
24 GAyRiMENKuL poRTFöy vöNnriıı,ıi a.ş.
ixİNci lı, zanıiı. xiRn cnriniı.i cnyRivıBNKuL vATIRIM FoNu içrüzüĞü

MADDE l- FONUN KURULUŞ AMAC!:

1.1. 24 GaYrimenkul Poılfty Yönetimi A.Ş. tarafındaıı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52'nci ve
54'üncü maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük hüküınlerine göre yönetilmek üzere nitelikli yatırımcılardan
katılma PaYları karŞılığı toPlanan paralarla, pay sahipleri lıesabına, inançlı ınülkiyet esaslarına göre gayrimenkuller
ile gaYrimenkule daYalı haklardan ve para ve sermaye piyasası araçlarıııdan oluşan poftftryü işletmek amacıyla24
GaYrimenkul Poılİoy Yönetimi A.Ş. İkinci A| Zamil Kira Getirili Gayrimenkul Yatırım Fonu kurulırruştur.

1.2. Bu içtüzükte;
a) 24 Gayrimenkul Poıtftiy Yönetiıni A.Ş.''KURUCU'',
b) 24 Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş...YÖNETİCİ'',
c) Türkiye iş Bankası A.Ş. "PoRTFÖy sarı-avlclsl'',
d) 24 Gayrimenkul Poıtföy Yönetimi a.Ş. İkinci Al Zamil Kira Getirili Gayriınenkul Yatırım Fonu ''FoN,,,
e) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II1-52.3 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkiıı Esaslar Tebliği ile ek

ve değişiklikleri "TEBLİĞ",
l-) ll1.52-1 sayılı Yatırım Fonlarına İ|işkin Esaslar Tebliği "YATIRlM FoNU TEBLiGi",
g) III-55.1 sayılı Poıtföy Yönetim Şirketlerine ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine itişkin Esaslar Tebliği

"PORTFÖY YÖNETiM TEBLİĞi,,,
h) ]]I-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği

"SAKLAMA TEBLiĞİ,,,
i) lI-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişl<ln reuıig "yATIRIM FoNLARI

FiNANSAL RAPORLAMA TEBLiĞi^,,
| 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu "TTK",
k) Merkezi Kayıt Kurulusu A.Ş. "MKK",
l) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlıırı Kurumu ''KGK'',
m) KGK tarafindan yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standaıtları/Türkiye Finansal Raporlama

Standaıtları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları "TMS/TFRS'',
n) Sermaye Piyasası Kurulu "KURUL",
o) Kurul'un yatürım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ve talebe dayalı olarak profesyoııel

kabul edilenler de dahil profesyonel müşterileri "NiTELİKLİ YATIRIMCI",
p) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "TCMB",
q) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu "BK",
r) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu "VUK",
s) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu "SPKn/Kanun",
t) Borsa İstanbuI A.Ş. "BİAŞ".
u) Katılma payı sahibi kişi veya kişiler "PAY SAHİPLERİ'',
ü) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. "TAKASiBANK''

olarak ifade edileçektir.
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2.1. Fon'un adı; 24 Gayrimenkul Poıtföy Yönetimi A.Ş. İkinci AlZamjl Kira Getirili Gayrimenkul
Yatırım Fonu'dur.

Fon'un yönetim adresi; Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul Ofis Bloğu K:18
D: l39 Başakşehir İstanbul'dur.

2.2. Kurucu'nun;
Unvanı; 24 Gayrimenkul Poılfty Yönetimi A.Ş.'dir.
MerkezAdresi; Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of istanbul ofis Bloğu K:l8

D: 1 39 Başakşehir İstanbul'dur.
İnternet sitesi : www.24gpy.com

2.3. Yönetici'nin;
: Unvanı;

()0

24 Gayrimenkul Portftiy Yönetimi A.Ş.'dir.



Merkez Adresi; Ziya GökaIp Mah. Süleyman Demirel Bulvan Mall of İstanbul Ofis Bloğu K:18

internet sitesi : www.ro*or..o,J"9 
BaŞakŞehir istanbul'dur'

2. 4. P oıltoy Saklayıcısı' nın ;

Türkiye İş Bankası A.Ş.'dir.
Iş Kuleleri Kule 1 Kat: 134330 Levent Beşiktaş İstanbul.dur.

İnternet sitesi : www.isbank.com.tr

MADDE 3_ FoN SÜRESi:

3,1, Fon'un süresi tasfiYe dönemi hariÇ, ilk katılma payı satışı tarihinde başlamak üzere oniki yıldır. Tasfiyedönemine iliŞkin aYrıntılı bilgi bu içtüzüğün 14.2. ve 1j. maddeİerinde yer almaktadır.

3,2, Fon süresi, bu iÇtüzüğün fon süresine ilişkin maddesinin değiştirilmesi şaıtı ile değiştirilebilir.

4,1, Katılma PaYlarının ihraÇ belgesinde belirlenen nitelik.li yatırımcılara satışına başlandığı tarihi müteakip en geçbir Yıl iÇinde fon PoütftiY değerinin en az 10.000.000 (tnmilyon) TL büyüklüğe ulaşması ve katılma payı
sahiPlerinden toPlanan Paraların Yönetici tarafından T<ıbliğ'in j9. maddesinoe ueıiı-tlıen poıtföy sınırlamaları
dahilinde yatırıma yönlendirilmesi zorunludur.

4,2, Fon tutarınl temsil eden katılma payları Tebliğ'in ihraca ilişkin hükümleri çerçevesinde sadece ihraç
belgesinde belirlenen nitelikli yatırımcılara satılır.

4,3, Katılma PaYlarının itibari değeri yoktur ve kaydi değer olarak tutulur. Fon tutarını temsil eden katılma payları
kaYdi olarak MKK nezdinde katılma payı sahiplerlbaİnda izlenir. Fon katılma payları bastırılamaz ve fiziken
teslim edilemez.

4.4. Katılma payı işlemleri gerçekleştiği günlerde MKK'ya bildirilir.

4,5, Katılma PaYları MKK nezdindeki hesaplarda, her pay sahibinin kimlik bilgileri ve buna bağlı hesap kodları
ile fon bilgile ri bazında takip edilir.

Unvanı;
Merkez Adresi;

5,1, Fonun katılma PaYı sahiPlerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile
faaliYetlerinin iÇtüzük ve ihraç belgesi hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden Kurucu 24 Gayriınenkulpoıtfty yönetimi A.ş. sorumludur. kurucu fona ait varlıklar lızerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve
iÇtüzük ile ihraÇ belgesine uYgun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan cloğan hakları kullanmaya yetkilidir.
Fonun faaliYetlerinin Yürütülmesi sırasında dışarıdan sağlanan hizmetlerden yararlanılması, 24 Gayrimenkul
PoftföY Yönetimi A.Ş.'nin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portltiyü, Yönetici 24 Gayrimenkul poftftiy
Yönetimi A.Ş. tarafından Kurul düzenlemelerine uygun olarak bu içtüzük ,. r.tılg hüküınleri jahiIinde yönetilir.

5,2, Kurucunun Yönetim kurulu üyelerinden en az biri gayrimenkul alım satım işi haricinde gayrimenkul
Yatırımları konusunda en az beŞ yıllık tecrübeye sahip olup, ayrıca kurucu nezdinde dört yıllık yllkseİ öğrenim
görmüŞ ve gaYrimenkul alım satım iŞi haricinde gayrimenkul yatırımları konusunda en az beş yıllık tecİııbeye
sahiP olan genel müdür, Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca gayrimenkul degeıİeme uzmanııgı, lisansına sahiP bir değerleme uzmanl, bu fıkrada beliıtilen yönetim kurulu uyesi ve Merkez adresi ,,p.o. Box
270250, Eastern Ring Road between Exit 11&,12,71352, Rİyadh, Kingdom orsauai Arabia,,olan Tahaluf AlZamil GrouP Holding ComPanY (Zamil Grubu) tarafından belirlenecek üç kişiden oluşan toplam altı kişilik bir
Yatlrlm komitesi bulunur. Yatırım Komitesi ilk toplantısın <ta Al ZamilGrubu tarafından belirlenen 3 üye arasından
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bir üyeyi Yatırım Komitesi Başkanı olarak seçer.



Fonun gayrimenkul_poıtföyünün yönetimiyle ilgili işlemler ile Fonun borçlanmasl, Foır varlıklarının teminataverilmesi ve Fon malvarlığını azallncı iŞlemler Yatırım Komitesi tarafından alınan kararlar çerçevesinde yürütülür.Kurucu'nun Yönetim Kurulu, Fon'un yasal yükümlülüklerinin ve yargt kararlarının yerine getirilınesi için gerekenödemeleri yatırım komitesi kararı alınmaksızın yapmaya yetkilidir.

Kurucunun Yönetim Kurulu; bu iÇtüzük ve Fonun ihraç belgesiyle karar alma yetkisi yatırım Koınitesine bırakılankonularda Yatırım Komitesinin alacağı kararları, herhangi bir İstisna olmaksızın yerine getirmekle yükümlüdür.

Yatırım Komitesi altı üYenin katıllmıyla toplanır ve toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar alır. Bir önerihakkında Çoğunluk müSPet oY kullansa dahi, Yatırıın K.omitesi Başkanı,nın,*rn oİkullanması halinde önerireddedilmiŞ saYılır. Bir öneriYe dair menfi ve müspet oy|arın eşit oiması durumunda ise yatırım Koınitesi
BaŞkanı'nın oYu üstün saYllır ve Yatırım Komitesi Başkıını;nın oyu doğrultusunda karar alınmış kabul edilir.

Menfi ve müspet oyların eŞit olup Yatırım Komitesi Başkanı'nın oyu doğrultusunda alınmış kabul edilen kararlarile Çoğunluğun müSPet oYuna rağmen Yatırım Komitesi Başkanı;nın ınenfi oyu nedeniyle alınamayan kararlarnedeniYle Kurucunun herhangi bir zarara uğraması halinde, oluşan zaİar Al Zamil Grubu tarafından
karşı lanacak1 ır.

5,3,Fon muhasebe kaYıtlarının tutulması, nakit ınutabakatlarının yapılması, katılma payı alım-satım eınirlerinin
kontrol edilmesi, gün sonlarlnda fon raporlarının, fonun mizan,bİüanço, gelir-gider tablosunrın hazırlanması gibi
fon hizmet birimine iliŞkin görevleri Kurucu nezdindeki mali işler birimi ytırutur. Fon müdürünün görevleri ise
Kurucu'nun mali iŞler müdürü tarafından yerine getirilir. Kurucunun fon hiİmet biı.imi bünyesinde fon müdürü vefon iŞlemleri iÇin gerekli mekan, teknik donanım ve n-ıuhasebe sistemi ile yeterli sayıja ihtisas personelinin
bulundurulması zorunludur. Fon müdürü asgari olarak foir hizmetbiriııinin organizasyonunun sağlanınası, fon ileilgili Yasal ve diğer iŞlemlerin koordinasyonu, yürütülmesi ve takibinden İoruınludur. Fon müdürü, portftiy
Yöneticiliği faaliYetinde bulunamaz. Fon müdürünün herhangi bir sebepten dolayı göı.evden ayrılması halinde altı
iş günü içinde yeni bir fon müdürü atanır ve Kurul'a bildirilir.

5,4, Çıkarılan katılma PaYlarının kaydıııa mahsus olmak üzere TTK'nun 64. md,ne göre tasdik ettirilen ,,Katılma
PaYları Defteri" tutulur. Katılmapayları defterinde katılma paylarının alım satımlarıizlenir. Fona ilişkin alınan
tüm Yönetim Kurulu kararları onaYlı olarak Kurucunun"Yönetiın Kurulu Karar Defterine,,, tüın yatırım Komitesi
kararları ise "Yatırım Komitesi Karar Defteri"ne yazılır.l]unlar clışında fon işlemleı.ine ilişkin olarak TTK, VUK,
ve SPKn. hükümleri ÇerÇevesinde; Yevmiye Defteri (günlük defter) ile Defter-i Kebir (büyük defter), Kuruçu 24
GaYrimenkul PoıtföY Yönetimi A.Ş. tarafından tutulur. Maliye Bakanlığı'nca istenebilecek VUK,ndan
kaynaklanan zorunlu defterler de ayrıca tutulur.

5,5, Kurucu kaYdi değer olarak tutulan katılma paylarını pay sahipleri bazındaizleyebilecek bir sistemi kurmak ve
bu bilgileri 5 yıl boyunca saklamak zorundadır.

5,6, Fon'un muhasebe, denetim, hesap ve işlemleri SPKn, TTK, VUK ve BK'nun ilgili hükümlerine uygun olarak,
KuruÇu'nun ve Yönetici'nin hesapları dışında özel hesaplarda izlenir. Fon muhaseLesine ilişkin oıa.at, Kuı.ul,un
Yatırım Fonları Finansal RaPorlama Tebliği'nde beliıtilen esaslar ile Kurulca belirlenen diğer esaslara uyulur.

5.7. Kurucu/Yönetici fon yönetiminde aşağıdaki ilkelere uyar,.

5,7,1, Yöneticinin Yönettiği her fonun Çıkarını ayrı ayrı gözetmesi zorunludur. Yönetici, yönetimindeki fonlar
veYa diğer müŞterileri arasında biri lehine diğeri aleyhine sonuç verecek işlemlerde bulunamaz. Foır portföyü
ile ilgili alım satım kararlarlnda objektif bilgi ve belgelere ve sözleşme ile belirlenen yatırım ilkelerine
uYulması zorunludur. Bu bilgi ve belgeler ile alım satım kararlarüna mesnet teşkil eden araştırına ve raporların
en az 5 Yıl süreYle Yönetici nezdinde saklanınası zorunludur. Fon poıtföyüne ilişkin olarak yatırım
Komitesi'nin aldığı alım satım kararları yazılıhale getirilerek Yatırım Komitesi Karar Defteri,nde tutuluı..

5,7,2. Mevcut PiYasa veYa ödeme koşulları dikkate alınarak yapılacak alım işlemlerinde değerleme faaiiyeti
Sonucu bulunan değerlerden daha yüksek, Satım ve kiralama işleınlerinde ise daha düşuk değeİler esas alınıı.sa,
bu durumun ilgili Yıl iÇerisinde en uygun haberleşme vasıtasıyla pay sahiplerine bildirilmesi zorunludur.
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5'7,3, Bu iÇtüzükte Yatırlm YaPılmasına izin verilen varlıklara ilişkin olarak, borsada işlem gören var]ıklarınalım satımının borsa kanalıyla yapılması zorunludur. Fon adına kaılrru paylarının aı,. satımı nedeniyle, BİAŞBorÇlanma AraÇları PiYasası'ndan aYnı gün valörü ile aynı gün valörlü işlem saatleri dışında fon poıtfciyünealım veya fon poıtfoyünden satım ,o.rrürürg, uuıunaugunia, sieş taraflndan belirlenen işlem kurallarınauYulur, Yönetici'nin, fon PortftYüne PaY alım satım işleİılerird., işı.mi gerçekleştiren aı.acı kuruluşun, fonutemsil eden müŞteri numarasıyla eiaŞ'ta işlem yapnıasını temin etm.si zorunludur.

5,7,4, Yönetici fon adına PoftfoY iÇin yapılan bir alım satım işleminden dolayı lehine komisyon, iskonto vebenzeri menfaat sağlarsa, bu durum kurucu taraflndan <ıgrenildigi tarihten itibaren 10 iş günü içinde en uygunhaberleşme vasıtasıyla pay sahiplerine bildirilir.

5'7,5, Herhangi bir Şekilde Yönetici'nin kendisine veya üçüncü kişilere çıkar sağlamak amacıyla fonportftiyünde bulunan varlıkların alım satımı yapı|amaz-.Fon adına verilecek emirıerde gJrekli özen ve basiretingösterilmesi zorunludur, Fon adlna Yapılacak alım satımlarda poıtföy yönetim sözleşİesinde belirlenen genelfon stratejilerine ve Kurucu'nun genel karar]arına uyuılur.

5,7,6, Fon PoıtföYünün önceden SaPtanmüş belirli bir getiri sağlayacağına dair yazılı veya sözlü bir garantiverilmez.

5,7,7, Kurucu, Yönetici Ve Fon'un Yönetimi ile ilgili olarak veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bitgi sahibiolabilecek durumdaki kiŞiler bu bilgileri tenOiler; veya iı-çtincu tarafların menfaati doğrultusundakullanamazlar.

5,7,8, Yönetici, fon PoılfoYünü, fon iÇtüzüğü, ihraç belgesi, SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine göreyönetmekle yükümlüdür.

5,8, Kurucu ile katılma PaYı sahiPleri arasındaki ilişkilerde bu içtüzük hükümleri, SpKn ve ilgili mevzuat, hükümbulunmaYan hallerde ise BK'nun vekalet akdi hükümleri uyğulanır. Fon içtüzüğü, katılma payı sahipleri ileKurucu, Poıtfoy Saklayıcısı ve Yönetici arasında ron poııltıyıı-nün inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesiniSPKn ve Saklama Tebliği kaPsamında saklanmasını ve vekalet akdi hükümlerine göre yönetimini konu alan, genelişlem şaıtlarını içeren iltihaki bir sözleşmedir.

5.9. Ayrıca Fon için aşağıdaki işlemler yapılabilir.

5,9,1, Nakit ihtiYacl duYulması halinde Fon'un ihtiyaç duyduğu nakdi karşılamak için poıtföyünde yer alanherhangi bir varlığı, taraflardan en çok birinin tek taraflı tagİayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden
tespit edilmiŞ Şaıtlarla geri alma taahhüdünde bulunarak borsa jışında Satması (vaacl işlemi/vaad sözleşmesi)mümkündür, Söz konusu iŞlem, fon portföyünde yer alan vaad işlemine konu olabİlecek varlıkların rayiçdeğerinin o/o10'una kadar YaPılabilir. Ayrıca Fon, nak.it ihtiyacı duyan kurumlardan poıtföyüne alınabilecekvarlığı, taraflardan en Çok birinin tek taraflı bağlayıcı vaadi ile Uelİi lılr süre sonunda önceden tespit ediImiş
Şartlarla geri satma taahhüdü ile borsa dışında satın alarak nakit fazlalıklarını değerlendirebilir.

Söz konusu iŞlem fon toPlam değerinin en fazla o/ol0'una kadar yapılabilir. Sözleşınelerin karşı taraflarının
Yatırım YaPılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi uir İıiştiaen etkilenmeyecek şekilde objektifkoŞullarda YaPılması ve adil bir fiYat içermesi ve fonun fiyat"açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeriüzerinden nakde dönüŞtürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, boı,sa dışı vaad sözleşınelerinin karşı tarafıııındenetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olınası ve fonun fiyat açıklaınadönemlerinde "güvenir" ve "doğrulanabilir" bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur. Sözleşmenin karşıtaraflnın, Yönetim kontrolü kamu kurum ve kuruluşılarına att Jlan bir banka olması ve derecelendirme
YaPılabilmesi iÇin gerekli olan Şaıtları sağlamaması halinde notun ilk defa alınınasına kadar geçen sürede anılan
banka için yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olma şaftl aranmaz.

İ;L1, li: ilY::^YT'.::|1_p"i§yleri 
ile ilgili maliyetlerini karşııamak amacıyıa fonun son hesap dönemi

I::i::'::'"^:ilT:lill11l]'19]]'l Bu durumda kulıanııan nnun,,,,un,n ;;";;Ü;;;lİffiİ;İf;;
kuruluŞ ile geri ödendiği tarihe ilişkin bilgiler hesap dcinemini takip .J"" jogrr lrİJ-;;;İff;;
haberleşme vasıtasıyla pay sahiplerine bildirilir.
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5'9'3' Kurucu, Yönetici ve yönetim Veya Sermaye biıkımından bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkiliolanlar tarafından kurulan veYa Yönetilen fonlarİn katılma puyıu.r,n fon poıtftiyüne dahil edilmesi halinde bufonlara giriş ya da çıkış komisyonu ödenemez.

5.10. Risk Yönetim Sistemi

5.10.1. Risk Yönetim Sistemi iıe iıgııı Genel Bilgiler

Kurucu tarafından PoıtftY Yönetim Tebliği'nin l2. maddesinde beliıtilen esaslara göre gayrimenkul
Yatırlmlarına iliŞkin finansman riski ve likidlte riski ile alger mrııİem;İ ,;;kİ;;;,,l.,,İr.u,n,, bunlarıngözden geÇirilmesini ve Yönetimini de içerecek şekilde bir risk yönetim sistemi oluşturulur. Risk yönetimsistemi, Fon PoılfoYünün maruz kalabileceği risklerin ölçüm ve takip y<intemleri ile bunlar karşısında alınacakönlemleri iÇerir, GaYrimenkul Yatırımlarına ilişkin risk liınitleri ve bunlarıır aşılıp aşılıııadığının hangi
PeriYodlar ile gözden geÇirileceği Yönetici'nin yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Kurucu'nun Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Risk Yönetimi prosedürü,nde riskler tanımlanmış ve burisklerin ölçümüne ilişkin kriter ve limitler be]irlenmiştir. Runa göre gerçekleştirilen risk ölçümleri RiskYönetim Birimi tarafından günlük olarak Genel Müdü; ile iç Konİrol Elemanı,na ve haftalık olarak ayrıcaYönetim Kurulu'na raPorlanır. Günlük ve haftalık rapor formatları da yine ilgili prosedür eklerindetanımlanınıştır.

kurucu'nun Risk yönetimi prosedürü'nde ancak yönetim kurulu kararı ile değişiklik yapılabilir.

5.10.2. Risk Yönetim Birimi Hakkında Bilgiler

Kurucu risk Yönetimi konusunda Riskaktif Danışmaıılık Eğitim ve yazılım San. Tic. Ltd. şti.,nden hizmetalmaktadır, KuruÇu gerekli görmesi halinde ve Kurul'un uygun görüşüyle hizmet aldığı kuruluşu değiştirebilirveya kendi bünyesinde bir Risk Yönetim Birimi oluşturabİlİr.

6,1, Fon PoıtftiYünde Yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun poftfty saklaına hizınetine ilişkindüzenlemeleri çerçevesinde poıtfoy saklayıcısı nezdinde saklanır.

6,2, Poı-tföy Saklayıcısı; fona ait finansal varlıkların saklanması velveya kayıtların tutulması, diğer varlıklarlnaidiYetinin doğrulanması ve takibi, kayıtlarının tutulması, varlık ve nakit hareketlerine ilişkin işleınlerin yerinegetirilmesinin kontrolü ile mevzuatta beliıtilen diğer görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Fiziken veyakayden saklaııması mümkün olmayan varhkların mevcudiyetini ve fona aidiyetini gösteren biigi, belge ve kayıtlarda poıtftiy saklayıcısı nezdinde tutulur.

6,3, GaYrimenkul Yatırımlanna ilişkin bilgi ve belgelerin öınekleri, saklama sözleşmesinde beliıtilen esaslar
ÇerÇevesinde, Yatırımın YaPılmasını müteakip l0 iş günü içinde kurucu tarafından poılföy Saklayıcısı,na iletilir.

6,4, PoıtfloY SaklaYlcısı'nın, fon Poftföyünde yer alan ve Takasbank'ın saklama hizıneti verdiği para ve sermayepiyasası araÇları ile diğer varlıkları Takasbank nezdinde ilgili fon adına açılan hesaplarda izlemesi gerekmektedir.Bunların dıŞlnda kalan varlıklar ve bunların değerleri koİİusunda gerekli bilgiler Takasbank,a aktarılır veya sözkonusu bilgilere Takasbank'ın eriŞimine imk6n sağlanır. Eu durumİa dahi poıtföy Saklayıcısı,nın yükümlülük vesorumluluğu devam eder.

6.5. Portföy saklayıcısı;
a) Fona ait varhklarln aYfl aYn, fona aidiyeti açık.ça belli olacak, kayıp ve hasara uğramayacak şekildesaklanmasını sağlar.
b) Belge ve kayıt düzeninde, fona ait varlıkları, hakları ve bunların hareketlerini fon bazında düzenli olaraktakip eder.
c) Fona ait varlıkları uhdesinde

ilişkilendiremez.
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6,6, PoıtfoY SaklaYıcısı, saklama hizmetinin fonksiyonel ve hiyerarşik olarak diğer hizmetlerden ayrıştırılması,
PotansiYel Çıkar ÇatlŞmalarının düzgün bir Şekilde beıirlenınesi, önlenmesi, önleneıniyorsa yönetilmesi, gözetimive bu durumun fon Yatırımcılarına aÇıklanması kaydıyla fona poıtföy değerleme, operasyon ve ınuhasebehizmetleri ile kurulca uygun görülecek diğer hizmetleri verebilir.

6,7, PoıtftY saklaYıcısı PoıtftY saklama hizmetini yürütürken karşılaşabileceği çıkar çatışmalarınıntanımlanmaslnı, önlenmesini, Yönetimini, gözetimini u. uç,kıunınusını sağlayacak gerekli politikaları oluşturınakve bunları uygulamakla yükümlüdür.

6'8, a)PoıtftY saklama hizmetini Yürüten kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Kurucu vekatılma PaYı sahiPlerine verdiği zarar|ard,an sorumlujur. Kurucu, poılfty Saklayıcısından; poıtföy Saklayıcısı daKurucu'dan, Kanun ve Saklama Tebliği hükümlerinin ihl6li nedeniyle doğan zararlarıneiderilmesini talep etmekle
Yükümlüdür, Katılma PaYı sahiplerinin Kurucu veya Portltiy Saklayıcısına dava açma hakkı saklıdır.

b) PoıtftY saklaYıcısı, PoıtftY saklama hizmeti verdiği portföylerin yönetiminden veya piyasadaki fiyathareketlerinden kaynaklan an zarar|ardan sorumlu değildir.

c) PoıtfoY SaklaYıcısı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan
Yükümlülüklerini Yerine getirmemesi nedeniyle katılma jayı sahiplerine karşı sorumludur.

6,9, Fon'un malvarlığı kuruÇunun ve Poftföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon malvarlığı; fon hesabınaolması, iÇtüzük ve ihraÇ belgesinde hüküm bulunması şaıtıyla kredi alınması haricinde teminat gösterilemez verehnedilemez, Fon malvarlığı kurucunun ve Poıtföy Saküayıcısı'nın yönetiminin veya denetiminin kamukurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarıuf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı dadahil olmak uzere haczedi|emez, üzerine ihtiyati tedbir kıınula maz ve iflas masasına dahil edilemez.

6,10, Kurucunun velveYa PoılftY Yöneticisinin üçüncü kişilere olan borçları ve yükümlülükleri ile fonun aynıüçüncü kişilerden olan alacakları birbirleriyle mahsup edileınez.

6,1l, Fon, taPuYa tescil, ve tescile bağlı değişikli( terkin ve düzeltme işlemleri ile sınırlı olarak tüzel kişiliği haizaddolunur, Fon PoıtfloYünde bulunan gayrimenkuller ile gayrimenkule dayalı haklar tapu kütüğüne foır adına tesciledilir, TaPuda fon adına YaPılacak iŞlemler kurucu ile poıtrtıy saklayıcısının en az ikişer yetkilisinin müşterekimzaları ile gerÇekleŞtirilir. Bu hükmün uygulanmasında yetkililer, kurucu ve poıtlty saklayıcısının yönetiın
kurulu baŞkan ve üYeleri i le Yönetim kurulunca yetkilendirile cek en azikinci derece iıııza yetkisine sahip kişilerdir.

6,12, PoftfoY saklama sözleŞmesinde poıtföy saklayıcısının Kanun ve Saklama Tebliği hükümleri ile belirlenmişolan sorumluluklarının kapsamını daraltıcı hükümlere yer verilemez.

MADDE 7_ FON,UN TEMSiLi

7,1, Fon, tüm faaliYetlerinin icrasında, Kurucu'nun yönetim kurulu tarafından teınsil edilir. yönetim kurıılu bu
Yetkisini bir veYa dahafazla murahhas üyeye devredebilir. Ancak, Fon'un kuruluş, katılma payı ihracı, tasfiyesiile Yönetim ücreti artıŞl ile katılma payı sahiplerinin yatırıın kararlarını etkileyebilecek nitelikteki aşağıdakiişlemlerin kurucu'nun yönetim kurulu kararı ile yapılması zorunludur.

a) Fon yatırım stratejisi değişikliği,
b) Unvan değişikliği,
c) Yönetici ve Poıtfoy Saklayıcısı değişiktiği,
d) Fon toPlam gider oranı değişikliği ve pay sahipleriı,ıden tahsil edilen koınisyonlarda değişiklikler,e) Fon katılma Payı alım satım esaslarına ilişkin önenıli nitelikteki değişiklikler,f) Fon kurucu değişikliği,
g) Fonun varhk alım satımına ilişkin genel ilkelerin bıılirlenmesi,
h) kaldıraç yaratan işlemlere yönelik genel ilkelerin belirlenmesi,
i) Promosyonkampanyası düzenlenmesi,
j) I(atılma payı sahiplerinin kararlarını etkileyecek nitelikte diğer işlemler.
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8,1, Fon'un Yatırım stratejisi , Yüksek ve düzenli kira getirisi elde etınek amacıyla Marmara Bölgesinde yer alangayrimenkullere yatlrım yapmaktır. Fon poıtföyüne alına.cak gayriınenkullerin seçiıninde hali hazırda kiraçısl olanve düzenli kira geliri üreten gaYrimenkullere öncelik vıırilir. Ancak mevcut durumda boş olmakla birlikte kısasürede kiralanma PotansiYeli olan gaYrimenkuller de fon poıtfoyüne alınabilir. Fon, üzerincle ipotek bulunan veyagaYrimenkulün değerini etkileYecek nitelikte bir takyidat ş..İi oüun veya hisseli mülkiyet yaptsına sahip olangaYrimenkullere de mevzuatta öngörülen sınırlar jahllinOe yatırıın yapabilir. Fon, tabi olclukları mevzuathükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az o/o15,i
gaYrimenkul Yatırımlarından oluŞan anonim otaklıkların paylarına mevzga1taöngörülen sınırlar dahilinde yatırım
YaPabilir, Satın allnan varlıkların alıŞ bedeli satıcılara vadeli olarak ödenebilir ve satılan varlıkların satış bedeliahcılardan vadeli olarak tahsil edilebilir. Fon sermaye piyasası mevzuatında izin verilen sınırlamalar dahilindenakdi veYa gaYrinakdi kredi kullanabilir veya kredi limitleİi tesis ettirebilir. Fon malvarlığı, Tebliğ,in 23. maddesikapsamında rehnedilebilir ve teminat gösterilebilir.

8,2, AYrıca fon PoıtftYünde Yer alan gayrimenkul yatırımlarının yönetiminde aşağıdaki esaslara ve yatlrım
sınırlamalarına uyulur;

8,2,1, Alım satım karı veYa kira geliri elde etmek amacıyla; Marmara Bölgesinde arsa, arazi, konut, ofis,
alıŞveriŞ merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve benzeri her ttiİlu gayrimenkul satın alınabi[ir,
satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir ve bunların satın alınması veya satılmasİ vaad edilebilir.

8,2,2, MülkiYeti baŞka kiŞilere ait olan gayrimenkuller üzerinde tapuya tesçil edilmesi şaıtıyla 22l111200|
tarihli ve 4721 saYılı Türk Medeni Kanunu hükümler:ine göre fon lehine üst hakkı ve devre mülk iıtifakı tesis
edilebilir ve bu haklar fon adına üçüncü kişilere devredilebilir.

8,2,3,Fon PortföYünde Yer alan gayrimenkuller üzerirıde fon adına başka kişiler lehine tapuya tescil edilmesi
Şaıtıyla üSt hakkı ve devre mülk irtifakı tesis edilebilir ve bu hakların üçüncü kişilere devrine izin verilebilir.

8,2,4, Üst hakkı ve devre mülk hakkının devredilebilmesine ilişkin olarak bu hakları doğuran sözleşmelerde
herhangi bir sınırlama getirilemez. Ancak özel kanun hükümlerı saklıdır.

8,2,5, Fon toPlam değerinin en az o/o80'inin gayrimenkul yatırımlarından oluşması zorunludur. Bu oranın
hesaPlanmasında; gaYrimenkul yatırım ortaklıklarınca ihraç. edilen sermaye piyasası araçları, tabi oldukları
mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablo]arında yer alan aktiİ topıamının devaınlı olarak en azo/o75'i gaYrimenkul Yatırımlarından oluşan anonim oıtaklıkİarın payları, gayriınenkul sertifikalaıı ve diğer
gayrimenkul yatırım fonlarınln katılma payları da dikkate atınır. Şu kadar ki tabi oldukları mevzuat
hükümierine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az o/o75,i
gaYrimenkul Yatırımlarından oluŞan anonim oı,taklıkların payiarına, Fon toplam değerinin en faz|a o/o20,si
oranında yatlrım yapılabilir.

8,2,6, Tek baŞına fon toPlam değerinin Yo20'sini aşan gayrimenkul yatırımlarının toplamı fon toplaın değerinin
Yo60'ını aşamaz.

8,2,7, Üzerinde iPotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhiolan bina, arsa, arazi ve buna benzer nitelikteki gayrirnenkullerin ve gayrimenkule dayalı-hakların clegerİ fon
toPlaın değerinin 0%30'unu aŞamaz. islami kurallara göre finansman temini sağlamak amacıyla portf<ıydeki
varlıklar üzerinde tesis edilen rehin ve diğer sınırlı ayni haklar o/o3)'|uk sınırın hesaplanmasında dikkate
a|ınmaz.

8.2.8. Kurucu ve Yönetici Fon adına;

a) GaYrimenkul Projelerine yatırım yapamaz, gayrimenkullerin inşaat işlerini kendileri üstlenemez, bu
amaÇla Personel ve ekiPman edinemez. Gayrimenkul projelerine yatırım bakımından 8.2.9.maddesi
hükümleri saklıdır.

b) Kendi Personeli vasıtasıyla başka kişi ve kuruluş;lara proje geliştirme, proje kontrol, mali
izinlerin takibi ve buna benzer hizmetler veremez. ,ı .
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c) otel, hastane, alıŞveriŞ merkezi, iŞ merkezi, ticari parklar, ticari depolar, konut siteleri, süpermarketler
ve bunlara benzer nitelikteki gayrimenkulleri ticari maksatla işletemez ve bu amaçla personel istihdam
edemez.

d) Devredilebilmesi konusunda bir sınırlamaya tabi olan varlıkları ve hakları fon portfoyüne dahil edemez.e) Fon poütftyünden sürekli olarak kısa vadeli gayriınenkul alım satıml yapamaz.f) yuıtdışında gayrimenkul alım, satım ve kiraüma faaliyetinde bulunamaz.

8,2,9, BaŞbakanlık ToPlu Konut İdaresi Başkanlığı, İller Bankası A.ş., belediyeler ile bunların bağlıoılaklıkları, iŞtirakleri velveYaYönetim kuruluna aday gösterme imtiyazının bulunduğu şirketler tarafından
gerÇekleŞtirilen inŞaat ruhsatı alınmış projeler kapsanıındaki bağımsız bölümler, inşaatııitamamlanma oranınabakılmaksızın, fon PortftYüne dahil edilebilir. Tebliğ'in 19'uncu ınaddesinin birinçi fıkrasının (a) bendinde
Yer alan %80'lik slnırlamaYa iliŞkin hesaplaınada, I;on portftiyüne bu kapsamda dahil edilen yatırımlar dadikkate alınır.

9.1. Aşağıdaki varlık ve işlemler fon poıtftyüne dahiledilebilir.

a) Cari ve katılma hesapları,
b) Diğer gaYrimenkul Yatırım fonlarının ve menkııl kıymet yatırım fonlarının katılma payları,
c) Gayrimenkul seıtifikaları,
e) Kurul'ca uygun görülecek diğer yatırım araçları.

9,2, Pon PoıtföYünün gaYrimenkul yatırımları dışında kalan kısmı sadeçe Fon'a likidite sağlanması aınacıyla
faizsizbankacılık PrensiPlerine uYgun Şekilde Türk Lirası veya yabancı para cinsinden cari veyJkatılma hesabında
veya menkul kıymet yatırım fonlarının kafilma paylarında degerlendirifir.

9,3, Fon, altına, diğer kıYmetli madenlere ve diğer emtialara ve bunlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerine yatırım
yapamaz.

9,4, Fon, türev araÇlara Yatırım YaPamaZ, Sermaye piyasaı;ı araçIarını açığa satamaz, kredili menkul kıymet işlemi
yapamaz ve sermaye piyasası araçlarını ödünç alamaz.

9,5, Fon'un oPerasYonel iŞlemleri nedeniyle oluşabiIecek likidite ihtiyacının karşılanması amacıyla ııakit
tutulabilir.

9.6. Fon poıtföyüne yabancı sermaye piyasası aracı dahil edilmeyecektir.

10,1. "Fon PoftföY Değeri", Potftiydeki varlıkların Kurul düzenlemeleri, içtüzük ve ihraç belgesinde belirlenen
esaslar çerçevesinde bulunan değerlerinin toplaınıdır.

l0,2, "Fon ToPlam Değeri", PoılftYdeki varlıkların Kurul'un ilgili düzenlemeleri çerçevesinde değerlenmesi
neticesinde bulunan fon PoıtföY değerine varsa diğer varlıkların ve alacakların eklenmesi ve borçların düşülmesi
suretiyle ulaşı[an değerdir.

10.3. Katılma PaYlarının itibari değeri yoktur. Fon birinr pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının
SaYlslna bölünmesiYle elde edilir. Fonun devamı süresince alınan bedelsiz hisse senetleri, teınettü, faiz ve kar
payları vb. alındıkları gün Fon'un toplam değerine dahil erJilir.

10,4. PoılfoYe alınacak gaYrimenkullerin ve haklann rayiç değerleri ile rayiç kira bedellerinin değer tespitiniır
gaYrimenkul değerleme kuruluŞlarına yaptırılması zorunltıdur. Poıtftyde yer alan ve fonun hesap döneminin son
üÇ aYı iÇerisinde herhangi bir nedenle rayiç değeri tespit edilıremiş oİan varlıkların değer tespitinin asgari olarak
her takvim Yllı sonu itibari ile yapılması zorunludur. Söz konusu değer tespitlerinde gayİimenrrı 7.g
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10,5, GaYriınenkule iliŞkin değerleme çalışmalarının bitiş tarihi ile rapor tarihi arasındaki sürenin beş iş gününü
aŞmamasl ve gaYrimenkul değerleme raporunun rapor tarihini takip eden iki iş günü içinde Kurucu,yaleslimi
zorunludur, Söz konusu değerleınelere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler ile degerleme raporları değerleıııe
tarihinden itibaren en az l0 Yıl boyunca, ihtilaf olması cluruınunda ihtilaİsonuçlrn,n-.uyu kadar Kurucu ve varsayönetici nezdinde saklanır.

10,6, Fon PortföYünde Yer alan varlık, işlem ve yükünılülüklerin değerleme esaslarına ilişkin olarak, Kurul,un
Yatırım Fonları Finansal Raporlama Tebliği'nde beliıtilçn esaslara ,yİür..

l0,7. Fonun diğer varlık ve yükümlülükleri, KGK tarafıırdan yayımlanan TMS/TFRS hükümleri dikkate alınarak
değerlenir. Şu kadar ki, Fonun Yabancı para cinsinden yükümlülükleri TCMB tarafından ilgili yabancı para için
belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir.

l0.8. Fon birim PaY değeri ihraç belgesinde belirlenen tarihlerde aylık olarak açıklanır. Aylık olarak açıklanan
fiYat; Fon Finansal RaPorlama Tebliği'nde yer alan düzenlemeler çerçevesinde aylık olarak hazırlanıan f.ıyat
raporunda tespit edilen fiyattır.

l0.9. Fon katılma PaYlarının değerlerinin pay sahiplerine bildirim esas ve usullerine fon ihraç belgesinde yer
verilmektedir.

10.10. SavaŞ, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, poıtföydeki varlıkların ilgili olduğu
Pazarln, PiYasanın, Platformun kaPanması, bilgisayar sistemlerinde nıeydana gelebilecek arızalar, Fon toplam
değerini etkileYebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların meydana getmesi halinde,
değerleme esaslarının tespiti hususunda Kuruçu'nun Yönetim Kurulu, yatırıın Koıniİesinin önceden onayı
alınmak ŞaıtıYla, karar alabilir. Bu durumda değerleme esaslarının gerekçeli olarak karar defterine yazılaraİ,
Kurul'a ve PortföY Saklayıcısı'na bildirilmesi zorunludur. Ayrıca söz konusu olaylarla ilgili olarak en uygun
haberleşme vasıtasıyla katılma payı sahiplerine bildirim vapılır.

11.1. Bu iÇtüzükte beliıtilen esaslar ÇerÇevesinde katılma paylarının pazaı,lamave dağıtııııı/satışı Kurucu,nun yanı
sıra Kurucu ile sözleŞme imzalanması ve ihraç belgesinde unvanlarına yer verilmesi suretiyle gerekli yetkiye sahip
olan PoıtftiY Yönetim Şirketieri ile yatırım kuruluşları tarafından, işlemlerin bu fonların içeraĞi riskler konusunda
Yeterli bilgiye sahip satış persone[i tarafından gerçekleştirilmesi kayciıyla yapılabilir.

1 1.2. Katllma PaYlarının satıŞ/Pazarlama ve dağıtım faaliyetlerini yürütecek olan kuruIuş, satış yapılan
Yatırımclların Tebliğ'de ve ihraç belgesinde belirlenen nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve
belgeleri temin etmek ve bunları fon süresince ve asgari olarak beş yıl boyunca muhafaza etmek zorundadır.
Beliıtilen hususlara aYklı'ılık nedeniyle doğabilecek yatırlmcı zararlarından Kurucu ile katılma payı pazarlama ve
dağıtım/aracılık faaliyetini yürüten kuruluş müteselsilen ıiorumludur.

l1.3. Kurucu taraflndan katılma paylarının SPK'nun l3 üncü maddesi çerçevesinde MKK nezdinde üye ve pay
sahipleri bazında izlenmesi zorunludur.

11.4. Katılma PaYl SatıŞı, fon birim pay değerinin tam olaı,ak nakden ödenmesi, katılma payının fona iadesi,
Yatırımcıların PaYlarının ihraÇ belgesinde belirlenen esaslara göre nakde çevrilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

11.5 Kurucu taraflndan katlma paylarının fon adına alım satımı esastır. Kurucu, ihraç belgesinde yer alan
hükümler saklı kalmak kaydıyla, fon katılma paylarının fona iade edilmesinde gerekli likidİtenin sağlanmasından
sorumludur. Kurucu kendi poıtföyüne katılma payı satın a|amaz.

11.6. Katılma PaYlarlnın fona iade edilebilmesi için gerek.li likiditenin sağlanamadığını ve poıtföydeki varlıkların
SatlŞlnın PaY sahiPlerinin zararına olacağını tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a iletilmesi ve Kurul,ca uygun
görülmesi halinde, Kurucu katılma paylarının geri alımını eıteleyebilir. Kurucunun Yönetim Kurulunun
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alacağı kararlarda Yatırım Komitesi tarafından önçeden onay verilmesi şaıtı aranır.



l1,7, Katılma PaYlarlnln fona iadesinde iade edilen katılırra payı tutarının o/o3,ü oranında çıkış komisyonuuYgulanır, Elde edilecek komisYon tutarı fona gelir olarak ı.uya"aiıi.. Tasfiye döneminde gerçekleşen zorunlukatılma PaYı iadeleri ve Fon süresinin sonundakİkatılma payı iua"rİra. çıkış komisyonu uygulanmaz.

l1,8, Katılma PaYlarının ihraÇ belgesinde belir]enen nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür. ihraçbelgesinde belirlenen nitelikli yatırımcılar araslnda katılına payı jevrinin gerçekleştirilebilmesi için devralan kişivelveya kuruluşların ihraç belgesinde belirleııen nitelikli yut,.,*", vaslflarını haiz olduğuna ilişkin bilgi vebelgelerin Kurucu'Ya iletilmesi Ve Kurucu'nun onayının alınması zorunludur. Kurucu söz koİusu bilgi ve belgeleritemin etmek ve bunları fon süresince ve asgari olarak beş yıl boyunca muhafaza etmek zorundadır. ihraçbelgesinde belirlenen nitelikli yatırııncllar u.rilndrki katllma payı aevirıeri, katılma paylarının clevir eden ve deviralan yatırımcılar arasında aktarılması ile taınamlanır. ı<aiılma payı clevirleriııe ilişkin bitgilerin MKK,yailetilmesinden kurucu sorumludur.

12,1, Fon'un hesaP dönemi takvim Yılıdır. Ancak ilk hesap dönemi Fon'un kuruluş tarihinden başlayarak o yılınAralık ayının sonuna kadar olan süredir.

l2,2, Fon'da oluŞan kar veYa zarar,katılmapaylarının bu içtüzükte beliıtilen esaslara göre tespit edilen fon fıyatına
Yanslr, Fon PoıtftYünde bulunan ortaklık paylarının kar payları, kar payı dağıtım tarihİnin başİang,ç gününde tahsil
edilmesine bakllmaksızın muhasebeleştirilir. Katılma Payı sahiplerİ, İ.ut,üıııu paylarını ihraİ belgesinde belitilen
sürelerle Fon'a geri sattıklarlnda, iŞleme esas fiyatın içerdiği Fon'da oluşan kar veya ,aİardan paylarını almış
olurlar.

12,3, Fona iliŞkin tüm giderler fon malvarlığından karşılanır. Fondan karşılanan, poıtfoy yönetim ücreti dahil tüııı
giderlerin toPlamının fon toplam değerine göre üst sınlrına ihraç belgesinde yer verilmeı<İealr.

12,4, Fon malvarlığından fon Portltiyünün yönetimi ile ilgili Kurucu'ya ödenecek yönetim üçreti ve aşağıda
belirtilen ler dışında harcama y apılamaz.

a) Fon kuruluŞunu müteakip mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,
b) PortftYdeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakĞ bagüı sigoıta ücretleri,
c) portföydeki varlıkların saklanması hizmetleri için ödenen ücretler,
d) varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ücretler,
e) Finansman giderleri, komisyon, masraf ve kur farkları,
f) Poı'tföYe alımlarda ve Port1'oYden satımlarda ödenen komisyonlar (yabancı para cinsinden yapılan giderler

TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur),
g) Fonun mükellefi olduğu vergi, resim ve harç ödeıneleri,
h) Fon'a iliŞkin bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti, serbest muhasebeci mali ınüşavirlik ve

yeminli mali müşavirlik ücretleri,
ı) Takvim Yılı esas alınarak üÇer aylık dönemlerin son iş gününde fon toplam değerinin yüz binde beşi oranında

kurucu taraflndan hesaPlanan ve poıtftiy saklayıcısı tarafından onaylanarak Kurula odenen Kurul ücreti,
i) Katılma payları ile ilgili harcamalar,
j) GaYrimenkul Yatırımlarına i|iŞkin reklam harcamaları, değerleme, hukuki ve mali danışmanlık, noter ücreti,

tapu harcı vb. ücretler,
k) GaYrimenkul Yatırımlarına iliŞkin alım/satım, kiralama işlemlerinde oı-taya çıkacak aracılık ücret ve

komisyonları,
l) PoıtföYdeki gaYrimenkuller ile ilgili her türlü bakım, onarım, tadilat ve yenileme giderleri,

m) PorftYdeki gaYriınenkullerin her türlü aidat, bina oıtak gideri ve sair gicleıler,
n) poıtföydeki gayrimenkullerin sigoıta, DAsk ödemeleri ve benzeı.i giderler,
o) İ şletmeci fi rmalara ödenen hizmet bedel leri,
ö MKK ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş'ye ödenen ücret, komisyon ve masraflar,
p) Kurulca uygun görülen diğer harcamalar.

!2,5. Fon'un Yönetim ve temsili ile fona tahsis edilen donarıım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak,
fon malvarlığından karŞılanacak yönetim ücretinin hesaplanmasına ilişkin bilgilere ihraç belgesinde yer
verilmektedir
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l2,6, Fon ihraÇ belgesinde Yer verilen esaslar çerçevesinde, katılma payı sahiplerine kar payı dağıtabilir.

12,7,ihraÇ belgesinde Yer verilen esaslar çerçevesinde performans ücreti tahsil edilebilir.

l2,8, Fona iliŞkin tüm giderler fon malvarlığından karşılanır. Fondan karşılanan, poftftry yönetim ücreti dahil tümgiderlerin toPlamlnın fon toPlam değerine göre üst sınırına ihraç belgesinde yer verilmektedir.

l3,1, Fon, Yatırım Fonları Finansal Raporlama Tebliği'ne uygun olarak aylık dönemler itibariyle finansal rapordüzenler, Asgari olarak altı aYlık ara dönem finansal İupu.luİTn""lemeye (sınırlı bağımsız denetim) yıllıkfinansal tablolar ise bağımsız denetime tabidir. Kurucu Yönetim Kurulu tarafından İarar alınmak suretiyle, üç vedokuz aYlık ara dönem finansal tablolar da incelemeye (sınırlı bağımsız denetime) tabi tutulabilir.

13,2, Alh aYlık ve Yıllık finansal raporlara dönem içindeki gelişmeleri açıklayan bilgilerle gayrimenkul
Yatırımlarına iliŞkin olarak Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınJa hazırüanınış bulunan son tarihli değerlemeraPorları eklenir, Dönem iÇindeki geliŞmeleri açıklayan bilgiler ve değerleme raporları, bağımsız denetime tabideğildir.

13,3, Fona iliŞkin Yılhk finansal raporlar hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün; altı aylık ara dönem finansal
raPorlar ise ara dönemin bitimini takip eden 30 gün içinde bağımsız denetim raporuyla birlikte Kurula gönderilir.
Söz konusu raPorlar aYrrca, Kurula yapılacak bildirimi ıııtlteakip l0 iş günü içerisinde pay sahiplerine en uygun
haberleşme vasıtasıyla iletilir.

l3,4, Kurul ticretine esas üÇer aylık dönemlerde hesaplarıacak fon toplam değerleri dönem sonunu takip eden l0
iŞ günü iÇerisinde Kurula göndeı'ilir. Ayrıca fon süresi sorıunda da fiyat ı,aporu hazırlanır ve bu maddede beliıtilen
sürede Kuru Ia gönderil ir.

l3,5, FiYat raPorları Kurulun yatırım fonlarının finans;al raporlamalarına ilişkin düzenIemelerinde yer alan
değerleme esaslarına uYgun olarak hazırlanır. Fiyat raporİarının hazırlanmasında en son tarihli finansal
tablolannda yer alan veriler kullanılır.

13,6, Fon, Yatırım Fonları Finansal RaporlamaTebliği'nin 11 inci, l2 nci ve l3 üncü maddelerinde düzenlenen
finansal raPorları hazırlamakla birlikte bu raporları kamuya açıklama, ilan ve bildirim yükümlülüklerinden muaftır.

l3.7.ihraÇ belgesinde belirlenen nitelikli yatırımcılara yönelik yapılan tanıtımlar hariç olmak üzere fona ilişkin
olarak kamuya yönelik her ne suretle olursa olsun reklam ve ilan verileınez.

l3,8, Kurul gerektiğinde, Tebliğ'de yer alan sürelerle bağlı olmaksızın Fon hakkında bilgi veriImesini isteyebilir.

l3,9, Kurucu ve Yönetici gaYrimenkul yatırımlarına ilişkin bilgileri, varsa söz konusu yatırımlarla fbn yönetiıninde
görev alan kiŞilerin iliŞkisini de iÇerecek şekilde, yatırımın yapıldığı tarihten itibaİen 15 gün içinde en uygun
haberleşme vasıtasıyla pay sahiplerine bildirir.

13,10, Kurucu, hazırlanan gaYrimenkul değerleme raporları ile fon poıtföyünde yer alan cliğer varlıklara ilişkin
değerleme raPorlarını ekleriyle birlikte, kendilerine tesliınini takip eden l0 iş günü içind-e Kurul,a gönderir.
Değerleme raPorlarının birer örneği Kurucu merkezirıde katılma payı sahiplerinin incelemesi için hazır
bulundurulur, taleP etmeleri halinde masrafları pay sahipltırince karşılanmak üzere pay sahiplerine de gönderilir.

l3,1l, Fon, periyodik raporlarının ve finansaI tablolarının hazırlanınası ile bunların kurula ve nitelikli
Yatırımcllara bildirimi hususlarında Kurulun, yatırırrü fonlarının finansal raporlama esaslarına ilişkin
düzenlemelerinde yer alan hükümlere tabidir.
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|4,|,l, Katılma PaYı satın allnması veya fona iadesin«]e, Kurucu'nun ihraç belgesinde ilan edeceği katılma payıalım satlmının YaPılacağl yerlere beliıtilecek tarihlerıJe başvurularak alım satım taliınatı veri[ir.

l4,1,2, Tüm katılma PaYl alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayn olmak üzere müteselsil
sıra numarası verilir.

l4,t,3, Alım satım esaslarına iliŞkin ayrıntılı bilgilertı fon ihracına ilişkin ihraç belgesinde yer verilir.

|4,1,4, SavaŞ, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, poıtföycleki varlıkların ilgili olduğu
Pazarln, PiYasanın, Platformun kaPanması, bilgisayar sistemlerinde meydana geİebilecek arızalar,fon toplamdeğerini etkileYebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağantistu durumların ıneydana gelmesi
halinde, Kurulca uYgun görülmesi halinde, fon birİm pay degerl hesaplanmayabilir ve katılına paylarının alım
satımı durdurulabilir. Kurucunun Yönetim Kurulunun bu yönde alacağıkararlarda yatırım Komitesi tarafından
önceden onay verilmesi şaıtı aranır.

14,1,5, ihraÇ belgesinde Yer alan hükümler çerçevesinde Kurucu katılma payı geri alıınından imtina edebilir.
Kurucunun Yönetim Kurulunun bu yönde alacağı kararlarda Yatırım Koınitesi tarafından önceden onay
verilmesi şart1 aranır.

14.2. Tasfiye Dönemine Dair Özel Hüküm|er

14,2,1, TasfiYe döneminde PaY sahipleri katılma payı alım veya satım talebinde bulunamaz. Fon,un
varlıklarının satıŞı, alacaklarının tahsili ve borçlarınırı ödenmesi sonucu nakit fazlası oluştukça, oluşan nakit
fazlası PaY sahiPlerine PaYları oranında dağıtılır. Bu amaçla ihraç belgesinde beliıtilen pay degeri açıklanma
tarihlerinde, Kurucu Fon'daki nakit mevcudunu dikkate alarak pay sahiplerine dagıtılacak toplam tutarı ve
sahiP olduğu katılma PaYları nisPetinde her bir pay sahibinin almas, gereken tutarı belirler. Tüm pay sahipleı.i
kendileri iÇin belirlenmiŞ olan tutar kadar satım taliırıatı vermiş kabul edilir. Pay sahipleri ve pay sahiplerine
bireYsel saklama hizmeti veren kuruluşlar, belirlenen tutarı almaktan ve karşİüıgında denk gelen miktarcla
katılma payını iade etmekten imtina edemez.

l5.1. ilk katılma PaYı satlŞının yapıldığı tarihin onikinci yıldönümünde, Fon,un tasfiye dönemi başlar. Tasfiye
dönemi baŞlamadan önce Kurul'a bildirimde bulunulur. Tasfiye döneminin başlamasından itibaren en geç bir yıl
iÇinde l5.2. nolu maddede belitilen tasfiye işlemleri tamamlanarak Kurul,dan gerekli izin alındıktan sonta Fon,un
tasfiyesi sona erer.

l5,2, TasfiYe döneminde Yeni katılma PaYı ihraç edilemez ve yeni bir gayriınenkul yatırımı yapılmaz,uygun piyasa
koŞulları oluŞtukÇa Fon'un varlıkları satılır, alacakları tahsil edilir ve borçları odenir. Bakiye tutarlar ihraç
belgesinde belirlenen esaslara göre pay sahiplerine dağıtılır ve tüm katılma payları iade alınır. Tedavüldeki tüm
katılma PaYlarının iade alınması ve Kurul'dan gerekli iznin alınması sonrasında Fon adının Ticaret Sicili,nden
silinmesi iÇin keyfiyet Kurucu taraflndan Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir. Ticaret Sicili,ne yapılan tescil ile
birlikte Fon sona erer. Tesçil ve ilana ilişkin belgeler altı işgünü içinde Kurul,a gönderilir.

15,3, PoıtfoY SaklaYlcısı'nln mali durumunun taahhütlerini karşılayamayaçak kadar zayıflaması, iflası veya
tasfiYesi halinde, Kurucu fon varlığını Kurul'ca uygun görülecek başka bir portföy saklayıcİsına devreder.

l5.4. Fon başka bir fonla birleştirilemez veya başka bir fona dönüştürülemez.

l5.5. TasfiYenin sona ermesinden itibaren hiçbir katılma payı ihraç edilemez ve geri alınamaz.

l5.6. Tasfiyenin sona ermesi üzerine, Fon adının Ticaret Sicili'nden
Tiçaret sicili'ne tescil ve ilan ettirilir, bu durum kurul'a bildirilir.

l5.7, Mevzuatta öngörülen tasfiye hallerinin oluşması halinde Fon. ı

uygun olarak tasfiye edilir.

silinmesi için keyfiyet, kurucu tarafından
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MADDE ı6_ DiĞER rıüxüıuı,nn:

16,1, Bu iÇtüzükte hüküm bulunmaYan konularda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tI|-52.3 Sayılı Gayrimenkul
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ile ek ve değişikliklerirİ. y". alan hükümler uygulanır.

l6.2. Nitelikli Yatırımcılara yönelik yapılan tanıtımlar hariç olmak üzere fona ilişkin olarak kamuya yönelik her
ne suretle olursa olsun reklam ve ilan verilemez. Fonların kuruluşu öncesincle, potansiyel nitelikli yaİırımcıların
belirlenmesi amacı ile yapılacak toplantılar bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.

16.3. Katılma paylarının nitelikli yatırlıncıya satışında, bu içtüzük ve Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde
2816/2013 tarihli ve 2869 l saYılı Resmi Gazete'de yayım|anan Sermaye piyasası Araçlarının Satışi ıebligi 1ıı_5.2)'nde düzenleneıı nitelikli yatırımclya satışa ilişkin hükümler kıyasen uygulanır.

16.4.ihraÇ belgesine ilişkin olarak bu içtüzük ve Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde 22l6120l3tarihli ve 28685
saYılı Resmi Gazete'de yayımlanan İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (I I-5. l ) hüküınleri kıyasen uygulanır.

I}u iÇtüzük hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri arasında bir uygunsuzlulr
oluŞtuğu Zaman Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dikkate alınır. ve bu içtüzükteki düzenleme
herhangİ}ir değiŞiklik, tıildiriın ve onaya tabi olma«lan kendiliğinc|en ortadan kalkar. Sermaye piyasası
XPrrOlİİT-İ{lTz;tl|r, hükümlerinin değiştiİilmesini her zaman talen edebiIir ve ictüzük stanrlarfıarınıkynulii'ıçtııtik hükümlerinin değiştirilmesini her zaman talep edebilir ve içtüzük standartlarını
dEpistiİ;eııilİr.' .
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