
gerçekI eştiri l ecel<ti r.

Fon katılına payları; kurul'uıı yatırım kıırıılıışlarıııa ilişkin
düzen leınelerinde n itel il(l i yatırımcı lar için bel irleı.,",., şu.tüu.,
taşıınal< şartıyla sadece, Merkez adresi P.O. Box 270250.
Easterır Rirıg Road between Exit l1&,12. l1352, Riyadh,
Kingdoın o1' Saudi Arabia olan Talıaluf Al Zaıni| G.orp
Holding Coıııpany (Al Zaınil Grubu) tarafındaıı oı-ıaylaııaıı ve
aşağıda özellil<leri belirtileıı nitelikliyatırııncılaı.a saıılacal<tır.

a) Al Z,aııil Grubu'nuır ortaklarının veya iştiral<leriniır
h issedarları i le bunlarııı yöneticileri,

b) (a) bendiııde belirtilenlerin uluslararası ınulıasebe
staı,ıdartl arı nda taı.ı ı m lanaıı tüııı i l i şki l i tarafl arı,

(a) ,ve (b) bendinde sayılaırlarııı doğrııclan veya
dolaylı olarak iştirak ettiği şirketler ile bu şirl<etleİin
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GYF-İHRAÇ BELGESİ

e) (a), (b), (c) veya (d) bendincle sayılanların mevcut
vey;ı potaırsiyel iş ortakları

Al zaınil (]rubunuıı onayladığı nitelikli yatırııncılara dair
bilgiler Al zamil Grubu taraflndan kurucuya yazılı olarak
bildirilecekt ir.

Yoktur.Katılma Payına İlişl<ln Asgari
Işlem Limitleri (Varsa)

Fon Unvanı 24 Gayrim<:ııkul Portföy Yönetiıni A.Ş. il<inci Al Zaınil Kiı.a
Getirili Gayrimenkul Yatırıın Forııı'dur.

Gayriınenkı"ı l yatırım fonudur.

F":* -,y" ;** ,^nv" a"*rl n".iİ, ııı. ;;y ;;tarihinde başlaıırak üzere oııiki yıldır. Tasfiye ooıiemınin
başlaıı,ıasıııdan itibaren en geç bir yıl içinde turfiy. işleınleri
taınamlaııarzık Fon sona erer.

Türl<iye iş t}ankası A.Ş.'dir. Adresi İş Kuleleri Kule l Kat: l
34330 Levent Beşil<ıaş İstanbul'dur.

Fon portföyiiıı iiıı gayrimenku l yatırım ları d ışıııcla kalaıı kısın ı
sadece Fon'tı likidite sağlanması aıııacıyla faizsiz bankacılık
prensiplerine uygun şekilde T|irk Lirası veya yabancı para
cinsinden cari veya katılıı,ıa Iresabıııda veya ırıenkul kıyıı-ıet
yatırım fonlarının katılma paylarında değerleııdirileceğinclen
portföy yöneticisi görevlendiri lmem iştir.

Fon kurucusunun yönetim kurulu |iyelerine ilişkin bilgiler
aşağıdaki gibidir:

- Aziz Yeıriay, Yönetim Kurulu Başkanı

- Fevzi Zakiroğlu, Yönetim Kurulı_ı Başl<an Vel<ili

- AhınethanYılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi
- Meliıııet Çelik, Yönetim Kıırulı-ı Üyesi
- Burhan Özcaıı, Yönetim Kurıılu Üyesi 

]

- E,rdeı,ı,ı Güler, Yönetiın Kurulu Üyesi ve Geııel Mtidıır l

ron l uru

Fon Süresi

Portfoy Saklayıcısının Unvanı
ve Adresi

Portföy Yöneticilerine İlişkin
Bilgi

Fon kurucusunun yönetiın
Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi

yatırım komitesine İliskin
Bilgi

Fon'uı1 gayriınenkul portföyiiııü yönet.
nezdinde gayriııreırkul alıın satım işi lıa
yatırımları koııusunda en az beş yıllık
Yönetim Kurulu Üyesi, gerıel müdür, K
ilişl<in düzenlemeleri uyarınca gayri
uzmanlığı lisıııısına sahip bir değerleme
Grubu tarafından beIirlenen İ,iç kişiden
kişilik bir yatırıın komitesi bulunur. \
g9§y =lT Y_clnejj1§.rtu 

_B"şl.un Velf

mel< üzere, Kurucı-ı
ricinde gayri ııreııku l

tecrübeye sahip bir
urulun lisaırslaınaya
menkul değerleıne
Lızmanı ve AI Zaınil
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GYF-İHRAÇ BELGESİ

l) Yönetinı Kurulu Başkan Vekili Sn. Fevzi Zal<iroğlu

l9Ş9 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühenclisliği
Bölümü'nden, l993 yılında da Boğaziçi Üniversitesi ÇevleBilimleri Bt}liiıııü'nden mez,n olmuştur. l990 - 2000 Vılları
arasında çeş;itli şirl<etlerde Genel Müdi"irlük yapı.ıııştır. 20llyı l ında kend i ş irketlerini kurııuştur. Gayriınenku t (iel i ştirmeüzerine uzuıı yıllar çalışmalar yapmıştır.

2) Yönetiırı Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Erdem Güler
istanbul 'feknik Üııiversitesi İıışaat Mühendisliği
bölümündeıı |iç buçuk yılda mezun olarak 2007 yfuıİa
ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.' nin Rusya ve çevre ülkelerden
sorumlu Moskova ınerkez ofisiııcle iş gelişıne clepartıııanında
çalışmaya l,ıayatına başlaırııştır. 5 sene süren yıırtdışı
deneyimi sonrası Türkiye' ye döııınüş ve 2012 yılınc|a
Norveç' li yatırıın grubu Norclic capital' e ait outimex inşaat'
ın EMEA bölgelerinden sorumlu İstanbııl merkez oflsinde
genel mtidijr yardııncılığı yapmtştır. Genel müdürliik
göreviıre l<ısa bir süre sonra Emlak Konut ile ortak proje
geliştireıı Cathay İleri Projeler A.Ş.'de (isıni 24Gavrimenkul
Geliştirme A.Ş. Olaral< değiştiri|ıniştir) devam etmİştir.

3) Gayriırıenkul Değerleıne [_jzııaırı Sn. Mehınet Akif
Çeleıık (L.isaııs Tarih ve No: l8.05.2 0l4 - 402974)

20 l l yılınd a y ıldız Teknil< Üııiversitesi Harita Miihendisliği
Bölümü'ndeıı, 20l2 yılıııda da Anadolu Üniversitesi İşletml
Bölümü'ııden mezun olın.ıştur. İstanbul Teknik Üniva-sitesi
Fen B i l iın leri Eııstitiisü Gayri menku l Gel i ştirıne Böl üıı.ıti' ıide
yüksek lisans eğitiınine devam etınektedir. 201 l -2O l5 vılları
arasında Toplıı ko,ıut idaresi Başl<anlığı iştiraki olan cEnaş
Gayrimenl<ııl Değerleıı.ıe A.Ş. bünyesinde çalışaıı Çelenk,
Türkiye' n iıı birçok böl gesinde kentsel döniişüın, gayrimenl<ıı i

değerleıı-ıe ve imar ııygu|aması çalışmalarında bulıınmuştıır.
Kentsel döniişünr ve gayriıııenkul değerleııe çalışınaları
kapsam ıııda ise ha|< sah ipl iği tesp iti, matematiksel ınojel leıne
ve fi zi b i l ite, ınaster plaı"ı hazırlanmas ı, ııygu laır-ıa reh beri n i ıı
hazırlanıııası, gayrimenkul geliştirın" r" .l.g"rleıne gibi
konu larda uzmaıılaşm ıştır.

4) Muhamıned Hassan Jabri

suudi Arabistaıı krallığı Üniversitesi istatistik ve
operasyonel Araştırmalar Bölümünde lisaııs ve yüksek lisans
eğitimini taııram|amıştır. 1983-2002 yılları aiasıncla ayııı
bölümde öğretiııı üyesi olarak görev yapıxüştır. 2oo2 yılınjan

Gayrimenkul Değerleme |Jzmaııı ile Al zu,rİ G,.rb.',
tarafındaıı belirleııeıı iiyelere dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

bugüne Alzaınel Real Estate Compaııy ve grug.çkltürtlçri
bünyesinde danışman, bölge miidürü,
yardımcısı, genel ınüdür, yönetim kurulu ii

§ygı larda farkl ı görevlerde bu lı-ınınuşt
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GYF_İHRAÇ BELGESİ

biinyesinde çeşitli şirketlerde yöneticilik yapmaya deva,ıı
etmel(tedir.

5) Ogeday Çuhadar

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans ve
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ytiksek lisaııs
eğitiııini tamaınlamıştır. l995 - 2012 yıltarında Ekinciler
Holding, Metro C&C ve Real Hipermarketler Zinciri'nde
1vullt ve hukuk işleri müdiirü olarak görev yapınıştır. 2005
i|e 2012 yılları arasıncla Real Hipermarketlei Zinciri'nde
lıukuk işleri ıııüdürlüğü ile .ş .r,,unl, olarak proje geliştirııe
l<oordinatörü olarak görev yapmıştır. 2012 lle"zo1+ yıııarı
arasında gayriıııenkul geliştirııre alanıııda f'aaliyet göstereır
Hochtief şirketinde kurucu genel müdiir oiu.uüi görev
YaPtı|<tan sonra, 2014 1,ılıııclan günümüze Keyinvest ve
Alzaıı,ıil grııplarıırda yatırım yöneticisi olarak çalışmıştır.Halen Al Zaınil Grubu'ncla arsa yatırıınları, gayı.l."nl.rl
projeleri geliştirme, fon temini ve özel sermaye yatırııı.ıları
l<onularındaıı sorı-ıınlu o|arak yöneticilik yup*uyu devam
etmektedir.

6) Umut Enıirler

Indiaııa Üniversitesi'nde Enformati|< ve Finans böIüıı.ıünii
tamamlaınıştır. İş hayatına 2004 yılında Erırst & Yourıg
Istanbul'da başIadıl<tan sonra New Yorl<'ta Th;
westoıı&Hatfield Group'ta aııalist olaral< görev alınış ve
başkan yardıııcılığına kadar yükselnıiştir. Aidıııclan yut,.,,,
danışmanlığı alanıııda f'aaliyet gösteren UP Capİtal &,
Strategy'yi kı-ırm.ıştur. Hale'ı 20'deıı fazla ulusal ve
uluslararası şirl<ette yönetiııı kurulu üyeliği yapıııal<tadır.
yatırııı,ı konıitesi ilk toplantısında Al zamil Grubı-ı taı.aflııdan
belirlenen 3 i.iye arasındaıı bir üyeyi Yatırııı Komitesi
Başkanı olaral< seçer.

Fonun gayrirnenl<ul portföyünün yöıretimiyle ilgili işleınler
ile Foıııın borçlanınası, Fon varlıklarııiın teııinaia veiiüniesi
]/e Fon ınalvarlığın ı azaltıcı lıer türlti işleırıler Yatırıın
komitesi tarafıııdan alıı-ıan kararlar çerçevesinde yüriitülür.
Kurııcu'ııı-ııı Yönetim Kurulu, Foıı'ııır yasal
yü küm l ii l ü l<l eri ır i n ve yargı l<ararları ır ı ıı yeri ııe get i ri l ıııesı iç in
gerel<erı ödeıııeleri yatırım koınitesi l<ararı alıı.ıınaksızııı
yapmaya yetl<ilidir.

Kurucunun Yönetim Kurulu; Fonun içtüzüğü ve bu ilrraç
belgesiyle karar alına yetkisi yatırıın komitesine bırakılaı-ı
konularda yııtırıın koıııitesinin alacağı kararları, herhangi bir
i stisna olmaksızın yeriııe getirıııekle yüküm l iidür.

Yatırım Kom itesi altı üyeniı-ı katıl ıınıyla
katılanlarııı oyçokluğu ile karar alır. Bir
çoğuııluk ıııüspet oy kullansa dahi"
Başkaırı'ı,ıın ınenfi oy kullanınası halinde
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GYF-İHRAÇ BELGESİ

s.ayıIır. Bir öneriye dair menfi ve mLispet oyların eşit olıııası
durumı-ında ise yatırıın koınitesi Başkanı'nın oyu iisttiıı
sayılır ve yatırıın komitesi Başkanı'ııın oyu dogrultusuncla
karar alıırmış kabul edilir.

Y.lfi ve ıni,ispet oyların eşit olup Yatırııır Koınitesi
Başkanı'nırı oyu doğrultusunda alınıı,ıış l<abul edilen kararlar
ile çoğunluğun ınüspet oyuna rağmen Yatırım Koınitesi
Başkanı'nııi ıneııfi oyu nedeniyle alınamayan kararlar
nedeniyle kuruc.ın.ın herhangi bir zarara uğraınası haliııde.
oluşan zarar A| Zami| Grubu tarafından karşılanacaktır.

Fonuıı yatırım stratt
Amacına iüişkin Esaı

j isine ve
ılar

Fon'un yatırıın stratejisi, yüksek ve düzenli l<ira getirisi elcleetmek aınacıyla Marmara Bölgesinde y.. alaı-ı
gayriınenkullere yatırıın yapmaktır. Foır portfüyüııe alınacal<
gayriıııeııkulleriıı seçiminde hali hazırda kiracısı olan ve
diizeııli kira geliri üreten gayriınenkullere öncelik verilir.
Ancak rnevcLıt dııruıııda boş olmakla birlikte l<ısa sürede
I<iralaırma potaıısiyeli olan gayrimenkuller de foır portfciyüne
alınabilir. Fon, üzerinde ipotek bulunaır u.y, guy.i,neııkıılüıı
değeı"ini etkileyecek nitetikte bir takyidai ş..ıii olan veya
hisseli ınülkiyet yaptsına sal,ıip olan gayriıneırkuIlere cle
mev zuatta örı görti l en s ı ı,ı ı rlar dah i l i nde yat ırı ı-ıı yapab i l i r. Fon,
tabi oldııkları ınevzuat hüküınlerine göre hazıilanan flnaıısaı
tablolarında yer alan aktif toplamının devaııılı olarak en az
Yo75'i gayriınenkul yatırııırlarındaıı oluşan arıoııiın
ortakl ı kları n payl arına mev zuatta ön görü leıı s ı ıı ı rl ar clah i l i nde
yatırım yapabilir. satıır alıııaır varlıklarııı alış bedeli satıcılara
vadeli olarak ödeııebilir ve satılan varlıklarııı satış becieti
alıcılardan vadeli oIarak tahsil edilebilir. Foı.ı,..,ruu"
piyasası ıı,ıevzı-ıatıırda iziı,ı veri len sını rlaınalar clah i l ind. rrü i

veya gayrinal<di kredi kııllanabiliı" veya kredi liıııitleri tesis
ettirebi l ir, Foıı ınalvarl ığı, Tebl iğ' iıı 23. ıııaddesi kapsam ıırda
rehnedilebi l ir ve teıninat gösterilebilir.

Fonun yatırım sınırl
ve Risklerine İlişkin

ımaIarı
jsaslar

Foıı portlöy|inde yer alaıı gayriıııenl<ul yatırıınlarınıır
yönetimiııde aşağıdaki esaslara ve yatırııx sırrırlaınalarıı-ıa
uyulur:

Alım satıın |<arı veya kira geliri elde etmek aıııacıyla;
Marmara Bölgesi'nde yer alan arsa, arazi, l<onut, ofis,
alışveriş nıerkezi, otel, lo.iistik ır.ıerkezi, depo, parl<.
lıastane ve beıızeri lıer türlLi gayriınenkul satıı-ı aüınatitir.
satı labi l ir, kiralanabil i r, l<iraya veri lebi l ir ve buırları ıı satııı
alınınası veya satılınası vaad edilebilir.

Mülkiyeti başI<a kişilere ait olan gayrimeı-ıktıller üzerincle

l.

tapuya tescil edilıııesi şaıtıyla 22l1|1200l taribh
sayılı Türk Medeııi Kanunu hüküınleriııe

.-- üst hakkı ve devre ıı.ıülk irtifakı tesis edile._.-)p, 
adıııa iiçüncü kişilere devredilebilir.

/
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GYF-İHRAÇ BELGESİ

3. Fon portioy|inde yer alan gayrimeııkuller üzerinde foıı
adına başka kişiler lehine tapuyatescil edilmesi sartıvla üst
quırı.1 ı_rclşKa Kıştıer ıenıne tapuya tescil edilmesi şartıyla üst
hakkı ve devre müll< irtiI'al« tesis edilebilir ve bu hakların
üçüııcii kişilere devrine izin verilebilir.

4, Üst hal<l<ı ve devre mülk hal<l<ınıı,ı devredilebilıııesiııe
ilişl<in olarak bu hakları doğuran sözleşmeleı"o. ı.,.rı-,ungı
bir.sınırlaıı,ıa getirilemez. Ancal< özel kanı-ııı hııkümleTi
sal<l ıd ır.

5. Fon toplaın değeriniıı en az oZ8O'iniıı gayriınenkııl
yatırıınlarıırdaı,ı oluşıııası zoruırludur B; oranııı
lıesaplanmasında; gayrimenkul yatırıın ortal<lıklarıııca
ihraç edilen sermaye piyasası İraçları, tabi oldııl<ları
mevzuat hüküıırlerine göre hazırlanan finaırsal
tablolarında yer alan al<tif toplamının devaınlı olarak en azoA75'i gayrimeııl<ııl yatırıınlarından oluşan aıroııiııı
ortal<IıI<ların payları, gayriınenl<ııl sertifikaİarı ve diğer
gayriıııeııkul yatırıııı fonlarının katılına payları da dikl<ite
alınır. Şıı kadar l(i tabi oldııkları ıxevzlıat hiil<iimleriı-ıe
göre lıazırlanan fiııaıısal tablolarında yer alan al<tif
toplaınıııııı devaınlı olarak en az o^75;i gayriınenl<ul
yat ı rı ın ları ııdan o l uşan anon i ıı-ı ortakl ı k ları ıı pğ ü arı na, Foıı
toplaın değeri'ıiıı en fazla yo20'si oraıııııda vatırııTı
yapılabiIir.

6. Tek başııra fon toplam değeriııin Yo20'sini aşan
gayriırıenkul yatırıınlarının toplaını fbn toplaın clegerinin0/o60'ıııı aşatnaz.

7. Üzerinde ipotek 
_buluıran veya gayriııenkııliiıı cleğeriı.ıi

etkileyecek ııitelikte lıerhangi bir ialyidat şerhi olan"bina,
arsa, arazi ve buna benzer nitelikteki gayriıııenkııllerin ve
gayriınenkııle dayalı lıakların değeri fbn toplam değerinin0430'unıı aşarnaz. islami kurallaia göre fiıraırsırıaıı teııriııi
sağlamak aınacıyla portlöydeki varlıklar üzerin<je tesis
edilen relrin ve diğer sınırlı ayııi lıaklar %30'luk sınıı.ın
hesap lan ınas ı nda d i l<ka te al ınınaz.

8. Kurucu ve Yönetici Foır adına;

a. Gayrimenkul projeleriııe yatırıın yapamazJ
gayriıı-ıenkııllerin iırşaat işlerini keııdileri ıısiıeneınez,bu aınaçla personel ve el<ipınan ediııeınez.
GayriıııenkuI pro.jelerine yatırım bakıınıırdaı-ı
8.ınaddenin g bendi hükümleri saklıdır.

b. Kendi personeli vasıtasıyla başl<a kişi ve kurıılı-ışlara
proje geliştirme, proje kontrol, mali fizibilite, yasal
iziıılerin takibi ve buna beıızer lıizııetler vere

c. Otel, hastane, alışveriş merl<ezi, iş
parklar, ticari depolar, konut siteleri. s
bunlara benzer niteliktel<i gayı.i
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GYF-İHRAÇ BELGESİ

maksatla işleteınez ve bu amaçla personel istilıdaın
edeırıez.

d. Devredilebilııesi konı-ısunda bir sınırlamaya tabi olan
varlıl<ları ve hakları fon portföyııne dahil edeı.ııez.
Tebliğ'in l8'inci maddesinin birinci fll<rasının (c)
bendi hijkınü saklıdır.

e. Foıı portföyünden sürekli olarak kısa vadeli
gayriıııenkul alııı.ı satım I yapamaz.

f . Yurtdışında gayrimenkul alııır, satını ve kiralama
faal iyetinde bu l unamaz.

g. Başbakaıılık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İller
Bankası A.Ş., belediyeler i|e buııların bagiı orta[ııkıarı,
iştirakleri velveya yönetiın kuruluna İauy gösternıe
imt iyazı ıı ı n bu l und ıığu şi rketl er tarafı nd aır geıçelJeşti ri I en
inşaat rı-ıhsatı alınıııış projeler l<apsaıırıııdaki bagımsız
bö l üm l er, i n şaatı ır tamam l anınu o.un i,.,u bal<ı [ın al<s ızİıı. foır
portföyüne dahil edilebilir. Tebliğ'in l 9'uncu maddesiııin
birinci fıl<rasınııı (a) bendinde yer alaıı %8O'lik
sınırlaınaya ilişkin hesaplaınada, Fon portföyüı.ıe bı-ı
kapsaında dahil edilen yatırımlar da dikl<ate alınİr.

9. Aşağıdaki varlık ve işlemler fon portfoyüne dahil
ed iIebilir.

a. Cari ve l<atılına lresabı,

b. Diğer gayriınenkul yatırııır foıılarınııı ve menkul l<ıyııret
yatırıırı fonlarıır ıır katı lına payları,

c. Gayriınenl<ul sertiflkaları,

d. Kı"ırul'ca uyguıı görülecek diğer yatırıın araçları.
l0.Fon porttciyüntin gayrimenkul yatırıınları dışında kalaıı

kısmı sadece Fon'a likidite sağlaı,ıınası aınacıyla faizsiz
bankacılık preıısiplerine uygun şel<ilcle Tıirk jirası veya
yabaı,ıcı para cinsindeı,ı vadesiz veya vadeli katıiıııa
hesabıııda veya meııkul kıyı.net yatırım fbıılarıııııı l<atılıııa
paylarında değerlendiril ir.

l l.Fon, altına, diğer kıymetli ınadeıılere ve diğer emtialara ve
buıılara dayalı vadeli işleın sözleşmelerine yatırıın
yapamaz.

12.Foıı, tiirev araçlara yatırtın yapamaz) sermaye piyasası
araçlarını açığa satamaz, l<redili meırkul l<ıyıneİ İşlemi
yapamaz ve sermaye piyasası araçlarını ödiinç a|aınaz.

l3.Fon'rın operasyonel işleırıleri ııedeniyle olıışabilecek
l ikid ite il,ıtiyacını ıı karşı lanınası amacıyla nalj

l4.Fon portöyüııe yabancı serınaye pi
edilmeyecektir.
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l5.Katılrna paylarının geri dönüşlerinde oluşan nakiİ

"|ljyr::l: !.,ul'unınlsı amacıyla, fon portföyüııde yer
alan_ herhaııgi bir varlığı, taraflardaıı en çok birinin tek
taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre soııunda öııceden
tespit edilıxiş şartlarla geri alma taahhüdünde buluııarak
borsa dışıııda satması (vaad işlemiivaad sözleşmesi)
mümkiindür. Söz konusu işlem, fbn portfoyllnde yer alaıı
vaad işleınine konu olabilecek varlılİIarııı rayiç değerinino/o10'tuıa kadar yapılabilir. Ayrıca Fon, ıİakit iltiyacıduyan kurumlardan portföyüııe alınabilecel. ur.j,ğ,,
taraflardan en çok biriniıı tek taraflı bağlayıcı vaadi İİe
belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri
satma taahhüdü ile borsa dışında satııı alarak nal<it
fazlalıkIarını değerlendirebilir. Söz koııı-ısıı işlem foı.ıtoplaıı değerinin en fazla Yol0'una kadar yapılabilir.
Sözleşınelerin karşı taraflarııııı-ı yatırııx yapılabilir
derecelend irır,ıe notuna sahip olması, herhangi birilişkiden etl<ilenmeyecek şekilde objektii. koşJllarda
yapılması ve adil bir fiyat içerınesİ ve foıııııı fiyat
açıklaına dönemlerinde gerçeğe uyguıı değeri ilzeriııjen
nakde döııüştürülebiIir olmas, ro.i nürdrr.-Ayrıca, borsadışı vaad sözleşıneleriı-ıiır l<arşı tarafıırın denetiiıe ve
gözetiıne tabi finansal bir kurum (banka, aracı kuruın v.b.)
olması ve fbııun fiyat açıklama clöneıı,ılerinde ''güvenilir;ve "doğrulanabilir'' bir yönteın ile değ-erlenmesi
zoru n l ud ur. Sözl eşınen i n l<arşı tarali ı-ı ı ır, yöneti m kontro l |i
kaınu l<ıırı-ıın ve kuruluşlarına ait olaıı biı] banka olması ve
derecelendirme yapılabilınesi için gerekli olaıı şartlarısağlamaınası lıalinde ııotun ilk dei-a alıııınasına l<adar
geçen siirede anılan banka için yatırüün yapılabilir
derecelendirme notlüna sahip olına şar1ı aranınaz.

Yatırım sıırırlamalarına uyumun ibnun hesap dönemi
sonundaki fbn toplam değer tablosu itibarıyla sağlaı-ııırası
zoruııludur.

B. Fon'uıı olası riskleri haki<ında bilgiler aşağıdal<i gibic|ir:

l. Finaıısıı,ıan risl<i: Foıı'un ihtiyaç duyduğu finansııraıı
kaynaklarıııa zamanında gerekli olçi;de ulaşaırraması
nedeniyle zarara uğraına olasıl ığıd ır.

2. Likidite risl<i: Fon varlıklarının gerekeıı sürecle piyasa
değerinden ııakde dönüştiirüleınemesi nedenivle'riruru
uğraına olasılığıdır.

3. Döviz kuru riski: Döviz kurlarındaki değişimlere bağlı
olaral< yabancı para ciıısiııclen varlık ve yükııınlılükleıin
d eğeri n i n d eği şmes i ned eıı i y l e zar ar a u ğram a1l@ğ{.ı,ı:.

4. Piyasa risl<i: Foır portföyünde yer alaır ,

değerinin diişınesi, yüki.imliilükleriıı piy
lınesi ııedeııiyle zarara uğraına o

e,*Tt»
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5. Yoğunlaşma riski: BelIi bir varlı|< veya varlık grubıına
yoğıın yatırıııı yapılması sonLıcLı yatırımların bu varlık
veya varlıl< grubuııı-ın içerdiği risklere maruz kalmasıdır.

6. karşı tara{' riski: karşı tarafın yiikümliiliiklerini yeriııe
get i reıııemes i neden iyl e zarara uğrama o l as ı l ığı d ı r.

Dışarıdan Alınan Hizmetlere
(Değerleme, Hukuki
Danışmanlık vb) İlişl<in ailgi

Fon'uır ınali tablolarının bağımsız denetiıniııde bağıır.ısız
denetim l<ı-ıruluşlarından ve Fon varlıklarının sakliııııası

i l<onusunda sa|<layıcı kuruluştan hizmet alıııır.
Foır portfoyündeki varlıkların değerlenıııesine ilişkin olarak
kuruIca yetkilendirilen değerleme kuruIuşlarıırjan hizınet
alınır. kur,cu, lıer yılsoırunu takip eden bir ay içerisinde, lon
portföyünde değerleıne yaptırılması gereken her bir varlık
için değerleıne hizmeti alıııacak en az bir değerleıne
kuruluşuıru ve fon portföyiiııe o yıl içerisinde alıırabiĞcek ve
değerleme gerektirecek varlıl<lar içiıı değerIeıne hizıneti
alınacak eıı faz|a iki adet değerleıne kuruluşunu yönetiın
kurulu kararı ile belirler ve kararın bir örneğini kuriıla
gönderir. Değerleme kuruluşu seçimi, en uygun haberleşıııe
vasıtasıyla yatırımcılara bildirilir. BelirIeııeır cleğerleıne
kuruluşu ancak değiştirilııe gerekçesinin Kurula
gönderi lınesin i ın üteakip Kurul onayı i le deği ştiri lebi l ir.

vergi ırıevzuattnın gereği serbest muhasebeci ıııali ınlişavirliI<
veya yeminli ınali ınüşavirlik için dışarıdan hizmet alınır.
Fon' un f'aal iyetleri i le i l gi l i gayriırıeııl<u l yatırıııılarıııa i l işl<in
olarak ıı,ıali ve hukuki konularcla dışarıclaıı daııışmaıı[ık
hizmeti alıııabiIir.

Fon portföyüııe varlık alııııı, satımı, kiralaııınası koııusunda
bu alaııda lıizıııet veren kuruluşlardan aracılık l-ıizmeti
alı nabilir.

Fon portf-öyüııde yer alan gayriınenkul|ere ilişl<iıı işletıne
hizıııetleri işletmeci şirketlerdeıı alıııır. F'on portfloyünde yer
alaıı gayriıneııkullerin pazarlanı-ırasıııa ve değerinin
artırılmasına yöııelik olarak yapılacak reklaın u. p.o*oryo,-,
faaliyetleriniıı yürtitülınesi içiıı işletıııeci şirketten veya bu
konuda lıizmet veren diğer şirketlerdeıı yapılacai. bi..
sözleşıır e çeıçeves iııde h iznret al ınab i l i r.

Foıı portföy|iııde yer alan ga,yrimeırl<ullere ilişkin onu.,,-,.,. 
]

tadilat gibi inşaat işleri içiııse n-ıüteahhit firınalardaıı hizmet
alı ır ı r.

Finansal Raporların
Hazırlanına Döneın l eri ve
Bağımsız Deııetimi

Fon'ıın finansal raporları (fiııansal tablolar, soruınluluk
beyaııları ve fiyat raporları) Iıer ay sonu itibariyle hazırlaııır.
Asgari olarak altı aylık ara dönem finansal .a.,Qrlar
incelemeye (sıııırIı bağıınsız <Jeııetiı-ıı) yıllık fi
ise bağııı,ısız denetime tabidir. Kurucu
tarafından karar alınmak sııretiyle, iiç ve
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döneııı fiııansal tab,lo]ar da iııceleınr; (";,.ü'; b"ğ,;;;;
denetiıı.ıe) tabi tutu labi l ir.

Fon Portfciyünde Yer Alan
Varl ıl<ların Değerlemesine
Ilişkin Esaslar hazırlanan fi ııaıısal tablolarında y.,-;i;n" ;ffi ;;;;r:;;;devaınlı olarak en az Yo75'i gayrimenl<ul yatırıınla.,,.,jrn

oluş.an. 
_ 
ve payları borsada 

- 
lğleıı.ı görmeyeıı aııoniınortal<lıkların payları haricindeki varlık, işleııı veyükiiınliil|ikler kurul düzenleıııeleriııe uyg* olarak

değerlenir.

|on,portföyüııde yer alan gayrimeııkuller, gayrimenl<ııle
dayalı haklar ile tabi olciuklaiı ınevztıat hükĞierin. ;ö.;hazır|anan finansal tablolarında yer alan aktif toplar]n,,.,
devamlı olaral< en az o^75'i gayriırıeııl<ul yatırıınla.,nJrn
oluş.a1 ve payları borsada 

- işleııı görmeyen aııonirn
ortaklıklarıır payları ise Kurıılca uyglıı1 göriilen değerleme
kuru l uş l arı tarafl ırc|an hazıı,laııaıı ve-ııevcut en günce l tarih I ideğerleıne raporlarında yer verileıı tutarlar iizerindeıı
değerleıneye l<oırı"ı ed il ir.

portfoyde yer alaıı bu varlıklardan fonı-ııı hesap dönemiııiıı sonüç ayı içerisiııde lıerlıangi bir nedeııle ı.uyiç ,l.g.ri tespitedilmeıniş olaırIar için yılsonu itibariyie' değ"er 
'..piiiyaptırılır- Portföyde yer alan bu varlıkiardan y"ılın il<inci

çeyreği içerisiııde lıerhangi bir ııedeııle rayiç degeri tespit
edilııreııı-iş olanlar içinse, en son hazırlanrnış olan Jegerleıne
raporunda tespit edilen değer, raporu l.ıazırlayan T<l,.ı-,lı-,ş
tarafından yarıyıl sonu itibariyle gözden geçirilerelİ
güncellen ir.

Her durumda gayrimenkıılün değeriııiıı değişııesine ııedeı-ı
olan olağan dışı dur.ımlarııı Kı-ırucu tarafındin tespiti h.üi;;;
ve.kurul'ca gerekli görüleıı lıallerde bıı varlıklaı" için yeniclen
değer tespiti yaptırılabilir veya daha öı-ıce tespit eciiiıııiş bir
değer gözden geçirtilebilir.

Fon,portföytinde yer alan gayriınenl<uller, guy.lr.nkrİ"

İ:*]l]*'xl lP ]i!l ,oldukla-rı-mevzuat hükümlerine göre

Fon Biriııı Pay Fiyat
Açıklaına Dönemine İlişl<ln
Esaslar

Fon biriın pay fiyatı l.ıer ay soııu itibariy|e hesaplan,ı: r. ry
sonunu tal<ip edeıı l0. işgününde ilan ediIir.

Alım talimatları, yılda oniki |<ere olınak iizere lrer ayın son
gününiital<ip eden l0. işgünii ilaıı edilen pay fiyatı iizeriıiden.
her ayın soıı güırünü takip eclen l l. işgıinü y.rin. g*'iriıİ,. 

- '

satın,ı talimatları yılda iki kere olınak üzere 30 Haziran ve 3lAralık güırleriıri tal<ip eclen lo. işgünü ilan edileıı pay fiyatı
üzerindeıı, 30 Haziran ve 31 Aızlıl< günlerini trl.ip .O.,
12'ııci işgünü yeriııe getirilir.

Bu çerçevede il,ıbar clönemleri ve her bir ih
iletilen taliınatların yeriıre getirileceği tarı
ibidir:

1,L IJoR
,\Ş.
No: 0!l-ol
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Alını
'lal in-ıatIarı

İlıbar Dönen,ıi

Pay Fiyatı
Hesaplaıııa

Döı-ıeıııi

Pay Fiyatının
Açıklannıa 1'aı.ihi

Al ını']'al i ı-ı-ıatlarıı-ı ıı-ı

Cerçekleşnıe 1'aril,ıi

0l Ocak -
3I Ocak 3l Ocak 3l Ocak'ı takip eden

l0. işgtinii
3l Ocak'ı tırkip edcn

l l. lsQtlllll
0l Şııbat -
2{i Şubal

28 Şubat
2{l !iubat'ı takip
edeır l0. işgtinür

28 Şııbal'ı takip eden
l l. ISPunLl()l Maı,t-

3 ] Mart 3l Maıt 3l Mart'ı takip edcn
l0. işsiinii

3l Mart'
ll.

takip eden

şgiinii
0I Nisan -
30 Nisan 30 Nisan 30 Nisan'ı 1akip

eden l0. işgtinti
30 Nisan'ı 1akip eden

l l. lŞglllltl
0l Mayıs -
3l Mayıs 3l Mayıs 3l Mayıs'ı takip

edcı-ı l0. issiiı-üii
3l Mayıs'ı takip
eclen I l. işgiinil

0l Hzziran
30 l Iaziran 30 Haziran 30 Haziran'ı takip

edcn l0. işgünti
30 I Iaziran'ı takip
eden l l. işgiinii

0l Ten,ın-ılız -

3l l'eınn,ırız 3I ]'eııınıı_ız 3 l 1'enııırı_ız'rı takip
edeı-ı l0. issüııii

3 l'fenın,ıı-ız'u takip
eden l l. işgiirıi.i

0l Ağustos
3I Ağııstos 3l AğLüStos

3l Ağustos'u takip
eden l0. işeiinü

3l Ağustos'ıı takip
eden l l. iseiiı-ıti

0l Eyliil -
30 Evli.il 30 Eylül 30 Ey|iil'ii takip

eden l0. işgtinii
30 Eyliil'i_i takip
edeı-ı l l. issiiııii

0l Ekin-ı
3l Ilkiıı-ı 3 l l|kinı 3l Ekinı'i takip eden

l0. isBi'inii
3l E,kin,ı'i takip eden

l l. lşgtllltl
0l l(asın-ı
30 Kasın,ı 30 l(asın,ı 30 l(asını'ı takip

eden l0. İsgi_inii
30 l(asını'ı takip
cdeı-ı l l. işctinii

0I Aralık -
3l Aıalık 3l Aralık 3l Aıalık'ı takip

edeı,ı l0. iseiiı]ii
3l AıalıIt'ı takip
edcn l I. işgiinti

Satın,ı
Talin-ıatlaı,ı

ıhbar Döncnıi

Pay Fiyatı
IJcsaplaıı-ıa

Döı-ıenıi

Pay Fiyatının
Açıklaırnra Tarilri

Satını TalinıatIarıı-ıııı
Geı,çckleşıne Taıihi

0l Ocak
30 Ilaziı,an 30 l]aziran 30 Hzziran'ı ıal<ip

cden l0. işgiini-i
30 Haziı,an'ı takip
eden l2. işeiinii

0l Tcı,ı,ınıı_ız -
3l Aralık 3l Aralık 3l Aı,alık'ı takip

cden l0. işeiinti
3l Aı,aIık'ı 1akip
eden l2. işgi_inii

Fon Malvarlığından
Yapı labi lecek Harcamalara
ilişl<in Esaslar

Kurucu, Fon'uıl yönetim ve teınsili ile Foıı'a talısis edileıı
doıranım ve personel ile ınuhasebe lrizınetleri karşılığı olarak
aylık olarak en son tarihli finansal tablolarda yer alan al<tif
toplamının oA0,16666'sı (yıllıl< olarak %2) tııtarıııclaki
yönetim ücretini Fon'dan tahsiI eder.

Ayrıca, lıer iiç aylık dönem itibarıyla yönetiın iicretinin fon
toplam değeriııe oranlnın ne seviyede gerçekleştiğine ilişkin
bilgi en uygun haberleşme vasıtasıyla pay sahİpterine ve
Kuru['a bildirilir.

Fon ınalvarlığındaıı yaptlabilecek diğer harcaıııalar aşağıdaki
gibidir:

a) Foıı kurııluşunu ıxüteakip mevzuat gereği yapılınası
zorunlu tescİl ve İlan gİderlerİ,

b) Portföydeki varlıkların veya bunları teıısil eden
belgeleriıı nakiI veya nakle bağlı sigorta licretleri,

c) Port{bydel<i varlıkların sakIanınası Iıizınetleri için
ödenen ücretler,

d) Varlı|<ların nal(de çevrilınesi ve t
ücretler,

eJ Fjnansıııan giderleri, komisyon, ın
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GYF-İHRAÇ BELGESİ

t) portföye alıııılarda ve portfoyden satııılarda ödeııeır
koınisyonlar (yabancı para cinİindeıı yapılan giderler TCMB

onarım, tadilat ve yeııileme giderleri,

. , 
m) Por,'oydel<i gayrimenkı-ıllerin her türlü aiclat, biııa ortakgideri ve sair giderler,

. n) Portföydel<i gayrimeııkulleriıı sigorta, DASK
ödeıneleri ve benzeri giderler,

o) İşletmeci firırıa|ara ödenen hizıııet bedeIleri,
ö) MKK ve İstanbı-ıl Takas ve Saklaına Bankası A.Ş'ye

ödeneıi ücret, koınisyon ve masraflar.
p) Kurulca uygun görlilen diğer Iıaıcamalar

Ion1 ilişkin tüııı giderler fon malvarlığıııdaıı karşılaı.ıır.
Fondan karşılanaır, portföy yöı,ıetiıı,ı ücreti dahii tüıngiderlerin toplaıı,ıının fon toptaın cleğeriııe gore ııst sınırı
%o20'dir.

döviz satış kı-ıru üzerinden TL'ye ç.urİl...l. kaydolunur),

^^^9^,^|9nrn 
ılıükeilefi olduğu vergi, ,..i,, u. 

"hurç
oOemelerı_

. h) Fon'a ilişl<in bağımsız clenetiııı kuruluşlarına öderıendenetim ücreti, serbest ııııhasebeci mali mi.işavirlil< veyeıninli ıı,ıali ııüşavirlil< ücretIeri.
ı) Takviıı,ı yılı esas alınaral< üçer aylıl< döııemlerin soıı işgününde fon toplam değerinin 1,üz binde beşi oraıııırdu ı.r..-,..-]tarafından hesaplanan ve portföy sakIayıcısı tu.uf;;,,;;;

onaylanarak Kurula ödeneıı (urul ücreti,
i) Katılma payları ile ilgili lıarcamalar,

, _.i),Gayrimenl<uI yatırıınlarına il işkin reklaııı harcaıııaları,
değerleıne, Iıııl<uki ve ınali cianışınaıılık, noter [-icreti, tapu
harcı vb. ticretler,

., kl Gayriınenku l yatırımlarıııa il işI<iıı alıııı/satıın, l<iralaına
işlemlerind_e ortaya çıl<acak aracılıl< ücret ve konıisyoırları,

l) portftydeki gayriıııenkuller ile ilgili her tıııltı ıruı.,,r,

F'on GeIir Gider Farl<ının
Katılma Payı Sahiplerine
Aktarı lıııasına İüişkin Esaslar

Fon gelir gider farkı fbn toplam değerine ve dolayısıyla
hesaplanaıı katılma payı birim fiyatııİa yansıyacal<t,İ. iİan
ediIen birim pay fiyatı üzerinden pay alıp sataı-ı yatırıııcılar,
fonda l<aldıl<ları döııemde olıışan" gelir gider f-arkındaıı
paylarına düşeıı kısı.ııı bu şekilcle alırtaİ.

Katılma payı sahiplerine ayrıca fonda olı-ışan kar ve ııakit
durı:ıııı-ı dikl<ate alınarak Kurucu Yönetim k.-,.rl, ı.u,ur,|ıu
belirleııeıı tarilıIerde nakit kar payı dağıtıIabilir. kurıic.-ı
Yönetim Kurulı-ı'nun kar payı dağıİımı kararı lO işgünü içinde
en uygun Iıaberleşme vasıtasıyIa yatırııı.ıcılaı.a uııoıri ı ır. ı<arpayı, dağıtıın tarihi itibarıyla ıxevcut paylarııı
bunların ihraç ve iktisap tarİhleri dikl<ate'alı"ııÜ
olarak dağıtılır. Katılıııa payı sahiplerinin
gelen kar payı tutarları, bireysel saklama
kuı,ul uştal<i hesapları na yatırı l ır.
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GYF-İHRAÇ BELGESj

Kar payı dağıtıını fbndan nakit çıkışına sebep olacağından, bir
sonraki pay fiyatı lıesaplama döneıni itibariyle lresaplanan Ibı-ı
toplaııı değerini ve birim pay fiyatını azaltıcı bir etkisi olur.

ku rucı-ııı u ı-ı yöııeti ırı ku ru l unun kar payı dağıtı l ıııas ı yöıı ii nd e
aIacağı kararlarda yatırıın komitesi tarafınJaıı öncejeıı oııav
verilınesi şartı araııır.

Fona Katılma ve Fondan
Ayrılmaya İüişl<in Esaslar

1. Genel Esaslar

1.1. Katılınapay| satın alınırıası veya fona iadesinde, K,r.ıcu
24 Gayriınenkul Portföy Yönetimi :\.Ş.'niıi merkezine
başvurularak alıın satım taliınatı veriIir.

1,2. Tüm katılına payı alım satıın talimatlarına alıııı ve satım
taliıı,ıatları için ayrı ayrı olmak tizere müteselsil sıra
ııLıffıarası veriIir.

1.3. Savaş, doğal af'etler, ekonoınik kriz, iletişiın
sisteınlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili
oldıığu pazarln, piyasanın, platformuıı kapanması,
bilgisayar sistemlerinde ırıeydaııa gelebilecel< arızalar,
fon toplaın değerini etkileyebilecek öneırıli bir bilginin
ortaya çı|<ması gibi olağanüstü dı_ıruınlarıır meyclana
gelınesi halinde, kurulca Lıyguı1 göriilırıesi haliııde, fbıı
biriııı pay değeri hesaplaıııııayabilir ve katıIına paylarııııı.ı
alım satımt durdurulabilir. kuruclınun yörıetiı-ıı
kı-ırı"ılunı-ın bu yönde alacağı karaılarda yatırım komitesi
tarafırıdaıı öııceden onay verilmesi şartı aranır.

1.4. Katılnra pay| satışı, katılma payı bedeliı,ıiıı tam olarak
ırakden ödenmesi; katılma paylnın fona iaclesi, pay
sahipleriııin katılıı,ıa paylarının bu bölüıııde belirlenen
esaslara göre nakde çevrilınesi suretiyle gerçekleştirilir.

1.5. kurucu tarafıırdaır katılma paylarının foıı adıııa alııır
satıını esastır. Kuructı, bıı İhraç belgesİnde yer alaıı
hüküınler saklı kalmak kaydıyla, fon katılııra paylarınııı
fona iade edilınesi sırasında gerel<li lil<iditenin
sağlaırmasındaır sorumludur. Kurucu l<endi portföyiine
katılma payt satın alaınaz.

1.6. Katılırıa paylarınııı Fon'a iade edilebilıııesi içiıı gereI<li
likiditenin sağlanamadığını ve portföydeki varlıklarıı-ı
satışıııın pay sahiplerinin zararıııa olacağıırı tevsik edici
bilgi ve belgeler ile konuya ilişkin Kurucu Yönetiı-ır
Kı-ırulu kararının Kurul'a iletilıııesi ve Kurul'ca Lıygun
göriilınesi halinde, Kurucı-ı l<atılına paylarıııııı geri
alıınıııı erteleyebilir. kı-ırucunun yöııetim kurulııııun bu
yönde alacağı kararlarda Yatırııır Koınitesi tarafıı-ıdaı.ı
önceden onay verilmesi şartı aranır.

2. Alım Talimatları ve Alım Bedellerinin
2.1. Yatırırncıların "Fon Birim Pav

--Dö4eıııine İlişkin Esaslar" böltlmü
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GYF-İHRAÇ BELGESİ

döneınleriı-ıde verdikleri katılma payı alım taliınatları
taliınatııı verilınesini takip eden fon katılma payı alıınıııa
esas ilk lresaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden ve
yine "Foır Birim Pay Fiyat Açıl<laına Dönemiııe İllşl<in
Esaslar" böl|iınünde belirleneıı gerçekleşırıe tarihiııde
yerine getirilir.

2.2. Alın taliınatları sadece tutar olarak verilebilir. Alım
taliınatında belirtilen tııtar tahsil edilerek, bu tutara denk
gelen katılıTa payI sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra
hesaplanır.

2.3. Yatırımcı katıIma payı bedelini, alııı-ı taliınatınııı
verilınesi sırasında bireysel saklama hizmeti veren
kuruluşa nakden veya gerçekleşııre tarihiırde ödenecek
bir bloke çek taırzim etmek sııretiyle öder. Katılına payı
bedelinin alım taliınatıııın verilırıesi sırasında naiiclen
ödeınesi haliııde, ödenen tutar gerçekleşıne tarihiııe
kadar yatırımcı adına bireysel sal<lama Iıizııeti veren
kuruluş tarafından neııralandıı,ılır. Bloke çek verilınesi
duruınunda ise bireysel saklama hizmeti veren kurulı,ış
gerçekleşıne tarihinde çek bedetini yatırımcıdaıı tal-ısil
eder ve katılma payı bedeliııi fona taın olarak nakdeıı
öder. Blol<e çek veren bir yatırımcı, çek verdiği tariIıten
gerçel<leşııe tarilıiııe kadar geçen s|ire içinde katılına
payı bedelini bireysel saklama lıizıneti veren kuruluşa
nakden yatırmayı tercih ederse, daha önce verı-ııiş otdıığu
bloke çek bireysel saklama kuruluşı-ı tarafındaıı
yatırııncıya iade edi lir.

2.4. Gerçekleşıne tariIıinde alııııa koııı-ı katılma payları
Kurucı"ı tara{ındaıı MKK ııezdiı-ıde oluştı-ırulıır ve
yatırımcı adııra sal<lanınak üzere bireysel saklaına
lıizıneti veren l<urııluşa MKK nezdiııde devredilir.
Bireys;el saklama hizmeti veren kuruluş da ayı-ıı tarilıte
alıın bedelini Fon'un Portföy Saklayıcısı nezdindel<i 

]

hesabıııa yatırır. 
i

3. Satış 'falimatları ve Satış Bedellerinin Ödenme
Esasları

3.1. Satııı alııran katılma payları bir yıldaı.ı önce Fon'a iacie
edileınez. Bu süre farklı tarihlerde alıııaıı l<atı[ma payları
için ilk giren ilk çıl<ar yöntemiyle ayfl ayfl uygulanır.

3.2. Pay sahiplerinin "Fon Biriın Pay Fiyat Açıklama
Döneırıine İlişl<ln Esaslar" bölüınüırde belirtilen ihbar
dönemlerinde verdikleri katılma payı satım taliınatları,
taliınatın verilmesini takip edeıı fon katılına payt
satııııına esas ilk hesaplaınada bulunacak
üzerindeıı ve yine "Fon Birim Pay Fi
Döııeıııine İlişl<ln EsasIar" bölü

rçekleşıııe tarihinde yerine getirilir.
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GYF-İHRAÇ BELGESİ

3.3. satırn talimatları tutar veya katılına payı aciedi olaral<
verilebilir, Tutar olarak verilınesi durumıiırda deı.ıl< geleıı
katılına pay adedi, adet olarak verilmesi clurunıunja da
denl< geleıı tutar Fon fiyatı açıklandıktan sonra
hesaplanır.

3.4. Gerçekleşme tarilıiııde satım bedeli Fon tarafından
bireysel saklama hizmeti veren kurı-ılıışa ödenir. Bireysel
saklaı,ıa hiznıeti veren kurı;luş da ayııı tarihte satışa l<oıru
katılma paylarını Kurucu'ya MKK nezdinde devreder.
Söz konusu katılma payları Kurucu tarafından iptal
edilir.

3.5. Tasfiye döneıninde gerçekleşeır l<atılm a payl iadeleri
hariç olınak üzere, katılma paylarınıı.ı pay sahipleri
tarafındaıı fona geri satıınında iade edilen ü.at,ıma pay,
tutarının o%3'ü oranıııda çıkış komisyonu uygulanır. 

-Söz

konusu l<oınisyonlar tahsil edildikleri glln fona gelir
kaydedilir.

3.6. Katılma paylarının Foıı'a iade edilebildiği her bir döneın
için ayrt ayfl ııygulanıırak üzere, satıın talepleri
nedeniyle ödenıııesi gereken toplaın tutar en son
Iresaplaııaır Fon Toplam Değeri'ı,ıin %olO'undan fazla
olursa, k.ırucu konuya ilişkin bir yönetiın kı-ırulıı kararı
almal< suretiyle aşan kısma denk geleı-ı ıııiktarda satııı.ı
talebiııi l<arşılaınama hal<kıııa sahiptir. Bu duruında pay
sahipleriı-ıiı,ı satıın talepleri eşit oranda l<arşılan,i.
Kı"ırucunun Yönetim Kı-ıruluıııın bıı yönde alacağı
kararlarda yatırıın koınitesi tarafıırdan öncedeıı onJv
veri lıııesi şartı aranır.

4. Tasfiye Dönemine Dair Özel Hüküm|er
4.1. Tasfiye döneminde pay sahipleri l<atılına payı alııı veya

satıın talebinde bı-ıluııaınaz. Foı,ı varIıl<larınıı-ı satışı.
alacaklarının tahsili ve borçlarıııın ödenınesi ,onr..-,
nal<it fazlası oluştukça, oluşaı-ı nakit fazlası pay
sahiplerine payları oranında dağıtılır. Bu aınaçla .'lron
Biriın Pay Fiyat Açıklama Dönen.ıiııe İlişkin Esaslar'.
böltiınünde yer verilen pay fiyatıırııı açılrlaıııııa
tarilıleriııde, kurucu Foıı'daki nakit ınevcuduıru dikkate
alaral< pay sahiplerine dağıtılacak toplaıı tutarı ve sahip
oldıığu katılına payları ııispetiııde lıer bir pay sahibinin
alması gereken tlıtart belirler. Tüm pay salıipleı.i
l<endileri için belirlenıniş olan tııtar kadar saiıın taliiıatı
verıı,ıiş kabul edilir. pay sahipleri ve pay salıipleriııe
bireysel saklaıı,ıa hizıneti veren kı-ırıılışlar, belirleneı.ı
tutarı alıı,ıaktan ve karşılığında denl< gelen ınil<tarda
|<atılma payını İade etıııekterı İıntİna edeın
paylarııı iadesi ve katılına payı tı-ıtarlarııı
işbu ınadderıin 3.4. nolu bendi lıüküınleri
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GYF-İHRAÇ BELGESİ

4.2. Tasfıye döııeıninde işbıı ınaddenin 3.1. ve 3.5. ııolu
madde lıti küın leri uy gulanmaz.

Fon İçtüzüğü ile Finansal
Raporların Temin
Edilebileceği Yerler

Fon içtüzüğti ve finansal raporları Kurucu'daıı teırıin
edilebiIir. Fon'a ilişkin yıllık finansal raporlar hesap
döneıninin bitiırıini takip eden 60 giiıı; attı aylık ara döneın
finansal raporlar ise ara döneıııin bitiınini tal<ip eden 30 giin
içinde kurul'a gönderilir. söz konusu raporlar ayrrca,kurJı'a
yapılacak bildirimi ınüteakip l0 iş günü içerisinc|e katılıııa
payı salıiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla iIetilir.

Fonun Denetiınini Yapacak
Kuruluş

Güney Bağıınsız Denetim ve Serbest MuIıasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global
Limited), Oı.jin Maslak P|aza, Maslak Mahallesi Esl<i
Büyükdere Caddesi, Sarıyer / İstaııbul.

Varsa Kar Payı Dağıtıını ve
perfbrmans

Ücretlendirmesine İ l işl<ln
Esaslar

Katılıı-ıa payı sahipleriııe l<ar payı dağıtılabilir. I(ar payı,
dağıtım tarihi itibarıyla ınevcut payların ttimiine, bunlaiın
ihraç ve il<tisap tarihleri dil<kate alınınaksızııı eşit olaral<
dağıtılır. "Foıı Birim Pay Fiyat Açıl<[aıııa Döneınine iüişü<in
Esaslar" bölüınünde yer verileır pay fiyatı Iıesaplaııra döneıni
ile satım taliınatlarının gerçel<leşnre tarihleri arasıırclaki
günlerde l<ar payı dağıtıını yapılınaz.

kurucu tarafıırdaıı ınünhasıran gayriıneııkul yatırıııılarındaı-ı
elde edilen net gelir, net satış karı ve değer artışlarıııdaıı
oluşaır matralr üzerinden hesaplaıracak perforınaı.ıs iicreti
katılına payı salıiplerinden tahsil edilir.
performans ücreti fona iade edilen paylar (tasfiye döııeıniırde
yapılan pay iade|eri dahil) üzeriııden hesaplaııır. Pay
iadeIerinde ilk giren ilk çıkar yönteıııiyle lresaplaııa yapıtıı.
perforınaırs ücreti, her bir pay sahibi içiıı ve aynı pay ,uhibinin
fbrklı tarihlerde alım yaptığı paylarıı-ı her biri içiıı alıın
tarilıindeıı itibaren ayrı ayrı takip edilir. Foııdaı-ı çıkış
tarihiııde, alını tarihleri farklı olan paylar için hesaplanaıı
karlzarar tutar|arı ıııahsup edilmeden birbirinden bağıııısız
olarak değerlendiri lir.

perforınans ücreti hesaplanınasında aylıl< döneınler itibariyle
gayrimenkııl yatırımlarıııdaı-ı elde edileıı net gelir, net satış
karı ve değer artışları toplamının, döneııı başı itibariyle
hesaplanan lon toplaıı değerindeı-ı varsa clöııeıır içiıide
dağıtılan rıal<it kar payı tı-ıtarı düşüldiikte,l sonra kalan
bakiyeye <ıraııı kullaııılaral< "Yatırınıcı Getiri Endeksi *
YGE" hesaplaııır.

Perfbrmaııs başarı l<riteri yıl|t< %10 oranıı.ıda jç*i
etme|(tedir. Yı[lık oZlO oraııı l<ullaııılarak
Ölçıltt Getiri Eııdel<si - KÖGE'' hesaplaııır.

tn pay alış tutarı (veya soır
döneın sonu itibariyle hesap
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GYF-İHRAÇ BELGESİ

Yatırım Tutarı"), YCE oranında artırılaral< döneıı soılu
"Gerçekleşeıı Yatırıı,ı-ı Tutarı" bulunur. Diğer yaııdaıı
yatırımcıııın pay alış tutarı (veya sonraki döıremlerde bir
öncel<i döııeın sonu itibariyle hesaplanan "Eşik varlık
Düzeyi"), KÖcE oranında artırılarak döııeııı sonu ''Esil<
Varlıl< Düzeyi" bulunur.
perforınans hesaplaıııa döneıninde Gerçekleşen yatırııı.ı
Tutarı'ndan Eşik Varlık Dizeyi düşülerel< "Nisbi Getiri''
bulunur. Nisbi getiri pozitif'se, Nisbi Getiri'niı-ı o/o20'si kaclar
perforınaııs ücreti alınır. Nisbi Getiri ııegatif-se perfbrmaııs
ücreti alınmaz.

performans ücreti ve bununla ilgili vergiler Fon'un dışıııda
fon katılımcısı tarafıııdan karşılanır. Fona iacie editen paylar
üzerinden lıesaplanan perforınans ücreti ve u.İgİl..,
yatırtmcıya ödeneıı satış bedelindeıı ınal.ısup edilerek kuiucu
tarafındaır tahsi l edilir.
performans ücreti hesaplaırralarına ilişkin örnekler ekte yer
almal<tadır.

Fon Toplaın Gider Oranı
(Dışarıdan Sağlanan
Hizıneülar Dahil ()lmuk Üzcre
Fonun Tiiın Giderlerinin Fon
Toplaın Değerine ()ranını
İfade Eder.1

Fon'dan karşılanaır, yönetim ücreti dahil tiim giclerlerin
toplamının Fon Toplam Değeri'ne göre i.ist sınırı yıliık olarako/o20'dir. Bu sınırıır hesaplaıııırasında yıl içinde hesaplaııan
foıı toplam değerleriııin ortalaması esas alınır.

Her hesap döııeıııiııiıı (takviın yılınııı) soıı iş giiııii itibarıyla,
yıllıl< fon toplam gideri orantnın aşılıp aşilınadığı, ilgili
döıreın içinde lıesaplanaıı fon toplaııı değerlerinin or]alam*us,
esas alınarak kurucu tarafıııdan kontrol eclilir. yapılaıı
kontrolde belirIenen oranın aşıldığıııııı tespiti haliııde. aşaıı
tutar yılın son işglinii itibariyle kurı-ıctı tarafindan Fon'a iade
edilıııel< üzere tahal<kuk ettirilir ve takip edeır oııbeş iş glinii
içinde Kurucu tarafından Foıı'a iade ediliı..

Fon toplaııi gider oranı liıı-ıiti içinde kalınsa dahi Foıı'daıı
yapılabilecel< harcaııalar dışında Foıı'a gicler talıakl<ıık
ettirileınez ve bu giderler Foıı malvarlığından ödeneınez.

kredi Alınması
Öngörülüyorsa Konuya
iıişü<in niıgi

Foıı adıııa flııans kurumları nezdinde faizsiz baırkacı[ık
prensiplerine uyguı1 yönteınIerle finaıısınaıı liınitleri
açtırılabilir, Fon'uı. son hesap döneıni itibarıyla hesaplanaı-ı
fon toplam değeriııin azami %5O'si oranında nakdİ veya
gayrinakdi (teıııinat mel<tubu vb.) finansman kullanılabillr.
Foıı'un kııllanılmamış fiııansınaır liınitleri bu oranıılIn
hesaplanmasında dikkate alınınaz. Fon ınalvarlığı bu
amaçlarla rehnedi lebil ir ve tem inat gösteri lebi l i r.

Fon taraflııdan bu şekilde bir flııansıııan kullaıııı-ıası haliırde
finansınanııı tutarı, maliyeti, a|ındığı tarih ve kur{|şşŞg*i
ödendiği tarihe ilişkin bilgiler hesap döneııini
gün içiııde Sermaye Piyasası Kurulu'ıra
haberleşııe vasıtasıyla katılma payı salıipleri

J--ı
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Koruma Aırraçlı Türev Araç
Işlemleri Yapılması
Ongörülüyorsa, Konuya
Ilişkin Bilgi

Türev araç işleııri yapılmayacaktır.

Katılma Paylarının Satışıııcla
Kı_ıl lan ı lacak Dağıtım
kaıralları

Katılına paylarının satışü sadece Kurucıı tarafındaır
gerçekleştirilecek olup, başI<a bir dağıtıın kanalı
ku llan ı lııayacaktır.

Fon Katılma Paylarının
Değerlerin in Yatırııncı lara
Bildirim Esas ve usulleri

Fgi katılı,na paylarının değerleri yatırımcılarr rl.ri talep
edilırıedil<çe e-posta yoluyla bildlrilecektir. Talep ed.n
yatır_ımcılara ayrrca faks ve posta yoluyla da tilOi.i,,
yapılacal<tır.

Katılma Paylarının Satışı ve
Fona İadesinde Giriş Çıkış
Koınisyonu
Uygu lan ıplUygu l an ııayacağı
Hakkında Bilgi

Katılma paylarının Fon'a iadesinde, iade edileıı pry 
'rrrr,,rnyo3'ü orarııırda çıkış koıı,ıisyonı-ı ııygulanır. söz koııusu

koırıisyon tahsil edildiği gün Fon'a geır kaydedilir. Tasfiye
döneıninde gerçekleşen katılına puy, iadelerinde ç,(,ş
koır,ı isyonu uygu lanmaz.

Katı|ma Paylarının Sadece
Foıı süresinin sonunda
Nakde Dönüştürülüp/
Dönüştürü l meyeceğine İ l işl<in
Bilgi

katılma pay|arı yukarıda yer alan "Foı,ıa katılıııa ve Foııdaıı
Ayrılmaya ilişl<in Esaslar" çerçevesiııde ve belirlenen liınitler
dahilinde fbn süresi boyuı,ıca ırakde döııüştürlilebilecektir.

Fon'un Risk Yönetiın Sistemi
Hal<kında Bilgiler
(Gayriıııenkul Yatırıın Iarı ve
Portfoyün Sermaye Piyasası
Araç ve İşlemlerindeıı Oluşan
Böl|iınü İçin Kurucunun
yönetiıı,ı kı_ırulu kararına
Bağlanınış Risk Liııitlerine
iıişı<in Bilgiler)

Kı-ırucıı risl< yönetiın sisteıni konuslında
Danışmaıılık Eğitim ve Yazılııı-ı San. Tic. Ltd.
(Risl<Activ<ı) h izmet al maktad ır.

düşınesi olasılığıı,ıı ifade eder. Aşağıdaki l<ri

çerçevesinde ölçülür:

- Gayrimeııkul portfüyünün zorunlu
değerine oranı oZ8O'den az

kurüıcu' ı-ı ıırı risk yönetiıı prosedürü, risk yöıretiıı-ı süreçleriı.ı i
de l<apsayan iş akışları ve risk yönetiııı biriıı.ıiniıı görev
tanımlarını da kapsayan görev tanımları yazılıha|e getirllıniş
ve Yönetim Kurulu'nca kabııl edilmiştir.

söz l<onusu prosedürlerde yer alan risk limitleri aşağıdal<i
gibidir. Bu linıitler ölçülürken,

- Fon portfoy değeriııin kasadaki nakit, bankalardaki
cari ve katılıııa hesapları ile gayriınenl<ullerin piyasa
değerleri toplamına eşit olduğu kabııl ediliı

- Foıı topla'ır değeriniıı ise yukarıdaki şekilde ölçlileıı
foır portföy değerine fonun alacal<ları ile big.ı.
varlıklarının eklenııresi ve borçlarıııın diişülıne:;i
suretiyIe buluıraır tutara eşit oldıığtı kabul edilir.

a. Piyasa Ris|<i

Gayrimeııkul sektöriinü etkileyebilecek gelişıneler nedeniyle\Jayrlmellkul sektorllnü etkıleyebilecek gelişıneler nedeniyle
fon portföyiinde yer alan gayrimenkulleı.in piyasa ğçseıÜin

PoRTFöY
No] 001 + Piyı:;ı!i,'
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tasfiye değeri, uygun bir pazarlama için ihtiyaç
dııyulan slireye göre çok kısa bir zaman içerisinde biİ
m ü ı ı<ü ıı,,,;; ;; ",l.,. i''i,llX':,T:' ::lHİ:;l:tlıtarı ifade eder. Portfoyde yer alacal<
gayri m eıı kıı l l ere i l i şki n o l arak hazırlaııac"d< d eğe rl e m e
raporlarında, Lıyguı1 piyasa koşullarında oİuşacal.
değerin yanl Slra gösterge niteliğindekı nu o.tl. J.
tal<dir edilir.

- Tüın portföyün. zoı.unlu tasfiye değerinin piyasa
değerine oranı Yo85'den az olaınaz.

b. Kur Ris;ki

yabancı pııra cinsinden varlık ve borçların, bu paralarııı TL
karşısında muhtemel değer değişmelerinden doğabilecek
zarar..olasılığıdır. Aşağıdaki kriter ve limitler çerç"evesinde
o lç[llu r:

- Kurdaki %l0'luk clalgalanıııanın foıı toplaın
değerinde meydaııa getirdiği artış veya azalış Yo3'teıı
lazla <ılaınaz_

c. Likidile Riski

Gayrimenkullerin gereken sürede piyasa rayiç değerindeıınakde döniiştürüleınemesi nedeniyle zarara uğraııra
olasılığıdır. AHS (Analitik Hiyerarşi Süreci) yonteii ile
gayrimeııl<ullerin ve portföydeki diğer varlıl<laiın''likiclite
pııanları"nııı hesaplanması suretiyle ölçüliir. AHS Lil<iditepuanlaıııa tablosu her gayrimenl<uliiıı detay özellil<lerinin
[i,ylu, sisteıı,ıe girilmesi ve güncel AHS ağırlıI<ları ile bir
likidite puaııı atanması ile oluşturulur. Gayrimeııkullerin AHs
puanlamasında dikkate alınaıı kriterler ve AHs hiyerarşisi
Şirket Yönetiıır Kurulu l<ararı ile belirleııir.
Likidite riski aşağıdaki kriter ve limitler çerçevesiııde ölçtiliir:

- Fon'un gayriıırenl<ul portföyünün likidite pltanı
80'deıı az olamaz.

- Fon portfoyüııi.iıı genel lil<iclite puanı 85'teıı az
olaınaz.

d. Finaıısman Riski

Fony1 ihtiyaç duyduğu finaıısman kaynaklarıııa zamanında
gerekli ö|çüde ulaşamaınası necleniyle zarara ,g.uıı,ıu
olası l ığıdı r. Aşağıdaki kriter ve l iın itler ğerçevesincle c; t|u lıır:

- Bank.a kredileri fon toplaıı,ı cleğeriııiıı %5O'siııi
geçeıneZ.

Hazır değerler ile kullaııılmaınış kredi
toplaılıı, fon toplam değeriııin Yo20'si

e. Yoğuıılaşına Riski
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Belli bir varlık veya varlık grubuıra yoğun yatırıın yapılması
sonucu ya.tırııııların bu varlık veya varlık grubunun içerdiği
risklere rnaruz kalmasıdır. Aşağıdaki kiiter ve limitli
çerçevesinde ölçülür:

- Herhangi bir gayrimenkulün değeri, fon portföy
değeri nin oZ50' sinden fazla olaınaz.

f. Karşı T'araf Riski

karşı taraf riski, karşı taraflın yükümlülüklerini yeriı.ıe
getiremeır,ıesi nedeniyle karşı karşıya kalıııabilece k zarar
olasılığıdıı,. Aşağıdaki kriter ve limiiler çerçevesincie ölçülür:

- Foıı'un ticari alacaklar toplamı, fon portf-öy değeriııiıı
Yo40' ııdan fazla olaınaz.

Likidite riskiııin ölçülınesinde ayrıca stres testleri ve senarvo
analizleri kullanılır. Gayrimenkul portföyüne uygı-ılanan stres
testleri lil<idite puanlaırıasıı,ıda önemli a-ğırlığa sahip olan
endeI<slerin değerleri stres dönemlerini yansıtacak şel<ilcle
değiştirilerel< ve AHs ağırlıkları da değiştirilerek 2 aşaınada
yapılır. AFls kriterleri arasında olan baikı endeksi İııt'e, ı
yıllıl< TL f'aiz oranı ve clöviz sepeti 6az alınarak hesaplaııır.
stres testleri oluşturulurken baskı endel<si ve diğer eııdeksüere
RiskActive taraflııdan belirlenecek standart ba-zlı degişiıııler
uygu lan ır.

yukarıda belirtildiği üzere gerçekleştirileır risl< ölçiiınleri
RiskActive tarafıııdan günlük olaral< Genel vtıoıi, ile İç
kontrol Eleınaııı'ııa ve haftalık olarak aylıca yönetim
Kurulu'ııa raporlanır.
yukarıda belirtilen liıı,ıitleriıı aşılnıası l-ıalinde riskleriıı
azaltılınası ve belirlenen limitlerin altıııa diişüriilınesi içiıı
alınacak teclbirlere kurucu'nuıı yönetiın kurulıı l<arar veriı..

kurucu'nurı Risk yöııetimi prosedürü'nde ve bu prosediir
içinde yer alaı,ı ve yul<arıda özetleı,ıen risk limitlerinoe ihtiyaç
duyulıırası halinde kurucu'nuıı yönetiın kurulu kararı ile
değişikl ik yapı labil ir.

Fonun Tasfiye Şekline İlişl<ln
Bilgiler

iıı< l<atılmıı payı satışıntn yapıldığı tarihiıı oı1 il<iııci
yıldöııüınüııde Foıı'uıı tasfiye clönemi başlar. Tasfiye döıieıni
başlaınadan önce kurul'a bilgi verilir. Tasfiye dö'ıeıniniıı
başlaııasıııclan itibareıı en geç bir yıl içiııde taifiye işleıı.ıleri
taınaınlaııaral< Forı Sona erer.

Mevzuatta tingörülen tasfi ye l,ıal leriııi olı-ışnıası lıal iııde Foır,
mevzuatta ,yer verilen esaslara ve sürelere uygtın olarak
tasfiye edilir. kurucu tarafıııdan tasfiyeye karai verilınesi
halinde, tasfiyeye ilişkin alınan Kurucu yönetiırı l<

Kurul'a ve pay sahiplerine bildirilir. ğ
Fonun sona ermesinde ve tasfiyesiııde, Yat
hü\imleri kıyasen uygulanır.

;t.ü.;
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portföyündeki varlıklar kur.ıcu tarafından borsada satılır. Bı-ı
şekilde satışı miimküıı olmayan Fon varlıI<ları, açık artırma
veya pazarlık veya her iki usulün ı-ıygulanınasİ suretiyle
satı.larak paraya çevrilebilir. Bu yolla nakde döniişen Fon
varlığı, I<atılına payı sahiplerine payları oranında dagİtılır.
Tasfiye döneıniırde yeni katılm a payı ihraç edileııez ve yeııi
bir gayrinıenkul yatırımı yapılın'az. Uygun piyasa l<oşuİları
oluştukça fonun varlıkları satılarak naıio-e ç"u.iüi., uıu*kıuntahsil edilir ve borçları ödenir. Bal<iye tutarlar ih.;;
belgesinde belirlenen esaslara göre pay sahiplerine dağıtılır ve
tüm l<atılına payları iade alınır. Tedavüldel<i tüm-katılına
paylarınııı iade alınması ve kurul'dan gerekli izniıı
al ınıııasııı ı taki ben Fon ad ıı-ı ın ticaret sici l inden 

"si 
l i nmes i iIin

keyfiyet kurııcı-ı tarafındaıı ticaret siciline tescil ve iian
ettiriIir. Ticaret siciline yapılan tescil ile birlikte fbıı soııa erer.
Tescil ve ilaııa ilişkin belgeler altı işgiinü içinde kı.ırı-ıl'a

Fon'un. Yatırıın Fonu Tebliği'nin zs'inci ınaddesinde
belirtilen nedenlerle sona ermesi dıırı-ımuııda, Fon

gönderilir.

Fesih anııı<Jan itibaren hiçbir katılma payı iIıraç edile,nez ve
geri alınamaz.

Fon'un Yatırıııı Fonu Tebliği'ııin 28'inci maddesiniıı birinci
fıkrasının (ç) bendinde belirlenen nedenlerle sona ermesi
halinde, tasfiyesinde uygulanacak usı_ıl, l<urucunı-ın u"lur,yu
poılföy saklayıcısı kuruııun iflasına veya tasfiyesine kaıar
veren makam tarafındaıı bel irlenir.

Fon başl<a bir fonta birleştirileınez veya başka bir fona
döııüşttirii leıııez.

Fonun ve Fon
yatırımcılarının
Vergilendirilmesi ile İlgili
Hususlar

Fon'un ve katılma payı sahiplerinin vergilendirilmesineiliŞkin düzenlemelere wwıv.ı]ib.qoy,tİ..ffi.Ehg"n
u laşılab ilınt:i<ted ir.

,r 
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EK - Performans Ücreti Hesaplanmasına Dair Örnek

YAT|R|Mc| 1:
Fona ilk kuİulduğu tarihte girer, iki yll sonra fondan ayİll|r.
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Getirisi 1

1
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Getiri Gerçekleşen İinemsel
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1,01
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1
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GYF-İHRAÇ BELGESİ
YATlRlMcl 3:
Fon'a2017ylllikinciçeyreğininsonundagirer, birbuçukyllsonrafondanayrlllr.
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Kanı-ıni Yetki Ve Sorumluluklarımız dalıiliııcie ve görevimiz çerçevesinde bıı ilıraçbelgesinde Yer alan bilgilerin gerÇeğe uygun olduğıırıu ve ihraç belgesiııde bu bilgileriıı anlaıı-ıııııdeğiştirecek nitelikte bir eksiktik bulunmadıgını bJyan ederiz.

l Yatlrlmcln|n Getiri'i: Ay iÇinde münhaslran gayrimenkul yatlrlmlaflndan elde edi|en net gelir, net satlş karl Ve değer artlş|arlnln bir önceki ay sonu itibariylehesaplanan fon toplam değerinden, Varsa dönem içinde dağltllan nakit karpayl tutarl otiş,iaiiı,i"n 
"on.i 

kalan bakiyeye oranldlr.

4,000 TL ise Ve 2017 ylll ocak aylnda 5.oO0 TL kar dağltllm§ ise, yatınrcınln getirisi 4.ooo TL / (10o ooo TL _ 5 00o TL) = o/a4,21,dn

Gayriınenl<ul Portföy Yönetinıi A.Ş.

Erdem GÜLER
Genel Müdür
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