
LOGOS PORTFOY YONETiMi A.~.
BllUNCiGAYRiMENKULYATllUMFONUi~TUZUGU

MADDE 1- FONUN KURULUS AMACI:

1.1.Logos Portfoy Yonetimi A.~.tarafmdan 6362 sayih Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 52'nci
ve 54'lincli maddelerine dayamlarak ve bu ictuzuk hukumlerine gore yonetilmek uzere
nitelikli yatmmcilardan katilma paylan karsrhgi toplanan paralarla, pay sahipleri hesabma,
inanch mlilkiyet esaslarma gore gayrimenkuller ile gayrimenkule dayah haklardan ve para ve
sermaye piyasasi araclanndan olusan portfoyu isletmek amaciyla Logos Portfoy Yonetimi
A.~.Birinci Gayrimenkul Yatinm Fonu kurulmustur.

1.2.Bu ictnzukte;
a) Logos Portfoy Yonetimi A.~. "KURUCU",
b) LogosPortfOy Yonetirni A.~. "YONETiCi",
c) Finans Yatmm Menkul Degerler A.~. "PORTFOY SAKLAYICISI"
y) Logos Portfoy Yonetimi A.~.Birinci Gayrimenkul Yatinm Fonu"FON",
d) Sermaye Piyasasi Kurulu'nun III-52.3 Sayih Gayrimenkul Yatinm Fonlarma lliskin
Esaslar Tebligi ile ek ve degisiklikleri "TEBLiG",
e) III.52-1 sayih Yatinm Fonlarma Iliskin Esaslar Tebligi "YATIRIM FONU TEBLiGi",
f) III-55. 1 sayih Portfoy Yonetim Sirketlerine ve Bu Sirketlerin Faaliyetlerine lliskin Esaslar
Tebligi "PORTFOY YONETiM TEBLiGt",
g) III-56.l sayili Portfoy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluslara lliskin
Esaslar Tebligi "SAKLAMA TEBLiGt"
g) 11-14.2 sayih Yatinm Fonlannm Finansal Raporlama Esaslanna Iliskin Teblig "Yatmm
Fonu Finansal Raporlama Tebligi"
h) 6102 sayih TUrk Ticaret Kanunu "TTK",
1) Merkezi Kayit Kurulusu A.~. "MKK",
i) Kamu Gozetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu "KGK",
j) KGK tarafmdan yururluge konulmus olan TUrkiye Muhasebe StandartlanlTlirkiye Finansal
Raporiama Standartlan ile bunlara iliskin ek ve yorumlan "TMSfTFRS"
k) Sermaye Piyasasi Kurulu "Kuru 1"
1)Kurulun yatmm kuruluslanna iliskin dUzenlemelerinde tammlanan ve talebe dayah olarak
profesyonel kabul edilenler de dahil profesyonel musterileri "Nitelikli yatmmci"
m) Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi "TCMB"
n) Istanbul Takas ve Saklama Bankasi A.~. "Takasbank"
0) Gayrimenkuller ve gayrimenkule dayah haklar "GAYRiMENKUL YATIRIMI"
olarak ifade edilecektir.

MADDE 2- FON'UN ADI iLE KURUCU, YONETiCi VE SAKLAYICI KURULUSUN
UNVANI VE MERKEZ ADRESLERi:

2.1.Fon'un adi; Logos Portfoy Yonetimi A.~.Birinci Gayrimenkul Yatmrn Fonu'dur.
Fon'un yonetim adresi; Hakki Yeten Cad. No: 13 Terrace Fulya, Center 2 Daire 28 Fulya,

Sisli, istanbul

2.2.Kurucu 'nun;
Unvam; Logos Portfoy Yonetimi 9:'; ,
Merkez Adresi; Hakki Yeteh Cad..·No!13~Te ace Fulya, Center 2 Daire 28 Fulya, Sisli,
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2.3. Yonetici 'nin;
Unvaru; Logos Portfoy Yonetimi A.~.
Merkez Adresi; Hakki Yeten Cad. No: 13 Terrace Fulya, Center 2 Daire 28 Fulya, Sisli,
Istanbul
www.logosportfoy.com

2.4.SaklaYlCl Kurulusun;
Unvarn; Finans Yatinm Menkul Degerler A.~.
Merkez Adresi; Esentepe Mah. BUyUkdere Cad. Kristal Kule Binasi No:215 Kat:6-7

34394 Sisli Istanbul
www.finansinvest.com

MADDE 3- FON SVREsi:

3.1.Fon'un sUresi tasfiye donemi baric, ilk katilma payt sansi tarihinden baslamak Uzere 5
(Bes) yildir, Tasfiye donemine iliskin aynnuh bilgi bu i9tlizUgUn 14.2 ve 15.maddelerinde yer
almaktadir.

3.2.Fon suresi, bu i9tlizUgUn fon sUresine iliskin maddesinin degistirilmesi sarti ile
degistirilebilir,

MADDE 4- FON PORTFOYVNirN OLUSTURULMASI:

4.l.KatIlma paylannm nitelikli yatmrnciya satisma baslandigt tarihi mUteakip en gee bir yil
icinde fon portfoy degerinin en az 10.000.000 (onmilyon) TL buyukluge ulasmasi ve katilma
payi sahiplerinden toplanan paralann yonetici tarafindan Tebligin 19. maddesinde belirtilen
portfoy smirlamalan dahilinde yatmma yonlendirilmesi zorunludur.

4.2.Fon tutanni temsil eden katilma paylan Teblig'in ihraca iliskin hukumleri cercevesinde
sadece nitelikli yatmmcilara satihr.

4.3.Katilma paylanrun itibari degeri yoktur ve kaydi deger olarak tutulur. Fon tutanrn temsil
eden katilma paylan kaydi olarak MKK nezdinde yatmmci bazmda izlenir. Fon katilma
pay Ian bastmlamaz ve fiziken teslim edilemez.

4.4.Katilma payr islemleri gerceklestigi gUnlerde MKK'ya bildirilir ..

4.5.KatIlma paylan MKK nezdindeki hesaplarda, her yatmmcinm kimlik bilgileri ve buna
bagh hesap kodlan ile fon bilgileri bazmda takip edilir.

MADDE 5- FON YONETiMiNE iLiSKiN ESASLAR VE YONETiciNiN TABi
OLDUGU iLKELER VE RiSK YONETiM SiSTEMi:

5.1.Fonun katilma payi sahiplerinin haklanru koruyacak sekilde temsili, yonetimi,
yonetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin i9tUzUk ve ihrac belgesi hUkUmlerine uygun
olarak yurutulmeslnden Kurucu Logos Portfoy Yonetimi A.~. sorumludur. Kurucu fona ait
varhklar Uzerinde kendi adma ve fon hesabma mevzuat ve ictuzuk ile ihrac belgesine uygun
olarak tasarrufta bulunmaya ve b Q~~~ ogan haklan kullanmaya yetkilidir. Fonun
faaliyetlerinin yUrUtUlmesi SIraSlTvJ"~(E~afidan'"a lanan hizmetlerden yararlamlmasi, Logos
Portfoy Yonetirni A.~. 'nin soru~1ulugJn~ b¥t~da'h kaldirmaz, Fon portfoyu, yonetici Logosr " .', . \
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Portfoy Yonetimi A.~. tarafmdan, Sermaye Piyasasi Kurulu duzenlemelerine uygun olarak
yapilacak bir portfoy yonetim sozlesmesi cercevesinde bu ictuzuk ve Teblig hUkUrnleri
dahilinde yonetilir.

5.2.Kurucunun yonetim kurulu Uyelerinden en az biri gayrimenkul- ahm satim isi haricinde
gayrirnenkul yatmmlan konusunda en az bes yilhk tecrUbeye sahip olup, aynca kurucu
nezdinde Kurulun lisanslarnaya iliskin dUzenlerneleri uyannca gayrirnenkul degerleme
lisansma sahip· bir personel, dort yilhk yuksek cgrenim gormus ve Sermaye Piyasasi
Faaliyetleri Duzey 3 Lisansma veya gayrirnenkul alim sanm isi haricinde gayrimenkul
yatmmlan konusunda en az bes yilhk tecrUbeye sahip genel rnUdUr ile bu rnaddede belirtilen
yonetim kurulu Uyesinden olusan en az Uy kisilik bir yatmrn kornitesi bulunur.

Fonun gayrirnenkul portfoyunun yonetimiyle ilgili islemler yannm kornitesi tarafmdan
yUrUtUlUr.

5.3.Fon hizrnet birirni Finans Yatmm Menkul Degerler A.~; nezdinde olusturulmustur. Fon
hizrnet birimi asgari olarak, fon rnuhasebe kayrtlannm tutulmasi, nakit mutabakatlannm
yapilmasi, katilma payi ahm-satim ernirlerinin kontrol edilrnesi, gUn sonlannda fon
raporlanmn, fonun rnizan, bilanco, gelir-gider tablosunun hazirlanmasi gibi gorevleri yerine
getirir. Fon hizrnet birirni bUnyesinde fon mUdUrUve fon islemleri icin gerekli rnekan, teknik
donamrn ve rnuhasebe sistemi ile yeterli sayida ihtisas personelinin bulundurulrnasi
zorunludur. Fon rnUdUrU asgari olarak fon hizrnet biriminin organizasyonunun saglanmasi,
fon ile ilgili yasal ve diger islemlerin koordinasyonu, yUrUtUlmesi ve takibinden sorurnludur.
Fon rnUdUrU, portfoy yoneticiligi faaliyetinde bulunarnaz. Fon mUdUrUnUn herhangi bir
sebepten dolayi gorevden aynlmasi halinde alti i~ gUnU icinde yeni bir fon rnUdUrUatamr ve
Kurula bildirilir.

5.4. Cikanlan katilma paylanmn kaydina rnahsus olmak Uzere TTK'nun 64. rnd'ne gore tasdik
ettirilen "Katilma Paylan Defteri" tutulur. Katilma paylan defterinde katilma paylannm ahm
satimlan izlenir. Fona iliskin alman turn Yonetim Kurulu Kararlan onayh olarak "Yonetim
Kurulu Karar Defterine" yazihr. Bunlar dismda fon islemlerine iliskin olarak TTK, VUK, ve
SPKn. hUkUrnleri cercevesinde; Yevrniye Defteri (gUnlUk defter) ile Defter-i Kebir (bUyUk
defter), Finans Yatmm Menkul Degerler A.~.tarafmdan tutulur. Maliye Bakanligi'nca
istenebilecek VUK'ndan kaynaklanan zorunlu defterler de aynca tutulur.

5.5.Kurucu kaydi deger olarak tutulan katilma paylanm yatmmcilar bazmda izleyebilecek bir
sisterni kurmak ve bu bilgileri 5 yil boyunca saklamak zorundadir,

5.6.Fon'un rnuhasebe, denetirn, hesap ve islemleri Sermaye Piyasasi Kanunu, Bankalar
Kanunu, TTK, VUK ve Borclar Kanunu'nun ilgili hukttmlerine uygun olarak, kurucunun ve
yoneticinin hesaplan dismda ozel hesaplarda izlenir. Fon rnuhasebesine iliskin olarak,
Kurul'un Yatinm Fonu Finansal Raporlama Tebligi'nde belirtilen esaslar ile Kurulca
belirlenen diger esaslara uyulur.

5.7.(Kurucu)/(Yonetici) fon yonetiminde asagidaki ilkelere uyar;

5.7.1.yoneticinin yonettigi her fonun cikanrn ayn ayn gozetmesi zorunludur. Yonetici,
yonetimindeki fonlar veya diger musterilerj arasmda biri lehine digeri aleyhine sonuc verecek
islemlerde bulunarnaz. Fon portfa;' ile' ilgi I ahrn satim kararlannda objektif bilgi ve
belgelere ve sozlesme ile belirlenen yat nm ilke rine uyulrnasi zorunludur. Bu bilgi ve/!' .j, ""
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belgeler ile ahm satim kararlarma mesnet teskil eden arastirma ve raporlann en az 5 yil
sUreyle yonetici nezdinde saklanmasi zorunludur. Fon portfoyune iliskin yatmm karanru
veren portfoy yoneticisi ahm satim kararlanru imzah olarak kaydeder. Fon portfoyune iliskin
olarak Yatmm Komitesi'nin aldigi ahm satim kararlan yazili hale getirilerek Yatmm
Komitesi Karar Defteri'nde tutulur.

5.7.2.Mevcut piyasa veya odeme kosullan dikkate almarak yapilacak ahm islemlerinde
degerleme faaliyeti sonucu bulunan degerlerden daha yUksek, satun ve kiralama islemlerinde
ise daha dusuk degerler esas almtrsa, bu durumun ilgili yil icerisinde en uygun haberlesme
vasitasiyla katilma payi sahiplerine bildirilmesi zorunludur.

5.7.3.Borsada islem goren varhklann ahm satirmmn borsa kanahyla yaprlmasi zorunludur.
Fon adma katilma paylarmm ahm saturn nedeniyle, Borsa Istanbul A.$. (BiA$) Borclanma
Araclan Piyasasmdan ayrn gUn valoru ile ayru gUn valorlu islem saatleri dismda fon
portfoyune ahm veya fon portfoyunden sanm zorunlulugu bulundugunda, BiA$ tarafmdan
belirlenen islem kurallanna uyulur. Yoneticinin, fon portfoytine pay. ahm satim islemlerinde,
islemi gerceklestiren aracr kurulusun, fonu temsil eden rnusteri nurnarasiyla BiA$'ta islem
yapmasmi temin etmesi zorunludur.

5.7.4.Yonetici fon adma portfoy icin yapilan bir ahm saum isleminden dolayi lehine
komisyon, iskonto ve benzeri menfaat saglarsa, bu durum kurucu tarafmdan ogrenildigi
tarihten itibaren 10 i~ gUnU icinde en uygun haberlesme vasitasiyla yatinmcilara bildirilir.

5.7.5.Herhangi bir sekilde yoneticinin kendisine veya ucuncu kisilere cikar saglamak
amaciyla fon portfoyunde bulunan varhklann ahm satirnr yapilamaz. Fon adma verilecek
emirlerde gerekli ozen ve basiretin gosterilmesi zorunludur. Fon adma yapilacak ahm
satimlarda portfoy yonetim sozlesmesinde belirlenen genel fon stratejilerine ve kurucunun
gene Ikararlarma uyulur.

5.7.6.Fon portfoyunun once den saptanrms belirli bir getiri saglayacagina dair yazili veya
sozlu bir garanti verilmez.

5.7.7.Kurucu, yonetici ve fonlarm yonetimi ile ilgili olarak veya gorevlerini ifa etmeleri
sirasmda bilgi sahibi olabilecek durumda iseler bu bilgileri kendi veya ucuncu tarafm
menfaati dogrultusunda kullanamazlar.

5.7.8.Yonetici, fon portfoynnu, fon ictuzugu, ihrac belgesi, Kanun ve ilgili mevzuat
hUkUmlerine gore yonetmekle yUkUmlUdUr.

5.8.Kurucu ile katilma payi sahipleri arasmdaki iliskilerde bu ictuzuk hUkUmleri, Sermaye
Piyasasi Kanunu ve ilgili mevzuat, hUkUm bulunmayan hallerde ise Borclar Kanunu'nun
vekalet akdi hUkUmleri uygularur. Fon iytUzUgU,katilma payi sahipleri ile kurucu, saklayici ve
yonetici arasmda fon portfoyunun inancli mUlkiyet esaslarma gore isletilmesini Sermaye
Piyasasi Kanunuve Saklama Tebligi kapsammda saklanmasirn ve vekalet akdi hUkUmlerine
gore yonetimini konu alan, genel islem sartlanru iceren iltihaki bir sozlesmedir.

5.9.Aynca Fon icin asagidaki islemler yapilabilir.
~-.-

5.9.1.KatIlma paylannm geri donU~lerin4~~>'olli~an nakit ihtiyacmm karsilanmasi amactyla,
portfoyde yer alan repo islernine K6nu,plabile'cek menkul ktymetleriri rayle bedelinin %10'una~.- ~~
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kadar, borsada veya borsa dismda repo yapabilir veya borclanma amaciyla Takasbank Para
Piyasasi islemleri yapilabilir.

5.9.2.Fon ihtiyaclanm veya portfoyleri ile ilgili maliyetlerini karsilamak amacryla fonun son
he sap donemi itibari ile hesaplanan toplam degerinin en fazla %50'si orarunda kredi
kullanabilirler. Kredi ahnmasi halinde kredinin niteligi, tutan, faizi, odenen komisyon ve
masraflar, almdigi tarih ve kurulus ile geri odendigi tarihe iliskin bilgiler hesap donemini
takip eden 30 gUn icinde Kurula ve en uygun haberlesme vasitasiyla katilma payr sahiplerine
bildirilir.

5.9.3.Kurucu, portfoy yoneticisive yonetim veya sermaye bakimmdan bunlarla dogrudan ya
da dolayh olarak iliskili olanlar tarafindan kurulan veya yonetilen fonlann katilma paylarmm
fon portfoyune dahil edilmesi halinde bu fonlara girls ya da ylkl~ kornisyonu odenemez.

5.10.Risk Yonetim Sistemi

5.10.1.Risk Ydnetim Sistemi ile ilgili Genel Bilgiler

Kurucu tarafmdan, Portfoy Yonetim Tebligi'nde belirlenen hUkUmlerin yam srra gayrimenkul
yatmmlanna iliskin finansman riski ve likidite riski ile diger muhtemel risklerin yonetimini
de iceren bir risk yonetim sistemi olusturulur. Risk yonetim sistemi, yonetilen portfoytm
maruz kalabilecegi temel risklerin tammlanmasim, risk tarumlamalanrun dUzenli olarak
gozden gecirilmesini ve onemli gelismelere paralel olarak gUncellenmesini ve maruz kalman
risklerin tutarhbir sekilde degerlendirilmesini, tespitini, olcumunu ve kontrolUnU iceren bir
risk olyUm mekanizmasmm olusturulmasim icermektedir, Risk yonetim sistemi, yonetilen
portfoyun yatmm stratejisi ile yatmm yapilan varhklann yapisma ve risk dUzeyine uygun
olarak olusturularak sirketin ic kontrol sistemi ile bUtilnlUk arz etmektedir. Gayrimenkul
yatmmlanna iliskin risk limitleri ve bunlann asihp asilmadiguun hangi periyodlar ile gozden
gecirilecegi Yonetici'nin yonetimi kurulu karan ile belirlenir.

5.10.2.Risk Ydnetim Birimi Hakkmda Bilgiler

Kurucu risk yonetimi hizmetini Finans Yatmm Menkul Degerler A.S.'den almaktadir.
Kurucu gerekli gormesi halinde ve Kurul'un uygun gorusuyle hizmet aldigi kurulusu
degistirebilir veya kendi bUnyesinde bir Risk Yonetim Birimi olusturabilir.

5.10.3.Fon'un Olasi Riskleri Hakkmda Bilgiler

Fonun yatmm stratejisi ve risk profili dikkate almarak belirlenen, fonun karsilasabilecegi
temel riskIer asagida siralanrmstir,

Finansman riski:
Fon'un ihtiyac duydugu finansman kaynaklanna zamarunda ulasamamasi nedeniyle Fon'un
zarara ugrama ihtimalidir. Yatmmlara iliskin [manse edebilme kapasitesinin dusuk olmasi
halinde olusacaktir.

Likidite riski:
Fon varhklanm makul bir sUrede pixas~ eg rinden nakde cevirme zorlugu olarak ifade
edilebilmektedir. Ozellikle gayrimerikui yannmjmn nakde donusturulurken zamanalmasi ve

If .,..

degere iliskin belirsizlikler risk degerini arttirmaktadit.
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Faiz oram riski:
Fon portfoylerinde yer alan TUrk Lirasi ve yabanci para cinsi tarnmh faize duyarh finansal
varhklarm ilgili faiz oranlarmdaki clast hareketler nedeniyle maruz kahnabilecek zarar
ihtimalini ifade eder.

Doviz kuru riski:
Fonlardaki yabanci para cinsinden finansal enstrUmanlann varhklar (alacak haklan) ve
yUkUmlUlUkler bazmda yabanci para birimlerinin birbirlerine ve/veya TUrk Lirasma karst
deger kazanma ve kaybetrneleri sonucunda ortaya cikan zarar ihtimalini ifade eder.

Piyasa riski:
Gayrimenkul piyasasi, faiz, kur, hisse senedi ve benzeri etkenlerde meydana gelebilecek
degisimler sonucunda Fon portfoyunde yer alan varhklarm piyasa degerinin dusmesi,
ynkumluluklerin piyasa degerinin artmasi sonucunda zarar olusmasi olasiligidir.

r

Olagandrsi Olaylarla Karsilasma Riski:
Dogal aletler, yangm, sel, teror eylemleri, sira dis: toplumsal olaylar gibi durumlarda
gayrimenkullerin tahrip olmasi sonucunda fonun zarar etrnesi riskidir.

yogunlasma Riski:
yogunlasma riski, belli bir bolgeye, sektore, varhga/varlik grubuma yogun yatmrn yapilmasi
sonucu, fon portfoyunun bu varhklarm icerdigi risklere maruz kalrnasidir,

Karst Taraf Riski:
Karst taraf riski, genel olarak fonun taraf oldugu mal ve hizmet satrrm veya mal ve hizmet
ahmma iliskin sozlesmelerde; sozlesmenin karst tarafinm, sozlesme gereklerine uymayarak,
yukumlulugunu kismen veya tamamen zamanmda yerine getirememesinden dolayi fonun
karsilastigi zarar olasihgmi ifade etrnektedir.

Yasal Riskier:
Fon'un sansmdan sonra yasal mevzuatta ve duzenleyici otoritelerin duzenlernelerinde
meydana gelen degisikliklerden fon'un olumsuz etkilenmesi riskidir. Ozellikle vergi ve
gayrimenkul mevzuatmda ortaya crkabilecek degisiklikler fon degerini ve net getirisini
etkileyebilir.

MADDE 6- FON PORTFOYVNDEKi VARLIKLARIN SAKLANMASI:

6.1.Fon portfoyunde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varhklar Kurulun portfoy
saklama hizmetine iliskin duzenlemeleri cercevesinde portfoy saklayicisi nezdinde saklarnr,

6.2.Fon, tapuya tescil, ve tescile bagh degisiklik, terkin ve dUzeltme islemleri ile simrh olarak
tUzel kisiligi haiz addolunur. Fon portfoyunde bulunan gayrimenkuller ile gayrimenkule
dayah haklar tapu kutugune fon adma tescil edilir. Tapuda fon adma yapilacak islemler
Kurucu ile portfoy saklayicismm en az ikiser yetkilisinin musterek imzalan ile gerceklestirilir.
Bu hUkmUn uygulanmasmda yetkililer ,...Kurucu ve portfoy saklayicisirun yonetim kurulu
baskan ve Uyeleri ile yonetim kuru un'Ca yetIdlendirilecek en az ikinci derece imza yetkisine
sahip kisilerdir. .:/ -,....'



6.3.PortfOy Saklayicisr; fona ait finansal varliklann saklanmasi velVeya kayitlann tutulmasi,
diger varhklann aidiyetinin dogrulanmasi ve takibi, kayitlannm tutulmasi, varhk ve nakit
hareketlerine iliskin islemlerin yerine getirilmesinin kontrolti ile mevzuatta belirtilen diger
gorevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Fiziken veya kayden saklanmasi mtimkUn
olmayan varhklann mevcudiyetini ve fona aidiyetini gosteren bilgi, beIge ve kayrtlar da
portfoy saklayicisr nezdinde tutulur.

- .
6.4.PortfOy Saklayicisi'run, fon portfoyunde yer alan ve Takasbank'm saklama hizmeti
verdigi para ve sermaye piyasasi araclan ile diger varhklan Takasbank nezdinde ilgili fan
adma acilan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunlann dismda kalan varhklar ve bunlann
degerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank'a aktanhr veya soz konusu bilgilere
Takasbank'm erisimine irnkan saglarur. Bu durumda dahi Portfoy Saklayrcisr'run ytiktimlUlUk
ve sorumlulugu devam eder.

6.5. Portfoy saklayrcist;
a) Fona ait varliklann ayn ayn, fona aidiyeti aylkya belli olacak, kayip ve hasara

ugramayacak sekilde saklanmasirn saglar,
b) BeIge ve kayit dUzeninde, fona ait varhklan, haklan ve bunlarm hareketlerini fon

bazmda dUzenli olarak takip eder.
c) Fona ait varhklan uhdesinde ve diger kurumlardaki kendi hesaplarmda tutamaz ve

kendi aktifleriyle iliskilendiremez,

6.6.PortfOy Saklayicisi, saklama hizmetinin fonksiyonel ve hiyerarsik olarak diger
hizrnetlerden aynstmlmasi, potansiyel cikar cansmalannm dUzgUn bir sekilde belirlenmesi,
onlenmesi, onlenemiyorsa yonetilmesi, gozetimi ve bu durumun fon yatmmcilanna
acrklanmasi kaydiyla fona portfoy degerleme, operasyon ve muhasebe hizrnetleri ile Kuru1ca
uygun gorulecek diger hizmetleri verebilir.

6.7.Portfay saklayicisi portfoy saklama hizmetini ytirUtUrken karsilasabilecegi cikar
catismalanmn tarumlanmasim, onlenmesini, yonetimini, gozetimini ve aciklanmasmi
saglayacak gerekli politikalan olusturmak ve bunlan uygulamakla ytikUmlUdUr.

6.8. a) Portfoy saklama hizmetini ytirUten kurulus, ytikUmlUlUklerini yerine getirmemesi
nedeniyle Kurucu ve katilma payi sahiplerine verdigi zararlardan sorumludur. Kurucu,
Portfoy Saklayictsmdan; Portfoy Saklayicisi da Kurucu'dan, Kanun ve Saklama Tebligi
hUkUmlerinin ihlali nedeniyle dogan zararlann giderilmesini talep etmekle ytikUmlUdUr.
Katilma payi sahiplerinin Kurucu veya Portfoy Saklayicisma dava acma hakki saklidir.

b) Portfoy saklayrcrsi, portfoy saklama hizrneti verdigi portfoylerin yonetiminden
veya piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu degildir.

c) Portfoy Saklayicisi, 6362 sayih Sermaye Piyasasi Kanun ve ilgili diger mevzuattan
kaynaklanan ytikUmlUlUklerini yerine getirmemesi nedeniyle katilma payi sahiplerine karst
sorumludur.

6.9.Gayrimenkul yatmmlanna ilijkin b'ilgr ve belgelerin ornekleri, saklama sozlesmesinde
/,

belirtilen esaslar cercevesinde, yatmmrn yapilmasiru mUteakip 10 is gUnU icinde kurucu
I. •

tarafmdan Portfoy Saklayicisi'na-iletilir.
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6.10.Fon'un malvarhgi kurucunun ve Portfoy Saklayicisi'run malvarligmdan ayndir. Fon
malvarhgi; fon hesabma olmasi, ictuztlk ve ihrac belgesinde hukum bulunmasi sartiyla kredi
almmasi ve koruma amach turev arac islemleri haricinde teminat gosterilemez ve
rehnedilemez. Fon malvarligi kurucunun ve Portfoy Saklayicrsi'rnn yonetiminin veya
denetiminin kamu kurumlarma devredilmesi halinde dahi baska bir amacla tasarruf edilemez,
kamu alacaklarmm tahsili amaci da dahil olmak uzere haczedilemez, uzerine ihtiyati tedbir
konulamaz ve iflas masasma dahil edilemez.

6.11.Kurucunun ve/veya portfoy yoneticisininllcilncil kisilere olan borclan ve yUkUmlUlUkleri
ile fonun ayru U9UncUkisilerden olan alacaklan birbirleriyle mahsup edilemez.

6.12.PortfOy saklama sozlesmesinde portfoy saklayicismm Kanun ve Saklama Tebligi
hUkUmleri ile belirlenmis olan sorumluluklarmm kapsamim daraltrci hUkUmlere yer
verilemez.

MADDE 7- FON'UN TEMSiLi

7.1.Fon, turn faaliyetlerinin icrasmda, kurucunun yonetim kurulu tarafmdan temsil edilir.
Yonetim kurulu bu yetkisini bir veya daha fazla murahhas Uyeye devredebilir. Ancak, fonun
kurulus, katilma payi ihraci, tasfiyesi ile katilma payt sahiplerinin yatmm kararlanru
etkileyebilecek nitelikteki asagidaki islemlerinin yonetim kurulu karan ile yapilmasi
zorunludur.

a) Fon yatmm stratejisi degisikligi,
b) Unvan degisikligi,
c) Portfoy yoneticisi ve portfoy saklayrcisi degisikligi,
d) Fon top lam gider orarn degisikligi ve yatmmcilardan tahsil edilen komisyonlarda

degisiklikler, .
e) Fon katilma payi alim satim esaslanna iliskin onemli nitelikteki degisiklikler
f) Fon kurucu degisikligi,
g) Fon adma katilma paylarmm ahm satmu nedeniyle, BiA~'m ilgili piyasasmdan aym

gun valoru ile aym gun valorlu islem saatleri dismda yapilacak islernlerin genel
gerekcesinin belirlenmesi,

h) Fonun varhk ahm satirmna iliskin genel ilkelerin belirlenmesi
i) Kaldirac yaratan islemlere yonelik genel ilkelerin belirlenmesi,
j) Promosyon kampanyasi dUzenlenmesi.
k) Katilma payi sahiplerinin kararlanni etkileyecek nitelikte diger islemler

MADDE 8- FON'UN GAYRiMENKUL YATIRIMI PORTFOYVNE iLiSKiN
YONETiM STRATEJisi :

8.1.Fon'un Yatmm stratejisi, fon portfoyune deger artist, ahm satim kan veya kira geliri
elde etmek amaciyla gayrimenkuller ve gayrimenkule dayah haklar satm almaya, satmaya,
kiralamaya, kiraya vermeye ve satm almaya veya satmaya vaad etmeye yonelik yatmm
yapilmasidrr. Yerli ve/veya yabanci gayrimenkul yatmmlanndan olusan anonim
ortakliklann pay lan, gayrimenkul sertifikalan ve diger gayrimenkul yatmm fonlanrun
katilma paylanna da yatmm yapihr.
Fon'un yatmrn stratejisi kapsanyn -a~a"h-'m--'"satlmkriterleri her bir .gayrimenkul turu icin
farkhhk gosterebilecektir. An~k ana yat~nl1} stratejisi olarak asagida belirtilen kriterler
esas almacaktir. /' ','
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a) Gayrimenkullerin mevcut piyasa degeri ve bu degeringelecekteki potansiyeli,
b) Gayrimenkullerin sans kabiliyetlerinin yuksek olmasi
c) Gayrimenkullerin konumlandigi cografi bolgelerin altyapi olarak gelisime acik olup

olmasi,
d) lIgili gayrimenkul tiplerinin ait oldugu pazara ait sektorel gelismeler ve durum tespiti,
e) Gayrimenkullerin kira getiri potansiyeli.

8.2.Ayrlca fon -portfoyunde yer alan gayrimenkul yatmrnlannm yonetiminde asagidaki
esaslara ve yatinrn sirnrlamalanna uyulur;

8.2.1.Ahm satun kan veya kira geliri elde etmek amaciyla; arsa, arazi, konut, ofis, ahsveris
merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve benzeri her tUrIU gayrimenkulU satm
alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satm alrnayr veya satmayi vaad edebilir.

8.2.2.MUlkiyeti baska kisilere ait olan gayrimenkuller Uzerinde tapuya tescil edilmesi sartiyla
2211112001 tarihli ve 4721 sayih TUrk Medeni Kanunu hUkUmlerine gore fon lehine Ust
hakkive devre mUlk irtifaki tesis edebilir ve bu haklan fon adma ucuncu kisilere devredebilir.

8.2.3.Fon portfoyunde yer alan gayrimenkuller Uzerinde fon adma baska kisiler lehine tapuya
tescil edilmesi sartiyla Ust hakki ve devre mUlk irtifaki tesis edebilir ve bu haklann Uc;UncU
kisilere devrine izin verebilir.

8.2.4."Ost hakki ve devre mUlk hakkmm devredilebilmesine iliskin olarak bu haklan doguran
sozlesmelerde herhangi bir sirnrlama getirilemez. Ancak ozel kanun hUkUmleri sakhdir.

8.2.S.Fon top lam degerinin en az %80'inin gayrimenkul yatmmlarmdan olusmasi zorunludur.
Bu oranm hesaplanmasmda; gayrimenkul yatmm ortakhklarmca ihrac edilen sermaye
piyasasi araclan, tabi olduklan mevzuat hUkUmlerine gore hazirlanan finansal tablolannda yer
alan aktiftoplammm devamh olarak en az %75'i gayrimenkul yatmmlanndan olusan anonim
ortakhklarm paylan, gayrimenkul sertifikalan ve diger gayrimenkul yatmm fonlarmm katilma
paylan da dikkate ahmr. Su kadar ki tabi olduklan mevzuat hUkUmlerine gore hazirlanan
finansal tablolannda yer alan aktif toplammm devamh olarak en az %75'i gayrimenkul
yatmmlanndan olusan anonim ortakhklarm paylanna, Fon toplam degerinin en fazla %20'si
orarunda yatmm yapilabilir.

8.2.6.Tek basma fon toplam degerinin %20'sini asan gayrimenkul yatmmlanrun toplarru fon
toplam degerinin %60'ml asamaz.

8.2.7."Ozerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulUn degerini etkileyecek nitelikte herhangi bir
takyidat serhi olan bina, arsa, arazi ve buna benzer nitelikteki gayrimenkullerin ve
gayrimenkule dayah haklarm degeri fon toplam degerinin %30'unu asamaz, Kredilerin temini
amaciyla portfoydeki varhlar Uzerinde tesisi edilen rehin ve diger simrh ayni haklar %30'luk
suunn hesaplanmasmda dikkate almmaz.

8.2.8.Kurucu ve yonetici Fon adma;
a) Gayrimenkul projelerine yatmm yapamaz, gayrimenkullerin insaat islerini kendileri

Ustlenemez, bu amacla personel ve ekjpman edinemez.
b) Kendi personeli vasitasiyla baska ki~i"v kuruluslara proje gelistirme, proje kontrol,

mali fizibilite, yasal izinlerin takfbi ve buna benzer hizmetler veremez.
f • • \' ,
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c) Otel, hastane, ahsveris merkezi, i~ merkezi, ticari parklar, ticari depolar, konut
siteleri, supermarketler ve bunlara benzer nitelikteki gayrimenkulleri ticari maksatla isletemez
ve bu amacla personel istihdam edemez.

C;) Devredilebilmesi konusunda bir simrlamaya tabi olan varhklan ve haklan fon
portfoyune dahil edemez. Teblig'In 18'inci maddesinin birinci fikrasirun (c) bendi hUkmU
sakhdir.

d) Fon portfoyunden sUrekli olarak krsa vadeli gayrimenkul ahm saturn yapamaz.
e) Yurtdismda gayrimenkul ahm, satim ve kiralama faaliyetinde bulunamaz.

8.2.9.Kurucu gayrimenkul yatmmlanna iliskin asagida yer alan konularda disandan
darusmanlik hizmeti alabilir.

a) Fon'un portfoyune uygun gayrimenkullerin dahil edilmesi ve portfoyun gelistirilmesi,
b) Sureclerin hukuki, mali ve vergisel durumlarmm tespiti ve yonetimi,
c) Portfoye almangayrimenkullerin satrlmasi ve/veya kiraya verilmesi ve bu mUlklerin

yonetimi ve diger konularda.

MADDE 9- GAYRiMENKUL YATIRIMI DISINDAKi YATIRIMLARA iLiSKiN
ESASLAR:

9.1.A~ag1daki varhk ve islemler fon portfoyune dahil edilebilir.
a) Ozellestirme kapsamma almanlar dahil TUrkiye'de kurulan anonim ortakhklara ait

paylar, ozel sektor ve kamu borclanma araclan,
b) 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayih Bakanlar Kurulu Karan ile yururluge konulan

TUrk Parasi Kiymetini Koruma Hakkmda 32 sayih Karar hUkUmleri cercevesinde ahm
satirm yapilabilen, yabanci ozel sektor ve kamu borclanma araclan ve anonim ortakhk
paylan,

c) Vadeli mevduat ve katilma hesabi,
C;)Yatmm fonu katilma paylan,
d) Repo ve ters repo islemleri,
e) Kira sertifikalan ve gayrimenkul sertifikalan,
f) Varantlar ve sertifikalar,
g) Takasbank para piyasasi islemleri,
g) TUrev arac islemlerinin nakit teminatlan ve primleri,
h) Kuru1ca uygun gorulen ozel tasarlanmis yabanci yatmm araclan ve ikraz istirak

senetleri,
1)Kurulca uygun gorulen diger yatinm araclan,

Soz konusu varhklann yonetiminde asagidaki yatmm lirnitlerine uyulur.

9.2.Fon, altma, diger kiymetli madenlere ve diger emtialara ve bunlara dayah vadeli islem
sozlesmelerine yatmm yapamaz.

9.3.Fon, sermaye piyasasi araclanru aC;lga satamaz, kredili menkul kiymet islemi yapamaz ve
sermaye piyasasi araclanru odunc alamaz. .

9.4.Kurucu tUrev araclara sadece portfoylerini doviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karst
korumak amaciyla taraf olabilir. TUrev araclar nedeniyle maruz kalman acik pozisyon tutan
fon top lam degerinin %20'sini a~a~ll;Z. B~ madde kapsammda yapilacak degerlendirmelerde
yatmmcilara en son bildirilen fori toplam deger] esas ahmr. Vadeli lslern ve Opsiyon

I
Piyasasi'nda gerceklestirilen islemlerin nakit temina Ian da fon portfoyune da '1 edilir.
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9.S.Fon portfoyune ahnacak yabanci sermaye piyasasi araclanna iliskin esaslar asagidaki
gibidir:

Fon portfoyune , Turkiye'de islem gorenlerin yam sira islem gordtigti borsalara kote edilmis,
derecelendirmeye tabi tutulmus borclanma araclan ile kira sertifikalan almabilir.

Yurtdismda ihrac edilen bo~c;lanma araclanmn ve kira sertifikalaruun, yatmm yapilabilir
seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip olmasi, tabi oldugu otorite tarafmdan
yetkilendirilmis bir saklayrci kurulus nezdinde saklanrnasi, fiyatmm veri dagitun kanallan
vasitasiyla ilan edilmesi ve fonun fiyat aciklama donernlerinde Yatmm Fonlan Finansal
Raporlama Tebligi duzenlemeleri cercevesinde gercege uygun degeri Uzerinden nakde
donusttlrulebilecek nitelikte likiditasyona sahip olmasi sartlanyla, yurtdisinda borsa dismdan
fon portfoyune dahil edilmesi mtlmklmdllr.

9.6.Fon ancak TCMB tarafmdan ahm satirm yapilan para birimleri uzerinden ihrac edilrnis
yabanci sermaye piyasasi araclanna yatmm yapilabilir.

9.7.Fon portfoyunde bulunan yabanci sermaye piyasasi araclan satm ahndigi veya kote
oldugu diger borsalarda satilabilir. Bu kiymetler Turkiye icinde, TUrkiye'de veya disanda
yerlesik kisilere satilamaz ve bu kisilerden satin almamaz.

9.8.Yatmm yapilacak yabanci sermaye piyasasi araclanru ihrac eden kuruluslar hakkmda ve
degerlerneye esas olacak fiyat hareketleri konusunda gerekli bilgileri' yonetici saglar. Yonetici
fona ahnacak yabanci sermaye piyasasi araclannm tabi oldugu ilgili Ulke mevzuatma gore
borsada satisma ve bedellerinin transferine iliskin kisitlamalann bulunup bulunmadigim
arastirmak zorundadir. Bu tur kisitlamalan olan sermaye piyasasi araclan portfoye almamaz.
Fonun yabanci Ulkelerde yatmm yapacagi sermaye piyasasi araclanna iliskin islemleri 0 Ulke
duzenlemelerine gore faaliyet gosteren araci kuruluslar vasitasiyla yurutulur. Yabanci
borsalara fon adma verilen musteri emirleri ve bunlarm gerceklestigine iliskin araci
kuruluslardan almrrus teyitler, odeme ve tahsilat makbuzlan fon adma muhafaza edilir.

9.9.Borsada islem goren kamu dis borclanma araclannm, borsa dismda yapilacak islemler ile
fon portf6yUne dahil edilmesi veya fon portf6yUnden cikartilmasr rnumkundur,

9.10.Fon'un operasyonel islernleri nedeniyle olusabilecek likidite ihtiyacmm karsrlanmasi
amaciyla nakit tutulabilir.

MADDE 10- PORTFOY DEGERiNiN BELiRLENMESi ESASLARI VE KATILMA
PAYI FiYATININ TESpiTi:

10.1."Fon Portfoy Degeri", portfoydeki varhklann KuruI duzenlemeleri ve bu ictuzukte
belirlenen esaslar cercevesinde bulunan degerlerinin toplarrudir.

10.2."Fon Toplam Degeri", portfoydeki varhklarm Kurulun ilgili dUzenlemeleri cercevesinde
degerlenmesi neticesinde bulunan fon portfoy degerine varsa diger varhklarm ve alacaklarm
eklenmesi ve borclann dusulmesi suretiyle ulasilan degerdir.

Fon birim pay degeri, fon toplam degerinin
ilir. Fon'un devami sUresince alman bedelsiz



hi sse senetleri, temettil, faiz ve kar paylan vb. almdiklan gun Fon'un toplam degerine dahil
edilir.

lO.4.PortfOye almacak varhklann ve haklarm rayle degerleri ile rayic kira bedellerinin deger
tespitinin gayrimenkul degerleme kuruluslanna yaptmlmasi zorunludur. Portfoyde yer alan ve
fonun hesap doneminin son U9 ayi icerisinde herhangi bir nedenle rayle degeri tespit
edilmemis olan varhklann deger tespiti asgari olarak her takvim yilt sonu itibari ile yapilmasi
zorunludur. Soz- konusu deger tespitlerinde gayrimenkul degerleme faaliyetinin en gee ilgili
yilm son gtinU itibanyla tamamlanrms olmasi zorunludur.

lO.5.Gayrimenkule iliskin degerleme calismalanrun bitis tarihi ile rapor tarihi arasmdaki
sUrenin bes i~ gUnUnU asmamasi ve gayrimenkul degerleme raporunun rapor tarihini takip
eden iki is gUnU icinde kurucuya teslimi zorunludur. Soz konusu degerlemelere dayanak teskil
eden bilgi ve belgeler ile degerleme raporlan degerleme tarihinden itibaren en az 10 yil
boyunca, ihtilaf olmasi durumunda ihtilaf sonuclaruncaya kadar kurucu ve varsa portfoy
yoneticisi nezdinde saklarur. r

lO.6.Fon portfoyunde yer alan varhk, islem ve yUkUmlUlUklerin degerleme esaslanna iliskin
olarak, Kurul'un Yatmm Fonlan Finansal Raporlama Tebligi'nde belirtilen esaslara uyulur.

lO.7.Fonun diger varhk ve ytikUmlUlUkleri, KGK tarafmdan yayimlanan TMSffFRS
hUkUmleri dikkate almarak degerlenir. Su kadar ki, fonun yabanci para cinsinden
ytikUmlUlUkleri TCMB tarafmdan ilgili yabanci para icin belirlenen doviz sans kuru ile
carprlmasi suretiyle degerlenir.

lO.8.Fon birim pay degeri ihrac belgesinde belirlenen tarih(lerde) ve yilda bir kere olmak
Uzere hesaplarnr.

lO.9.KatIlma paylarmm borsada islem gormesine iliskin esaslar Borsa tarafmdan belirlenir.

lO.lO.Fon katilma paylarmm degerlerinin yatmmcilara bildirim esas ve usullerine fon ihrac
belgesinde yer verilmektedir.

lO.l1.Sava~, do gal afetier, ekonomik kriz, iletisim sistemlerinin cokmesi, portfoydeki
varhklann ilgili oldugu pazarm, piyasanm, platformun kapanmasi, bilgisayar sistemlerinde
meydana gelebilecek anzalar, Fon toplam degerini etkileyebilecek onemli bir bilginin ortaya
cikrnasi gibi olaganustu durumlarm meydana gelmesi halinde, degerleme esaslannm tespiti
hususunda kurucunun yonetim kurulu karar alabilir. Bu durumda degerleme esaslarmm
gerekceli olarak karar defterine yazilarak, Kurula ve portfoy saklayicisma bildirilmesi
zorunludur. Aynca soz konusu olaylarla ilgili olarak en uygun haberlesme vasitasiyla katilma
payi sahiplerine bildirim yapilir.

MADDE 11- KATILMA PAYLARININ SATISI VE FONA iADESi iLE NiTELiKLi
YATIRIMCILAR ARASINDA KATILMA PAYI DEVRi

11.1.Bu ictuzukte belirtilen esaslar cercevesinde katilma paylanmn pazarlama ve
dagrtirm/satisr kurucunun yam sira kurucu ile sozlesme imzalanmasi ve ihrac belgesinde
unvanlarma yer verilmesi suretiyle ~gerekli yetkiye sahip olan portfoy yonetim sirketleri ile
yatinrn kuruluslan tarafmdan, i~Jemleri.n bu fqn, ann icerdigi riskier konusunda yeterli bilgiye
sahip sans personeli tarafindangerceklestirilmesi kaydiyla yapilabi ..~ ... \.-' <, .
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1l.2.Katllma paylarmm satis/pazarlama ve dagmm faaliyetlerini yUrUtecek olan kurulus, sans
yapilan yatmmcilann Tebligde belirlenen nitelikli yatmmci vasiflanm haiz olduklanna dair
bilgi ve belgeleri tern in etmek ve bunlan fon sUresince ve asgari olarak bes yil boyunca
muhafaza etmek zorundadir. Belirtilen hususlara aykmlik nedeniyle dogabilecek yatmmci
zararlarmdan kurucu ile katilma payi pazarlama ve dagitun/aracihk faaliyetini yUrUten kurulus
muteselsilen sorumludur.

1l.3.Kurucu tarafmdan katilma paylarmm Kanunun 13 UncU maddesi cercevesinde MKK
nezdinde Uye ve hak sahipleri bazmda izlenmesi zorunludur.

1l.4.Katilma payi satisr, fon birim pay degerinin tam olarak nakden odenmesi; katilma
paymm fona iadesi, yatinmcilann paylarmm ihrac belgesinde belirlenen esaslara gore nakde
cevrilmesi suretiyle gerceklestirilir.

1l.5.Kurucu tarafmdan katilma paylannm fon adma ahm satimi esasur. Kurucu, fon katilma
paylannm fona iade edilmesinde gerekli likiditenin saglanmasmdan sorumludur. Bu
kapsamda fona iade edilen katilma paylan fonun katilma payi sayismm %50'sini asmayacak
sekilde kurucu tarafmdan kendi portfoyune ahnabilir. Bu sekilde kurucu portfoyune alman
katilma paylan ahm tarihinden itibaren en gee iki yil icinde fona iade edilir.

1l.6.Katilma paylarmmfona iade edilebilmesi icin gerekli likiditenin saglanamadigim ve
portfoydeki varhklarm satismm yatmmcmm zaranna olacagim tevsik edici bilgi ve belgelerin
Kurula iletilmesi ve Kuru1ca uygun gorulmesi halinde, kurucu katilma paylannm geri ahrrum
erteleyebilir.

1l.7.SUreli olarak kurulan fonlann katilma paylanmn fona iadesinin bilgilendirme
dokUmanlarmda belirtilmek suretiyle sadece fonun sUresi sonunda yapilmasi da mUmkUndUr.

1l.8.Katllma paylannm sansi ve fona iadesinde giris crkis komisyonu uygulanmaz.

1l.9.Katllma paylannm nitelikli yatmmcilar arasmda devri mUmkUndUr. Nitelikli yatmmcilar
arasmda katilma payr devrinin gerceklestirilebilmesi icin devralan kisi ve/veya kuruluslann
nitelikli yatmmci vasiflanm haiz olduguna iliskin bilgi ve belgelerin kurucuya iletilmesi ve
kurucunun onaymm almmasi zorunludur. Kurucu soz konusu bilgi ve belgeleri temin etmek
ve bunlan fon sUresince ve asgari olarak bes yil boyunca muhafaza etmek zorundadir.
Nitelikli yatinmcilar arasmdaki katilma payi devirleri, katilma paylannm hak sahibi
yatmmcilar arasmda aktanlmasi ile tamamlarur. Katilma payi devirlerine iliskin bilgilerin
MKK'ya iletilmesinden kurucu sorumludur. Bu madde kapsaminda, kurucu ve yoneticisahip
oldugu katilma paylanm diger nitelikli yatmmcilara devredebilir.

MADDE 12- FON GiDER GELiR FARKININ KATILMA PAYI SAHiPLERiNE
DAGITILMASI ESASLARI:

12.1.Fon'un hesap donemi takvim yihdir, Ancak ilk hesap donemi Fon'un kurulus tarihinden
baslayarak 0 yilm Aralik aymm sonuna kadar olan sUredir.

12.2.Fon'da olusan kar, katilma paylannm bu ictuzukte belirtilen esaslara gore tespit edilen
fon fiyatma yansir. Fon portfoyunde ifufunaJt-o. akhk paylannm kar paylan, kar payr dagrtim
tarihinin baslangic gUnUnde tahsil' e~ilmesin~ bakrlmaksizm muhasebe tirilir. Katilma payt
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sahipleri, paylanm ihrac belgesinde belirtilen sUrelerle Fon'a geri sattiklannda, islerne esas
fiyatm icerdigi Fon'da olusan kardan paylanm alnus olurlar.

12.3.Fona iliskin turn giderler fon malvarhgmdan karsilarur. Fondan karsilanan, portfoy
yonetim Ucreti dahil turn giderlerin toplammm fon top lam degerine gore ust simnna ihrac
belgesinde yer verilmektedir.

12.4.Fon malvarhgindan fon portfoyunttn yonetirni ile ilgili kurucuya cdenecek yonetim
Ucreti ve asagida belirtilenler dismda harcama yapilamaz,

a) Fon kurulusunu mtlteakip mevzuat geregi yapilmasi zorunlu tescil ve ilan giderleri,
b) Portfoydeki varhklarm veya bunlan temsil eden belgelerin nakil veya nakle bagh sigorta

ucretleri,
c) Portfoydeki varhklarm saklanmasi icin odenen Ucretler,
d) Varhklann nakde cevrilmesi ve transferinde odenen Ucretler,
e) Fon adma yapilan tapu tescil islemlerine iliskin tUrn rnasraflar,
f) Finansman giderleri, komisyon, masraf ve kur farklan,
g) Portfoye ahmlarda ve portfoyden satunlarda odenen komisyonlar (yabanci para cinsinden

yapilan giderler TCMB doviz sans kuru Uzerinden TL'ye cevrilerek kaydolunur).
h) Fonun mUkellefi oldugu vergi, resim ve hare odemeleri, .
i) Fon'a iliskin bagrmsiz denetim kuruluslanna odenen denetim Ucreti, serbest muhasebeci

mali musavirlik ve yeminli mali musavirlik Ucretleri,
j) Takvim yih esas almarak ucer ayhk donemlerin son is gUnUnde fon top lam degerinin yUz

binde besi oranmda kurucu tarafmdan hesaplanan ve portfoy saklayicisi tarafmdan
onaylanarak Kurula odenen Kurul Ucreti,

k) Katilma paylan ile ilgili harcamalar,
I) MKK ve Istanbul Takas ve Saklama Bankasi A.~.'ye odenen Ucret, komisyon ve

masraflar,
m) Gayrimenkul yatmmlanna iliskin degerleme ve noter ucreti,
n) Fon'un faaliyetleri ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel darusmanhk hizmeti Ucreti,
0) Gayrimenkul yatmmlanna iliskin ahmlsatun, kiralama islemlerinde ortaya cikacak

aracilik Ucret ve komisyonlan,
p) Sahibi olunan gayrimenkullerin, satimdan/ kiralamadan .once veya sonrasmda

gerceklestirilecek her turlu bakim, onanm, tadilat ve yenileme giderleri,
q) Portfoydeki gayrimenkullerin her tUrlU aidat, bina ortak gideri ve sair giderler,
r) Portfoydeki gayrimenkullerin sigorta, DASK odemeleri ve benzeri giderler,
s) lsletmeci firmalara odenen hizmet bedelleri,
t) Karsilastirma olcutu giderleri,
u) Fon portfoyundeki varhklarm pazarlanmasi ve satisi icin katlamlan pazarlama, sans ve

dagitim giderleri,
v) Kurulca uygun gorulen diger harcamalar.

12.5.Fon'un yonetim ve temsili ile fona tahsis edilen donanun ve personel ile muhasebe
hizmetleri karsihgr olarak, fon malvarhgmdan karsilanacak yonetim Ucretinin hesaplanmasma
iliskin bilgilere ihrac belgesinde yer verilmektedir. Soz konusu ucret kurucu ve yonetici
arasmda paylastmlabilir,

12.6.Fondan karsilanan, portfoy yonetim licreti dahil turn giderlerin toplammm fon toplam,,-: ---
degerine gore Ust smmna ihrac belge§inde yer verilmektedir.
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12.7.Fon ihrac belgesinde yer verilen esaslar cercevesinde, katilma payr sahiplerine kar payi
dagrtir.

12.8.Kurucu ve portfoy yoneticisitarafindan donern sonlannda veya katilma paylannm fona
iade edildigi tarihlerde munhasiran gayrimenkul yatmmlanndan elde edilen gelir, sans kan ve
deger artislanndan olusan matrah Uzerinden hesaplanacak performans Ucretinin katilma payi
sahiplerinden tahsil edilmesi miimkUndiir. Kurulun performansa dayah iicretlendirme
esaslanna iliskin diizenlemeleri bu fonlar icin uygulanmaz.

MADDE 13- FON'LA iLGiLi BiLGiLERiN ACIKLANMA SEKLi:

13.1.Fon,Finansal Raporlama Tebligine uygun olarak yilhk ve alti ayhk ara donem finansal
rapor dUzenlemekle yukurnludur. Yilhk finansal raporlar bagimsiz denetime, altr ayhk ara
donem finansal raporlar ise incelemeye (smirh bagrmsiz denetim) tabidir.

13.2.YIlhk ve alti ayhk finansal raporlara donem icindeki' gelismeleri aciklayan bilgilere
gayrimenkul yatmmlanna iliskin olarak Kurulun ilgili duzenlemeleri uyannca hazirlanrrus
son tarihlidegerleme raporlan eklenir. Donern icindeki gelismeleri aciklayan bilgiler ile
degerleme raporlan, bagimsiz denetime tabi degildir.

13.3.Fona iliskin yilhk finansal raporlar hesap doneminin bitimini takip eden 60 gun; alti
ayhk ara donem finansal raporlar ise ara donemin bitimini takip eden 30 gun icinde Kurula
gonderilir. Soz konusu raporlar aynca, Kurula yapilacak bildirimi miiteakip 10 i~ giinU
icerisinde katilma payt sahiplerine en uygun haberlesme vasitasryla iletilir.

13.4.Kurul iicretine esas ucer ayhk donemlerde hesaplanacak fon toplam degerleri donem
sonunu takip eden 10 i~ giinU icerisinde Kurula gonderilir. Aynca fon siiresi sonunda da fiyat
raporu hazirlamr ve bu maddede belirtilen surede Kurula gonderilir.

13.5.Fon, Yatinm Fonu Finansal Raporlama Tebligi'nin 11 inci, 12 nci ve 13 uncu
maddelerinde diizenlenen finansal raporlan hazirlamakla birlikte bu raporlan kamuya
aciklama, ilan ve bildirim yiikUmlUlUklerinden muaftir.

13.6.Fiyat raporlannm hazirlanmasmda en son tarihli finansal tablolannda yer alan veriler
kullaruhr.

13.7.Nitelikli yatmmcilara yonelik yapilan tamtimlar baric olmak Uzere fona iliskin olarak
kamuya yonelik her ne suretle olursa olsun reklam ve ilan verilemez.

13.8.Kurul gerektiginde, Teblig'de yer alan surelerle bagh olmaksizm Fon hakkmda bilgi
verilmesini isteyebilir.

13.9.Sava~, do gal afetler, ekonomik kriz, iletisim sistemlerinin cokmesi, portfoydeki
varhklann ilgili oldugu pazann, piyasarun, platformun kapanmasi, bilgisayar sistemlerinde
meydana gelebilecek anzalar, fon toplam degerini etkileyebilecek onemli bir bilginin ortaya
cikrnasi gibi olaganustu durumlann meydana gelmesi halinde, degerleme esaslannm tespiti
hususunda kurucunun yonetim kurulu karar alabilir. Bu durumda degerleme esaslan gerekceli
olarak karar defterine yazilarak, J):urula, ye portfoy saklayicisma bildirilmesi zorunludur.
Aynca soz konusu olaylarla ilgili olarak. e uygun haberlesme vas 1 iyla katilma payi
sahiplerine bildirim yapihr. ',' .'
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13.10.Kurucu ve portfoy yoneticisi gayrimenkul yatmrnlarma iliskin bilgileri, varsa soz
konusu yatmmlarla fon yonetimlnde gorev alan kisilerin iliskisini de icerecek sekilde,
yatmrrnn yaprldigr tarihten itibaren 15 gun icinde en uygun haberlesme vasitasiyla katilma
payi sahiplerine bildirir.

13.11.Kurucu, hazirlanan gayrimenkul degerleme raporlan ile fon portfoyunde yer alan diger
varhklara iliskin degerleme raporlanru ekleriyle birlikte, kendilerine teslimini takip eden 10 i~
gUnU icinde Kurula gonderir. Degerleme raporlarmm birer ornegi kurucu merkezinde
yatmmcilann incelemesi icin hazir bulundurulur, talep etmeleri halinde masraflan
yatinrncilarca karsilanmak Uzere yatmrncilara da gonderilir.

MADDE 14- FON'A KATILMA VE FON'DAN AYRILMA SAR!LARI

14.1.Genel Esaslar

Katilma payr satm almmasi veya fona iadesinde, Kurucunun ihrac belgesinde ilan edecegi
katilma payi ahm saurmmn yapilacagi yerlere ve belirtilecek tarihlerde basvurularak ahm
satim talimati verilir.

Kurucu'nun kendi adma yapacagi islemler de dahil alman turn katilma payr ahm satim
talimatlarma ahm ve satim talimatlan icin ayn ayn olmak Uzere mUteselsil sira numarasi
verilir ve islemler bu oncelik sirasma gore gerceklestirilir.

Ahm sanrn esaslanna iliskin aynntili bilgilere fon ihracma ilsikin ihrac belgesinde yer verilir.

Savas, dogal afetler, ekonomik kriz, iletisim sistemlerinin cokmesi, portfoydeki varhklann
ilgili oldugu pazarm, piyasanm, platformun kapanmasi, bilgisayar sistemlerinde meydana
gelebilecek anzalar, fon toplam degerini etkileyebilecek onemli bir bilginin ortaya cikmasi
gibi olaganustu durumlann meydana gelmesi halinde, Kurulca uygun gorulmesi halinde, fon
birim pay degeri hesaplanmayabilir ve katilma paylannm ahm saturn durdurulabilir.

lhrac belgesinde yer alan hUkUmler cercevesinde Kurucu katilma payi geri ahmmdan imtina
edebilir. '

14.2.Tasfiye Ddnemine Dair Ozel HUkUmler;

Tasfiye doneminde pay sahipleri katilma payt ahmveya satim talebinde bulunamaz. Fon'un
varhklarmm satisi, alacaklarmm tahsili ve borclanrun odenmesi sonucu nakit fazlasi
olustukca, olusan nakit fazlasi pay sahiplerine paylan oranmda dagrtihr. Bu amacla ihrac
belgesinde belirtilen pay degeri aciklama tarihlerinde, Kurucu Fon'daki nakit mevcudunu
dikkate alarak pay sahiplerine daginlacak toplam tutan ve sahip oldugu katilma paylan
nispetinde her bir pay sahibinin almasi gereken tutan belirler. TUrn pay sahipleri kendileri icin
belirlenmis olan tutar kadar satim talimati vermis kabul edilir. Pay sahipleri ve pay sahiplerine
bireysel saklama hizmeti veren kuruluslar, belirlenen tutan almaktan ve karsihgmda denk
gelen miktarda katilma payuu iade etmekten imtina edemez.



Madde 15- FON'UN SONA ERMESi VE FON VARLIGININ TASFiYESi:

rs.i.tn katilma payr satisuun yapildigi tarihin besinci yildonumunde veya mevzuatta
ongorulen tasfiye hallerinin olusmasi halinde bu tarihte, Fon'un tasfiye donemi baslar.
Tasfiye donemi baslamadan once Kurul' dan izin ahrnr. Tasfiye doneminin baslarnasmdan
itibaren en gee iki yil icinde tasfiye islemleri tamamlanarak Fon sona erer.

15.2.Mevzuatta· ongorulen tasfiye hallerinin olusrnasi halinde Fon, mevzuatta yer verilen
esaslara ve surelere uygun olarak tasfiye edilir.

15.3.Fon'un, Yatmrn Fonu Tebligi'nin 28'inci maddesinde belirtilen nedenlerle son a ermesi
durumunda, Fon portfoyundeki varhklar Kurucu tarafmdan borsada satthr, Bu sekilde satrsi
rnumkun olmayan Fon varhklan, acik artirma veya pazarhk veya her iki usulUn uygulanmasi
suretiyle satilarak paraya cevrilebilir. Bu yolla nakde donusen Fon varligt, katilma payi
sahiplerine paylan oranmda dagrtihr.

15.4.Fon tasfiyesinin Kurulca uygun gorulmesi durumunda tasfiye sureci baslar, Fon'un
tasfiye sUrecine girmesi ile yeni yatinm faaliyetierine son verilerek, sUrenin bitiminden
itibaren en gey iki YII icinde fon iytilzUgU kurucu tarafmdan ticaret sicilinden terkin ettirilir.
Buna iliskin belgeler altr i~gUnUicinde Kurula gonderilir.

15.5.Tasfiye anmdan itibaren hicbir katilma payi ihrac edilemez ve geri almamaz.

15.6.Tasfiyenin sona ermesi Uzerine, Fon adimn Ticaret Sicili'nden silinmesi icin keyfiyet,
kurucu tarafmdan Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir, bu durum Kurul'a bildirilir.

15.7.Fon baska bir fonla birlestirilernez veya baska bir fona donusturulemez.

MADDE 16- DiGER HUKUMLER:

16.1.Bu Ictuznkte hukurn bulunmayan konularda, Sermaye Piyasasi Kurulu'nun III-52.3
Sayili Gayrimenkul Yatinm Fonlarma Iliskin Esaslar Tebligi ile ek ve degisikliklerinde yer
alan hukumler uygulamr.

16.2.Nitelikli yatmmcilara yonelik yapilan tanrtimlar haric olmak uzere fona iliskin olarak
kamuya yonelik her ne suretle olursa olsun reklam ve ilan verilemez. Fonlarm kurulusu
oncesinde, potansiyel nitelikli yatmrncilann belirlenmesi amact ile yapilacak toplantilar bu
fikra kapsammda degerlendirilmez.

16.3.Katllma paylarmm nitelikli yatinmciya satismda bu icttiztlk ve Tebligde hukum
bulunmayan hallerde 28/6/2013 tarihli ve 28691 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan Sermaye
Piyasasi Araclanrun SatI~1 Tebligi (1I-5.2)'nde dUzenlenen nitelikli yatmmciya sansa iliskin
hukumler kiyasen uygularur.

16.4.ihray be1gesine iliskin olarak bu ictuzuk ve Tebligde hukum bulunmayan hallerde
22/6/2013 tarihli ve 28685 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan izahname ve lhrac Belgesi
Tebligi (11-5.1) hukumleri kiyasen uygulanir .
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Bu i~tiiziik hiikiimleri He Sermaye Piyasasi..Kurulu'nun diizenlemeleri arasmda bir
uyumsuzluk olustugu zaman Sermaye Piy.asasi Kurulu diizenlemeleri dikkate ahmr ve
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bu letuzuktekl diizenleme herhangi bir degi~iklik, bildirim ve onaya tabi olmadan
kendiliginden ortadan kalkar. Sermaye Piyasasi Kurulu ictuzuk hiikiimlerinin
degi~tirilmesini her zaman talep edebilir ve iettlztlk standartlarnn d~gi~tlreJjmr.
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