ıı

GAvRİMENKuL

poRTFöy yöNnriıvri
e.ş.
zırvıir rjna cnrİnİr,İ Ğar,iınii'N«Ul
YATIRIM F.NU İçrüzüĞÜ
24

|'l' 24 GaYrimenkul PortftiY Yönetimi A
§,
54'üncü maddelerine-daYanilarak
u,,

6362

sayiı Sermaye piyasası Kanunu,nun
|ra,tloan
52,nci ve
ııiıtumlerine g;.; yör"tlı.ek üzere
|i'',ut
kafilma PaYları karŞılığl toPıa'u,, pa'ul",;,;;;
nitelikli yatırımcılardan
sahipleri n.ruurrulirunçh mülkiyet
ile gaYrimenkule daYalı hakı"a"
esaslarına göre gayrimenkuller
P"*'l!1T"r:
piyasası araçlanndan otuian p"nr"vrliı"
GaYrimenkul PoıtftiY Yönetimi
"'
tmekamacıyla24
a Ş, aı İu.iı «;.u c"ii.llic"v.ırl*ı.u] yatırım
Eonu kuruımuştur.

"

1.2. Bu içtüzükte;

a) 24 Gayrimenkul Portfiiy Yönetimi
A.Ş. .'KURIJCU'',
b1 24 GayrimenkuI Portfty vti".ti*l
e.ğ.,.vONEriĞi.:,
c) Türkiye iş Bankası A.Ş. ''PORTFOY İaı<ı-avICISI,,,
d) 24 GaYrimenkul PortftiY Yönetimi
a ş aı ZamilKiraGetirili

'

f)

:

'

;;Hil-İiiliJİ'lffitu

nun rII-52,isay,ı,

Gayrimenkul yatırım Fonu.,FoN,,,
Fonlarlna İıişkin Esaslar Tebliği
ile ek

cuy.i*.rtui'rio,.

..L52-1 sayllı Yatırım Fonlarına İlişkin
Esaslar Tebliği ,.YATIRIM

|İ'j;+ÖY'}#İf,tflHİŞ,Şi'tol't"

I'r'j,lljtrfİ;ilfĞİ1k'amaHizmetine

' İİ,İİ'ilri"-I1'öffi,İff?itrlt?i''
j)
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

," ei'ş"i..İı".ı"

F.NU TEBLİĞİ',,
naaıiyetıerine^i,,,t,, Esaslar Tebıiği

ve Bu Hizmette Buıunacak Kuruıuşıara
iıişkin Esasıar Tebtiği

Raporlama Esasıarına

ııiştin ıebııg *'ATIRIM F.NLAR,

''İİK'' '

k) Merkezi Kayıt Kurulusu A.Ş. '.MKK'i

I)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve oenetim
Standaı,tları Kurumu ,.KGK'',

:' Ş,:*#ilii[T,'#};'ill*"ruŞ-llnj*Şş,,*i,ilrİ.o,oaıtıarı/Türkiye

Finansaı Raporıama

n) Sermaye Piyasası Kurulu;'KURUL,,' -- o) Kurul'un Yatlrlm kuruluŞlanna iliŞkin
düzenleme]erinde tanımlanan_ve
talebe dayalı olarak profesyonel
kabu] edilenler de dahil profesyoneı
mıı|terileri ,,NiTELiKLi ,A..IRIMCI,,
p) Türkiye Cumhuriyet Meİkez Bankası i'fcMg''
q) 6098 sayıh Türk Borçlar Kanunu',BK,,,
'
r]
]]] sarlı Vergi Usul Kanunu ''VUK'İ

s)

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu l'SpKn,,
Borsa İstanbul A.Ş. ''BİAŞ'',
u) Katılma payı sahibi kişi veya kişiler
''PAY

a

SAHİPLERI''

olarak ifade edilecektir.

MERKEZADRES
2.1. Fon'un adı;

Fon'un yönetim adresi;

iirİffiL.J,i*.Po.tftly

Yönetimi A.Ş.

Al Zamil Kira Getirili

Gayrimenkui

Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel
Bulvarı Mall of İstanbul ofis Bloğu
K; l8
D: l 39 Başakşehir İstanbul'dur.

2.2. Kurucu'nun;

Unvanı;
Merkez Adresi;

!! Calri.ngnkuI Poıtfty Yönetimi A.Ş.'dir.
Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirei Bulvarı
Mall of İstanbul ofis Bloğu K:18
D: 39 Başakşehir İstanbul'dur
1

24 Gayrimenkul Poıtfty Yönetimi A.Ş.'dir.

Merkez Adresi;
İnternet sitesi

:

24gpy.com

Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel
Bulvarı Mall of İstanbuı ofis Bloğu
K:18
3 9 Başakşehir İstanbul'dur.

D:

1

2.4. P oılfoy Saklayıcısı'nın;

Unvanı;

Merkez Adresi;

Türkiye İş Bankası A.Ş.'dir.
iş Kuleleri Kule 1 Kar: 1 34330
Levent Beşiktaş İstanbul'dur.

İnternet sitesi : isbank.com.tr

MADDE

3-

FoN SÜRESİ:

3.1. Fon süresizdir.
3.2. Fon süresi, bu içtüzüğün fon süresine
ilişkin maddesinin değiştirilmesi
şartı ile değiştirilebilir.

4'1' Katılma PaYlarının ihraÇ belgesinde
belirlenen nitelikli yatırımcılara satışına
başlandığı tarihi müteakip en geç
u, ioıoo.ooo r"n ,ivorj-ii uryrtıuğe
ulaşması ve pay sahiplerinden

bir Yıl iÇinde fon PoılfoY degeri-nin

;:Xffiİİlİİ;;:İffi"'afindan

*

Tebliğ'in

19.

majdesino" u"ıı.tiı"n ponry r,rİ.ıu,*ıu.,
auniıno" yatrıma

;.,İ.-"rX"lHİtr:"ffffff}"1l#l"Xları,JebliE'in

ihraca ilişkin hükümieri
çerçevesinde sadece ihraç

4'3' Katılma PaYlarının itibari değeri
Yoktur ve kaydi değer olarak tutulur. Fon tutarını temsil
eden
MKK nezdinde PaY
uu''a a izletrir. Po, tat,ı,,u payları bastırılamaz katı]ma payları
ve fiziken teslim
"ı'lui

§İL:f'"
4,

4, Katılma payı işlem leri gerçekleştiği
giinlerde

fi.';İTll;ti, #uT[i;'.'j",1İeki

MKK' ya b itdiril ir.

hesaplarda, her pay sahibinin kimlik
bilgileri ve buna bağlı hesap kodları

5'1' Fonun katılma PaYl sahiPierinin haklarnı
koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin
denetlenmesi ile
faaliYetlerinin iÇtüzük ve ihiaç belgesi hukumlerine
,y;r;;; ytutuı..rinden Kurucu 24
poıtftiy yönetimi A,ş,
Gayrimenkul
sorumludur, kuruçu fona ait ,u.i,klu.
rizerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat
iÇtüzük ile ihraÇ belgesine uYgun olarak
ve
tasarrufta bulunmaya
Jrro* doğan hakları trlı-.,uyu yetkilidir.
Fonun faaliYetlerinin Yürütülmesi sırasında
""
dışarıdan sağlanan hizmetlerden yararlanılması,
24 Gayrimenkul
Portfty Yönetimi A,Ş,'nin sorumluluğunu
ortahan ruıar.irur. e", p"nr"y", Yönetici
24 Gayrimenkul Poıtfoy
Yönetimi A,Ş, tarafından Kurul düzenĞmelerine
uygun olarak bu içtu)ııt ve Tebliğ hükümleri jahilinde
yönetilir.

;;*,ffiİ,T:H,Jiİ;':T,}H::'",l,f'::::f:i,:i^ilbT,gayrimenkuı

aıım satım işi haricinde gayrimenkuı

ffiffirffi-İ:illH*;]
§Hil,Tİ:il#:ff,:xi,,_,::,iji:,T:f::l:,:::,:ilı,;;i:;ffi#'i:,İ#
Hilffi
H:#il:ff ilİ.:ffi:il
i"ffi ii"l";l#'}iffi ]i'#;#ill;ll*x*"*rıt*ıü:!ffi
ıı,,i,,l,,,,vJiiş?ıi-ji).il.,,i"l#tffiil:uil.,İL,ffi,.§:J;ltffi:li!:
i,:ffiTiffl,|illlH"fHy*
l;ffi:;:l,,J,il,*:-;i:x,j,.*1l,;3ıl"9:fı;}rg1öil#ffi',1iİ;:§ffffiİgr;L:t*}:3:}l:1
il]HHjhTi#,TLt;,:ff

T"??,Tai?|}.*,T,:}::lpa;rl,,;l;l*.i;,;:öi;jffi

i,
f;Tll%Tl,İ$it*ç1,1l*ç,:*,,l-y:,:rlli+ 9:iffii=}i-'ffffi"J:tl'ff1İ;İ",İ.:1frl?,1f#i
{1,iilj"##h'p#H"y*ll,il*"jlT::ı:til,pı,*i,.o;ffiffia;'-;;i;}ffiT:ilj:İffiiİ::lli
Yatırım Komitesi Başkanı olarak seçer.
ff}ir.llyeyi
ii:,,

-\J""
*' ,---_'?,

,.,{,r^ t:l1''1: ,ı
l'' i\*r+,,, j._ -'
,,
t

ffiİff.;i
_

-}"*ı,;iı.g

,

ffi,r,;r;lf_

Fonun gaYrimenkul,PortftiYünün

Yönetimiyle iigili işlemler ile Fonun
borçlanması, Fon varlık]arının
teminata
r"m1,1

t'Ö,Hil.Ö+:l#,1',1tiiil]i:llk;İ:ili"-Yujo,,
ödemeleri YatırırnKomitesi
kararı

,-"nndan aıınan karariar
çerçevesinde yürütüıür.
tu.urlu"n,, voi,İ.

Ve Yargl

,rrruk"k'mlülüklerinin
slzrn y apmaya yetkilidir.

ğetirilmesi için gereken

kurucunun yönetim- kurulu;
bu içtüzük ve Fonun.ihraç
belgesiyle karar alma yetkisi yatırım
konularda Yatırım Komitesinin
komitesine bırakl]an
ne.ırungi;;;l'r;r;,
olmaksızın yerine getirmekle
"i;ö;;;;.la.,,
yükümlüdür.

Yatırım Komitesi altı üYenin
katılımıyla toplanr ve toplantıya
katılanların oyçokluğu ile karar
ahr. Bir öneri
J,'#şkan,

ilffi
;;il; iliiu,,u,,
İil
,"o,,.ii"l,i,'",ffiil:,:)'jilb:lÇJ#trJ,HşH..iş,I;*İf"5.",;.,:H;

H:ffl5i*; rfu
Başkanı,nın ovu u,it n sayııır
ffi}#İL iJİ:}iili

ve

h,n

l

hal ind

e öneri

Menfi ve müsPet oYlann eŞit oluP
Yatırım Komitesi Başkanı,nın
oyu
alınmış kabul edilen kararlar
v",.,, «"rT,"'rl;;İ'#i;, doğrultusunda
menfi oyu nedeniyle alınamayan
'ug'",
herhangi"bi=a:'a,u
kararlar

ile Çoğunluğun müS,et oY'nu

ugramr*

ff*:İjİ[rff:cunun

nalrj",-oırşu, zaiar

Aı zi-ı

crutu tarafından

5'3'Fon

muhasebe kaYıtlarının tutulması,
nakit mutabakat]arının yapılması,.
kontrol edilmesi, gün sonlarınd'
katılma payı alım_satım emirlerinin
f"";;;i;nın,
;ii;ço,
gelir-gider
fon hizmet birimine iliŞkin g<ırevl;;iil;;
-ir.;,
_fonun
,ruı"r*r, hazırlanması gibi
nezdindeki ,uıilşı..Ji.imi yurutiir. p,o,
kurucu'nun mali işler müoti'u ta'ar'naun
y",t. g"tl.iıir. ron ııizmet birimi biınyesinoe .,.ıoti.unün görevleri ise
iÇin gerekli mekan, teknik
ron muoürü ve fon işlemleri
donan'-;;;;;,.u",rlrl"ri
zorunludur. Fon müdürü asgari
ihtisas personelinin bulundurulması
olarak r",lrİrr* biriminin
diğer iŞlemlerin koordinağo",
"Ü;;;r},"1.unun sağlanması, fon ile ilgili yasal ve
tutluino"i"rffiyq..
Fon müdüru, lorttıy yöneticiliği
görevden ay.ıımas, iiaıinde

i;;;;ir"rıda

,u"ii#rı ,.
,?,1.?.l'Jj,"ri.'*i?fril';,i:l"n**,lı]lr**i;jilffij".*,

aıtı iş günü

5'4' Çlkarılan katılma paylarırun
kaydlna mahsus olmak üzere
TTK,nun_64. md,ne göre tasdik
ettirilen ,,Katılma
pül", j.rurinde katılma;;r;;;;
satımlaiı
iz]enir.
Fona ilişkin alnan
onayıioıarakk-r.u.rnrn''yonetim
kurulu"lım
karar Defterine'', tüm yatırım komitesi
kararları ise "Yatırım Komitesi
«-"' n't"i;n" yurrı,o.srrır. d,ş,rd"
fon işlemlerine ilişkin olarak
ve SPKn' hükümleri
TTK, VUK,
ÇerÇe-vesinde; v"u,iy.-ıeteri
PaYIarı Defteri" futulur, Katılma
tüm yönetim kurulu kararlarl

oo#,ijT#i',#i#lJ:tT'jLri*jnr;;;
İ.İ;fül", ,ntİ,'rffltr,İ#jİT.İİHaPaYlannı
5'6' Fon'un muhasebe,

1gunüur;;;;;;ll;_refter-i
Kebir (büyük defter), Kurucu 24
\",;;ff "r*'rJ'Bakanıığı,ncu

),#*uiı".ek vuK,ndan

pay sahipıeri bazındaızıeyebiıecek
bir sistemi kurmak ve

hesap ve

işlemleri SPKn, TTK, VUK
9:'."'1',
ve BK,nun ilgili hükümlerine
Kurucu'nun ve Yönetici'nin
uygun olarak,
hesapları o,ş,;,J, or.ı hesaplarda'izlJ.
ion .uhasebesine ilişkin olarak, Kurul,un
Yatırım Fonlan Finansal naPorıama
iJie"o.
belirtilen

"r;ri;;ll.

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

K*ulca belirlenen diğer esaslara
uyulur.

5'7'l' Yöneticinin Yönettiği her fonun
Çıkarını ayrı ayrlgözetmesi zorunludur. yönetici,
veYa diğer müŞterileri arasında
yönetimindeki fonlar
tiri lenine Jig".i ı"ylrin".

uYulması zorunludur, Bu bilgi

;r;;;;."k

işlemlerde uririr.rr. Fon poılftyü
uııgi ,"'u"ışie..'r.lir"u,,e
ile belirlenen yatırım ilkelerine
"u;.tiir
ueıjeıe. iı. uı,, ,ut,r"t;r;;;snet

ile ilgili alım satım kararlarında

teşkil eden araştırma ve raporların
en az 5 Yll süreYle Yönetici'enezd]inde
saklanması ,".rrırar. Fon portftiyüne
Komitesi'nin aldlğı alım satım kararlar,;u;irhale
ilişkin olarak yatırım
getiriler;k-y;;;,.

Komitesi Karar Defteri,nde tutulur.
5'7'2' Mevcut PiYasa veYa ödeme
koŞulları dikkate.alınarak yapılacakalım
işlemlerinde değerleme faaliyeti

tr§.Lr.i',, #;
;'ffiL*lilf}ffli"#:il*:il,ffi,*;*Jİ:,kxitl::iy

,iffijİ.ı

faııadüşükdeğerıeresas aıınırsa,

5'7'3' Bu iÇtüzükte Yatlrlm
YaPılmasına izin verilen varlıklara ilişkin olarak,
borsada işlem gören varlıkların
alım satımının borsa kanalıyia yapıümasl
zorunludur. po, uornu tutılma paylarınr;;il
BorÇlanma AraÇları PiYa'u"''d,lt,., n.a.riyle, BiAŞ
aYnı gün valörü_ ile aynı g;n ,alöıii
işı., ,uuiı..i oiş,rou fon poılftiyüne
allm veYa fon PortfoYünden satım
uulunaujunİ",'rioş
uYulur' Yönetici'nin, fon
^.rrır,ırg,
işı., kurallarına
Portftiyüne pay alım ,ut,,, işi;;i.;iih", ;şı".i gerçekleştiren
temsil eden müŞteri numarasıyla Bia§,Ü
aracı kuruluşun, fonu
işlem yapmar,rri..i, o*esi zoıunludur.

;#;;;;#Ğn.,

5'7'4' Yönetici fon adına
Poı"tftY iÇin yapılan bir alım satım işleminden
dolayı lehine komisyon, iskonto ve
t,.int"n
ffi;:#:'j::l,i:i,]?j,J;İi,ruş,şİl;.:.l1,1*;;ruffi;]!'i
*,,u,n,no" en uygun

id;*;;,;

5'7'5' Herhangi bir Şekilde Yönetici'nin
kendisine

veya üçüncü.,kişilere
çıkar sağlamak amacıyla fon
PortftiYünde bulunan varlftların alım satımı yapılamaz.pon
aoına verilecek emirierde gerekli
özen ve basiretin

İ"T'*..ffi;:;;H:ilhili:İ,;:#n;l;:tİİ,,ffi.o,ö.,
İ"l;f;|rl'PortftYüniin

yönetim,o,j"şi",ilo" u"ıi.ı"n"n g"n"i

önceden SaPtanmış belirli bir getiri
sağlaya cağına d,air yazıIıveya
sözlü bir garanti

5'7'7' KuruÇu, Yönetici ve Fon'un
Yönetimi ile,ilgiliolarak veya görevlerini ifa etme]eri
sırasında bilgi sahibi
kiŞiler bu uiıgileri t"naiı..J *yu'-tı'çtın.ti
tarafların
menfaati
;l1İ"'l"ffİr,İİrumdaki
doğruıfusunda

İ.l;İ;JŞlrf,l.İ#*Yünü,

fon iÇtüzüğü, ihraç belgesi, spKn ve

iıgili

meyzuathükümıerine göre

5'8' Kurucu ile katllma

PaYı sahipleri arasındaki ilişkilerde bu içtüzük hııkumleri,
SpKn ve ilgili mevzuat, hüküm
bulunmaYan hallerde ise BK'nun vekalet
akdi ırutiı.nıe.i rygri;;.;;;,içtüzüğü,
pay
sahipleıiiie Kurucu, poılfciy
SaklaYıcısl ve Yönetici araslnda ron po.tt|urün
inançlı ,"tlıtiv"t
göre işletilmesini SpKn ve Saklama

Ş#l,İlxTilff:ff:ilİsını

ve vekal"t utoi

"r-*ıu.,nu
ı,,ı.r,,l".m go*ior",ırini
mnu uı-*,g"n.ı

işlem şartlarını

5.9. Ayrıca Fon için aşağıdaki işlemler
yapılabilir.

5'9,1, Fon ihtiYaÇlannı veya portftiyleri
ile ilgili maliyetlerini karşılamak amacıyla
fonun son hesap dönemi
itibari ile hesaPlanan toPlam degerinin
en fazla Yoğo'sj o.urrau faizsiz bankacılık
prensiplerine uygun
yöntemlerle finansman kullanılabilir.
Bu durumda kullanılan finaı

İH:lij,*:1x*""H,l,ilr;*:;lı*[,I,,,İ,:::*;;,ffiffi;,,#il'#;;To,!?#i,T,1.,,l,i;;T1İil1,*J;
5'9'2' kurucu, yönetici ve yönetim veya
sermaye baklmmdan bunlarla doğrudan
ya da dolayh olarak ilişkili
olanlar taraflndan kurulan veya yönetilen
fonlarİn tatrı,ra payıu.ın,, r", portftiyüne
dahil edilmesi halinde bu
fonlara giriş ya da çıkış komİsyonu
ödenemez.
5.10. Risk Yönetim Sistemi
5.10.1. Risk Yönetim Sistemi iıe İıgiıl
Genel

Bilgiler

Kurucu taraflndan PoıtftY Yönetim Tebliği'nin
12.

maddesinde_ belirtilen esaslara göre
gayrimenkul
Yatırımlarına iliŞkin finansman riski ve likiditJrisriiı" oİe";;rİr"'rİ"ı
.irtı"ri,
yonetiminl
İe
içerecek
bir risk yönetim sistemi oluŞfurulur, Risk yönetim
şekilde
,,i"91ı, r* n"nrt rrrrun maruz kalabileceği
risklerin ölçüm
ve takiP Yöntemleri ile bunlar karŞısında
almacak önlemleri iç..i.. cuv.i,,enkul yatırımlarına
ilişkin risk
*"'' aŞılmadığınln hangiperiyodı- İı. gtır'o* geçiiiıecegi y,ın"ti"iinin
yönetim kuruıu
İ'İ'.H'"T"İ[T|]:

^

F('

;;:ı,1.1,

Ç- \ii=.1_"rj

. ft'\.*|:,.:,
*.'§
!r,'
.., * ,:Y
ı:v:'i''
i.
,]_ t a ,r

.l

,,

"
,: İ\,
.,,İ
.,:,.f

.,.ıi,"

t

İ

ı-

Yönetim Birimi taraflndan günlük
olarak Genel ]\4üdür ile iç Kontrol
Elemanı,na ve haftalık olarak ayrıca
raporlanlr, Günlük
ırur,uı,t ,upo.'ro*uiır., au yine
ilgili prosedür eklerinde
;İffi','#"5J,Tlu'na

*

kurucu'nun Risk yönetimi prosedürü'nde
ancak yönetim kurulu kararı ile
değişiklik yapllabilir.
5.10.2. Risk Yönetim

Birimi Hakkrnda Bitgi|er

Kurucu risk yönetimi konusunda Riskaktif
Danışmanlık Eğitim ve Yazılım San.
Tic. Ltd. Şti.,nden hjzmet
almaktaür' Kurucu gerekli görmesi huüi';;;?r|r'.
*.rlg1,
go.ourı.
hizmet
aldığı
kuruluşu değiştirebilir
veya kendi bünyesinde bir Risk Yönetim
Birimi oluşturabilir.

İr}":tlff*ry.ts;JffjH;,.ş-J:ffi}L|,:iu,llİ;1;!İ[;İll]o,".

Kurulun poıtfty saklama hizmetine ilişkin

6'2' PortftY SaklaYıclsı; fona ait finansal
varlıklann saklanması velveyakayıtlarm
tutulması, diğer varlıkların
aidiYetinin doğrulanması ve takibi, kaYıtlarının
tutulması, varlık ve nakit.hareketlerine
ilişkin işlemlerin yerine
getirilmesinin kontrolü ile mevzuatta
u.ıi.tll* oiğ;;;;;;ffi}"ri"n. g"ti.iımesinden
sorumludur.
kaYden saklanması mümkün olmaYan
Fiziken veya
uu'l'klu.,, mevcudiyetini ve rona aioiyetini
gcısteraı liıgi, ueıg" ve kayıtlar
da poıtftiy saklayıcısı nezdinde tuİulur.

6'3' GaYrimenkul Yatrımlarına iliŞkin bilgi
ve belgelerin örnekleri, saklama
belirtilen esaslar
muteğ i0 iş günü içinde kurucu tarafindansözleşmesinde
poıtftıy

ÇerÇevesinde, Yatırımln YaPılmasmı

Saklayıcısı,na iletilir.

6'4' PoıtftY SaklaYıcısı'nın, fon
PortfoYünde yer alan ve Takasbank,ın saklama hizmeti
verdiği paraveserTnaye
PiYasası araÇ7arl ile diğer varlıklaiı Takasbank nezdinde
ilgili
fon uJ,ru uç,ırn hesaplarda izlemesi gerekmektedir.
Bunların dlŞında kalan varhklar ve bun]arın
değerleri k;r'r;r;;;
;tıi uiıgiıer iuturuuJ;u aktarılır veya söz
criŞimine i-kan sağlanır. B,.ı durum-da
dahi poitftıy s;kl;;,;;,,rın yükümıüıük
f.lHİrİ!-J::1nfi:::k'ln
ve
6.5. Portfty saklayıcısı;

,rkür;)"r|,:aİilJun'u'u"l1
,ro,, .İJİ"ge

ayil ayrl, fona aidiyeti açftça belli olacak,
kayıp ve hasara uğramayacak
şekilde

ve kaYıt düzeninde, fona ait varlıkları,
hakları ve bunların hareketlerini fon bazında
düzenli olarak

iıişkilJ}iİ";:ait

varlıkları uhdesinde ve diğer kurumlardaki
kendi hesaplarında tutamazve kendi aktifleriyle

6'6' PortföY SaklaYıcısl, saklama hizmetinin
rgltllvgleı ve hiyerarşik olarak diğer hizmetlerden
ayrıştırılması,
PotansiYel Çıkar ÇatıŞmalarının düzgün bir şekilde belirüenmesi,'Jrİ"İ."ri,
önlenemiyorsa
yönetilmesi,
gözetimi
ve bu durumun fon Yatırımcılarına aÇıklanması
kaydıyla r"r" p"rtrcv değerleme, operasyon
ve
muhasebe
hizmetleri ile kurulca uygun görülecek diğer
hizmetleri verebilir.

6'7' PortftY saklaYlcısl PortfoY saklama hizmetini

lXlTrilf:}'fi#İ?ffiffi#Xilmini,

yürütürken karşılaşabileceği

çıkar çatışmaiarının
gözetimini ve açıklan.rr,r, rugıuyu"ut
g.."tTi poiı,ituıu., oıuşturmak

6'8' a)PortfoY saklama hizmetini Yüriiten kuruluş, yükümlülüklerini
yerine getirmemesi nedeniyle Kurucu
katllma PaYı sahiPlerine verdiği zararlardansorumludur.
ve
Kurucu, poılfty Saklayıcısından; portföy
Saklayıcısı da
Kurucu'dan, Kanun ve Saklama Tebliği hükümlerinin_ihlali
neJeniyı" İ"g- zarar\arıngideri]mesini talep
etmekle
Yükümlüdür, Katılma PaYı sahiPlerinin Kurucu veya Portfoy
Saklayıcısına dava açmahakkı saklıdır.
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portftiylerin yönetiminden
L}

0073 705 Tic, Sicil No
N0:

000,10]

fıyat

c) PotftıY SaklaYıcısı, 6362
saYılı Sermaye Piyasası Kanun
ve ilgili
*a"rrrı. katilma p"/, *nlpj.İne tarşı 9lğçç_ııçu^attan kaynaklanan
s_orıinıioou.. ]::ı,,

Yükümiülüklerini Yerine getiımemesi

.ı

*aıyarııgl; fon hesabına
İ;i;"t/#,Jfii,i-j-TJffi;.T,il1'",,,ili,xiHiltffi;liiffiili,rl19,1;|pn
haricindeteminatgösterileiez,;,.h,;;;;;jü,::itflffİi:Tilil.ro;.jr,o"i,;,,,;r*.;;;;
haricinrle 1cm inet -^.n^-,,^.__

veYa denetiminin kamu kurumlarına

:lİ?T;,l'Htahsili

amacl da dahil

j"u,"ajı*.ri

ıruıiral'ouii";;r,* ,8g u,,loıu
,"rr*rr edilemez, kamu
rr"İ" ıru"r"oil.-rl), ,r".,*"İrr,rdtiteauir
"ırrk
konuıamaz ve iflas masasına

frl,l;ftffi:l§1;ffii[Ttil}ffi#il#İ:*İ*;;e
aüacakıar,'bili;i;;t;;,,"ilffi
üçüncü kişiıerden oıan

6'll'

Hf}#:;:

olan borçları ve yükümlülükleri
ile fonun aynı

Fon' ta?ulatescil, ve tescile bağlı
değişiklik_, terkin ve düzeltme
işlemleri ile sınırlı olarak tüzel
kişiliği haiz

hatıariap;k;,,;ğu,"
;İİi,'.'}H,l"Jff
"T|üitiij:;t,,,-,:ili}*H1",1t;";,ffii'ff;raı
imzaları ile gerçekıeştiriir.
Bu

kurulu baŞkan

iin.i

İ;]i;ii,i,TJ,;lil:,TlT"i:H:;iffii;:,"rlffiiJ.ş::TJş:,:.
ıvıannn

z-

fon

ajmitesciı

ı,rt,r" ,vg,ı,ll,J,li, ,;J*,ilil'ffi:İ#i'#':#[illilLH',':,',.j
ve üYeleri ile Y<inetimku"ı,,i,7l*nıenoirlıeçeı.enrl

nox,ux

derecJ imza yetkisine sahip kişilerdir.

sakıama Tebıiği huktımıeri iıe
beıirıenmiş

ıtpısiıi

7'l' Fon'

tüm faaliyetlerinin icrasında,
kurucu'nun yönetim kurulu taraflndan
temsil edilir. yönetim
Yetkisini bir veYa daha fazla mu'ahhas
j"y.".d.uili..
ar.ut,}il_1, klrlluı,.katılma payl ihracı,kurulu bu
tasfiyesi
etkiıeyebiıeceır ıiiteıitteki aşağıdaki

*'r'

ilt,1:::#?.}::Tl;X'}ö1,1ii'ff ilİ}".ffiT#,*İ',}ını
a) Fon yatürım straİejisi
O.glşitİiğl.'-

b) Unvan değişikliği,

c)

Yönetici ve Poıtltiy Saklayıcısı
değişikliği,

d) Fon

toPlam gider oranı

o"llŞitligi'u. pav sarripıe.inden tahsil
edi]en

İ İİl [:iİtrJ.?[,|;il,:"'il'"uju.,nJiı,{şı.ın
g)

bnemıi

--ğ,ı
\9misvonlarda değişiklikler,

";,;üi;,.ki;"ğişiklikıer.

Fonun varlık alım satımına itişkin
genel ilkelerin belir]enmesi,
yaratan işlemlere
vor.lit-g.r"ı iıt.ı".i, belirlenmesi,
Pıomosyon kampanyası dUzenlenm-esi,kahlma payı sahiplerinin kararlarıni
.itil.y.""t nitelikte diğer işlemler

h) Kaldıraç

i)
j)

8'l'

Fon'un yatünm stratejisi yıiksek
,
ve düzenli kira getirisi elde etmek
amacıyla gayrimenkullere yat,.ım
YaPmaktır' Fon PortftYtine alınacak gaYrimenkull..ın
,.çT-lnJ" iuıİırurooa kiracısı oıi,
iireten gayrimenkullere öncelik
u"iii,.;; meycut durumda boş.olınakla birlikte u"-our.nli kira geliri
kısa siirede kiralanma

llİlHl[i-:,3:.::ilT.",H:'iTl"f,i;:|fiffi111}:ç[j";,r:,.*g,
mevzuattaöngöriilen sınrr]ar
o"ı,lıı"a.

finansal tablolarında yer-alan

'ıoli

/",l*'r"o"ui,ıi.

topi"*-rrrr'oi*,nı,

iĞk;,ı*;;,"

gayrimenkuıün

.",;;H;ffjiH."ffi1l;h"#,ffJ:il:ffi:;İ;;

"ı*"t

;İtfffX"Y,iİlffi
ahş
bedeli satrcılara İ:İ:li:?#';:H:rİr:".::':1}İ"r;,"",
vuhefi oıarak

.,

?)"ryigayrimenku1
yatırımlarından oluşan
",
i^1{'*r,1,^yapabiıir. satın aıınan

varııkıarın
;;;;iı,:;;ilil1;,,;:,}1T ;,i,l'ffin"i,1|i,T;X'TJ:TT;*tjil,ii

veya gayrinakdi kredi
ir. Fon
ftılii*li,iilrlffiXli:,i'ifftff*g;l*
r;;1.1*"',,,,ffi::1_*r,l,rr,,tdi
malvarlığı, Tebliğ'in Z:. ııuaO.ri-;psJi;rrİ;
t.,rı1.,3ut gösterilebil

_#

}iffi,*,\

,,. ,i
o1.}Ji}'.,",rpı,.: i.'
"
_a
,;t
\|. n ı'"_."ı,:}''

ir.

İİ;,},İl1.u1,,İİffİ.T'*oe

Yer alan gayrimenkul yatırımıarının yönetiminde
aşağıdaki esasıara ve yatırım

8'2'l' Allm satım karı veYa kira geliri
elde etmek amacıyla; arsa,_arazi,konut,ofis,
alışveriş merkezi,

lHlll,Hiffi,,;i:ti,:hl;;r*,İ;1;1ffiH1#[,f.T,|;;i'J;,ilillr]i,';',,X',T"r,,,,,*i.aıu,uu;ıi., otel,
8'2'2' MülkiYeti baŞka kiŞilere
ait olan gayrimenkuller üzerinde
tap\yatescil edilmesi
şaıtıyla 22/11/2001

:llltt#iJil'#;i;,TfffilT;§:l1iİ,H:,#l155ffiiff.ni,l,,;;;ou;"o#müıkiıtifakıtesis

8'2'3'Fon PoıtföYüncie
Yer alan gaYrimenkuller üzerinde fon
adına başka kişiler lehine
hakkl ve devre ,,'ııı'l*at""'i
tapuya tescil edilmesi
edilebilir r. ur n"ti"r,n üçüncü
kişilere devrine izin veri]ebilir.

ŞartüYla üst

ij.rl,Yitl'*il#,i1::,il:H#H:,ii:Hti.,T,ilHş,:l,i,it,:j1**

bu hakıarı doğuran sözıeşmeıerde

8'2'5' Fon

toPlam değerinin en az %o8l'jnin,
gayrimenkul yatırımlarından
hesaPlanmasmda; gaYrimenkul
oluşması zorunludur. Bu oranın
Yatırım o,a*ır[ıu.,r"u
sermaye piyasası araçları,tabi
meYzuat hükümlerine göre
oldukları

,"rn';;;;

hazırlanan finansal tabloıarın-J

vJ'"i",
Yo,5'i gaYrimenkul Yatırımlarından
toplamının devamlı o'arak en
az
oı,şu,-.nonim, oı,tathkür,,llyüu.,,
"t,ifg"v.i.,.rirıl"nmtuıu.,
gayrimenkul yatırlm fonlaunın
ve diğer
tatımal,yıarı da dikkate ,irio.
hükümlerine göre hazırlanu'
ş, kadar ki tabi o]duklar ı mevzuat
t'un,ui iuoioıu.,rau y". ;;-rk,if
İop]u,,,r,n devam]ı olarak en az
%o75,i
oluŞan
İ:}iİİr$İ.İ.lffi'#],H},İ:.,
"';;i; ortaklıkiarın puyir.,nu, Fon topıam değerinin en fazla yo2.,si
8.2.6. Tek başına fon toplam
değerinin
---- ğv,-ıqlrl u,ğÇr
utlll o/o20's.
7oz''Slnl aŞan gaYrimenkul
%o60'ını uşuİur:,.
Yatınmlarının toplamı fon toplam değerinin
{İ'2'7 Üzerinde iPotek
'
bulunan veYa gaYrimenku]ün
değerini etkileyecek rıitelikte
olan bina' arsa' arazi ve buna ben)e*iiJiii.ti
herhangi bir takyidat
şerhi
g""ı.-Jrtrii"#rJ
toPlam değerinin Yo3,'uuı aŞamaz,
r"r.,.enkuie dayalı-hakların değeri fon
*r,n, saglamak u^u"ryıuportftydeki
üzerinde tesis edilen
:İ::-:J
"ı'i',"'-Jlg.r sınırlı ayni haklar üjo,ıutsınırın hesaplanmasında dikkate

i;i;;;r."iıfi;;;;;;;rru,

8.2.8. Kurucu ve Yönetici Fon
adına;

a) GaYrimenkul Projelerine
Yatırım Ya\amaz, gayrimenkullerin inşaat
işlerini kenditeri üstlenemez, bu
eoinemez, Gğrimenkul
r.";r..'r. yatırım bakımından 8.2.9.maddesi
;ffi;JffTİj,u."

'o'"'n

? otel'
Ş,T:i,,,ffi:TilH'il:Xr:f,Tlttli:t*,#"
c)
hastane' ahŞveriŞ
merkezi,

§*g:*

Ş'"'İ"r;,

benzer niteiikteki gayrimentulı".i

rroje geıiştirme, proje kontroı, maıi fizibiıite,
yasaı

ticari parklar, ticari depolar, konut
siteleri, süpermarketler
ti"u.i,,u'Üİ" ,r,.r-r., ve bu amaçla personel
istihdam

d) Devredilebilmesi konusunda bir sınırlamaya
tabi olan varlıkları ve hakları
fon portftyüne dahil edemez.
e) Fon portföyünden sürekli olarak kısa
uuo.ıl guy.ı..rurj ,m ,, ım| yapamaz.
f) Yurtdışında gayrimenkul alım, ,ur,. uJ n.u
,uma faaliyetinde bulunamaz.
8'2'9' BaŞbakanlık ToPlu Konut idaresi
Başkanlığı, iller Bankas, A.ş.,
belediyeler ile bunların bağlı
iŞtirakleri ve/veyayon.ri* ı.r-ı
unu uiiyc;;;";;;'iyazınınbulunduğu

oıtaklıkları,

gerÇekleŞtirilen inŞaat ruhsah
ui'n*'Ş

şirketler tarafından

P,o;'i..
bağımsız b-ölümler, inşaahnlamamlanma
bakılmakslzn, fon PortftiYtıne aaniiJjı'eİi]İ..,r"uıig,ln
oranına
ıs,rn1;-majoesinin birinci fıkrasının
(a) bendinde
smırlamaya itişkin t"rapÜmaoa,
r-o, porttıy;r;;; kapsamda dahil
;nJ:'",f1l'lik
edilen yatnmlar da

fi

tuprammdaki

"qJ.]t
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9,1, Aşağıdaki varlık ve işlemler
fon poılfoyüne dahil edilebilir.
a) Katılma hesabı,

İİ3;trffi:İ'#:*iİffi:,:

fonlarının ve menkul kıymet yatrım
fonıarının katııma payları,

e) Kurul'ca uygun görülecek diğer

yatırım araçları,

|']' Eon PortföYünün gaYrimenkul yatırımları dışında kalan kısmı ,u1:.:.
,,oa1"
taizsiz bankacılık PrensiPlerine uygun
amacıyla
Io1,1
şetiıoe-iu.t-ıi.ur, ,.r;6;;.;iara cinsinden
vadesiz veya.vadöli katılma
hesabında veya ınenkul
kıymet yatlrlm fonlarının katıIma
paylarında degerlendıfilir..İ
9'3' Fon' altına, diğer kıYmetli madenlere
ve diğer emtialara ve bunlara dayalı
,-.,-" vadeli
,"":.., işlem
ışlçllı 5OZl:
yapamaz.
sözleş*elerıne yatlrım

İ}u,}h*

?İ;i::;lT:J#Şiffi;;J;:,1ğlrtr?;lTff#11ası
lrİ,.İ,o,lrl'

araçıarını açığa satamaz,üediıi menkuı
kıymet işıemi

oPerasYonel iŞlemleri nedeniyle oluşabilecek
likidite ihtiyacının karşıIanması amacıyla
nakit

9,6, Fon Portftiyiine yabancısermaye piyasası
aracı dahil edilmeyecektir.

l0'1' "Fon PortfoY Değeri",
PoılftYdeki varhkların Kurul düzenlemeleri, içtnznkve
ihraç belgesinde belirlenen

esaslar çerçevesinde bulunan değerİerinin
toplamıdır.

l0'2' "Fon ToPlam Değeri",
PtııtftYdeki varhkların Kurul'un ilgili diizenlemeieri

İj::Ş,TİİlİİT::$.},|otftY

değerine Varsa diğer varlıkıar,r

çerçevesinde değerlenmesi

rİuıu.utıurın ekıenmesire-bo.çlu.,, düşüımesi

10'3' Katılma PaYlarının itibari değeri
Yoktur. Fon birim pay değeri,, fon toplam değerinin
katılma paylarının
Saylslna bölünmesiYle elde edilir, Fonun
devamı süresince uırrun-b.d"üriz hisse
senetleri, temettü, faiz ve kar
payları vb. alındıkları gün Fon'un toplam
değerine dahil edilir,
10'4' PortftYe almacak gaYrimenkullerin
ve hakların rayiç değerleri ile rayiç kira
bedellerinin değer tespitinin
gaYrimenkul değerleme kuruluŞlarına
yaptrılması ,o,rr,irj* ioıtftıyde yer
alanve fonun hesap döneminin son
üÇ aYı iÇerisinde herhangi bir nedenle
iayıç aegerı tespit edilm;İ;;;, varlıkların
değer tespitinin asgari olarak
her takvim Yılı sonu itibari ile
YaPllması'zorunludui. Soz konusu değer tespitlerinde gayrimenkul
faaliyetinin en geç ilgili yılın songüntı
değerleme
itibarıyla tamamlanmış olması zorunludur.

l0'5' GaYrimenkule iliŞkin değerleme
ÇalıŞmalarmın bitiş tarihi ile rapor tarihi arasındaki
sürenin beş iş gününü
aŞmamasl ve gaYrimenkul değerleme raPorunun
rapor tarihini

takip eden iki iş günü içinde Kurucu,ya
zorunludur, Söz konusu değerlemelere
teslimi
dayanak teşLiü eden ;ldİ;; belgeler
ile değerleme raporları değerleme
boyunca, ihtilaf oüması dr.r-,n?u ihtlıui,on,çıun;";k;j;
Kurucu ve vatsa

Ş!fj}::lj|j,lffi;itXl:Yıl

10'6, Fon PortftiYünde
Yer alan varlık, işlem ve"yükümlülüklerin değerleme esaslarına
ilişkin olarak, Kurul,un
Yatırım Fonları Finansa, Raporlama r.utgi'no"
belirtilen

"r;;i;;;

,1İ;l',İ:İ}İrl?]?İlİ]ffil?rffi&1',}llİümlilükleri

Jvİır..

TCMB tarafindan iıgili yabancı para için beıirıenen
döviz satış

birim pay değeri ihraç belgesinde belirlenen
tarihlerde ayhk olarak açıklanır. Aylık
olarak aç
Finansal Raporlama Tebliği'nde yer alan
düzenlemeler çerçevesinde aylık olarak
tespit edilen fıy atlır,

fıyat

l|;İ-:tr

ffi|lma

PaYlarının değerlerinin pay sahiplerine bildirim esas ve
usullerine fon ihraç belgesinde yer

10'10' SavaŞ' doğal afetler, ekonomik kriz,
iletişim sistemlerinin
poıtfoydeki var]ıklarm ilgili olduğu
Pazafln' PiYasanın, Platformun kaPanması, bilgisayar sistemıJaeçökmesi,

meydana geıebiüecek arlzalar,Fon toplam
değerini etkileYebilecek önemli uliulıginin
oıtaya.çıkması gibi olağanüstü durumlarm
meydana gelmesi
değerleme esaslarının tespiti hususrid,
kr.r.r,nun yön"etim kıirulu karar alabilir. si -or.roa halinde,
esaslarının gerekÇeli ol:'1k
değerleme
defterine yazılarak,Kurul,a ,. ronruy
Saklayıcısı,na bildirilmesi zorunludur.
5uT1.
Ayrıca söz konusu olaylarlailgili
olarak
haberleşme vasıtasıyla katılma payı
sahiplerine bildirim

"'rygrn

yapılır.

11'1' Bu iÇtüzükte belirtilen esaslar
ÇerÇevesindelatılma paylarının pazarlamave dağıtımı/satışı
Kurucu,nun yanl
sıra Kurucu ile sözleŞme imzalanması u'
iı''uÇ belgesinde unvunıu.rr'u y"..rerilmesi
suretiyle
gerekli
yetkiye sahip
olan poılfoy yönetim Şirketleri ile yatırım
kuruluşl-arı tar"fr.;;;,];i;;lerin bu
fonların içerdiği riskler konusunda
yeterli bilgiye sahip satış personeli tarafından
gerçekleştirilmesi

kaydıyla yapılabiIir.

11'2' Katılma

PaYlarınln
ve.. dağıtım faaliyetlerini yürütecek
olan kuruluş, satış yapılan
Yatlrlmcılarln Tebliğ'de ve ihraÇ belgesinde belirlenen ,it"liku
,ur,flu.,
;;;;,*.,
nıhaizolduklarına
dair bilgi ve
belgeleri temin etmek ve bunları fo-n sıiresince
ve asgari oıarak beş yıl boyunca muhafazaetmek
zorundadır.
Belirtilen hususlara aYkrılık nedeniYle doğabilecek
satıŞlPazarlama

yut-o,*", ,ur*ıİİrnaunKurucu ile katılma
payı pazarlama ve

dağıtım / ar acılı k faaliyetini yürüten kurului
miıteselsi len s orumludur.

,11;i,rJffiJlT[l*5İJ|ffiİ,y.Tİ.,n

SPKn,'nun 13 üncü maddesi
çerçevesinde MKK nezdinde üye Ve pay

l1'4' Katılma PaYl

SatlŞı, fon. birim PaY değerinin tam
olarak nakden ödenmesi, katılma payının tbna
iadesi,
Yatırımcıların PaYlarının ihraÇ belgesinde belİrıenen .rurıu.u gtı..
;;k;., çevrilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

11'5 Kurucu taraflndan katllma
PaYlarının fon adına alım satımı esastır. Kurucu, ihraç belgesinde
yer alan
hükümler saklı ka]mak kaydıyla, fonkatılma paylarının
fona iade edilmesinde gerekli likiditenin
sağlanınasından
sorumludur. Kurucu kendi portftyUne katılma
payı satın alamaz.

1l'6' Katılma PaYlarının fona iade edilebilmesi için
gerekli tikiditenin sağlanamadığını ve poıtfoydeki
varlıklarn
SatlŞının PaY sahiPlerinin zararırıa olacağını
tevsit eİici biügi ;; ;;İ;ele.in «u.ul,a il.tilmesl
ve Kurul,ca uygun
görülmesi halinde, Kurucu katılma paylarının
geri alımını .i"ı"y"uiii..

1l'7' Katllma PaYlarının fona iadesinde iade edilen_katılma
payı tutarın, n oh3,ii oranında
çıkış komisyonu
ı.uyj"jili.. Tasfiye döneminde gerçekleşen zorunlu

uYgulanır, Elde edilecek komisYon tutarı fona
gelir.olarak
kahlma PaYı iadeleri ve Fon surisinin ,orundakikat,h;

p;r;

İ;J;;

çıkış komisyonu uygulanmaz.

11'8' Katılma PaYlarının ihraÇ belgesinde belirlenen
nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür.
ihraç
belgesinde belirlenen nitelikli
Yatırımcılar arasında kahlma puv, j.r.lnİn gerçekleştirilebilmesi
için devralan kişi
ve/veya kuruluŞların ihraÇ belgesinde belirlenen
nitelikli yutr.,*", vasıflarını haiz olduğuna ilişkin
bilgi ve
belgelerin Kurucu'Ya iletilmesi ve Kurucu'nun
onayının alınması zorunludur. Kurucu s<ız koİusu
bilgi ve belgeleri
temin etmek ve bunları fon süresinc. u" ,rgurİ
olarak beş yrı uoyrr"u muhafaza etmek zorundadır.
ihraç
belgesinde belirlenen nitelikli yatırımcılar u.rrr"ndrki
katılma puİ, a*l.ı..l, katılma paylarının devir
eden ve devir

İl|,#J,lH;",:il:T',XfJİ3;l'^'

.Gı

#,.,-'#J}iT#,İ?::"Tjj?HlT.:;llİır.

ile tamamlan,..

ruiı-, |u| a",ıı".i,"
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l2'2'Fon'daoluŞan oT

zarar,katı,lmapaylarının bu içtüzükte
beliıtilen esaslara göre tespit edilen fon
Y"'.u
fiyatına
Yanslr' Fon PortfoYünde bulunan oıtaklık
PaYlarının kar payia.r,
puy, dağıtım tarihinin başlangıç güniinde
edilmesine

Hİff"

t,

tahsil
bakılmakszın muhasebeleştirlıir. ratıım" p"v,
,"ıripİ"İi tut,ı,ru paylannı ihraç belgesinde
belirtilen
Fon'a geri sattlklarında, iŞleme esas fiyatın
çi.aici ;,";ua oluşan'kar u"yu )irurounpaylannı almış

12'3' Fona iliŞkin tüm giderler fon malvarlığından
karşılanır. Fondan karşilanan, poftfty yönetim
giderlerin toPlamınln fon toPlam değerine
ücreti dahil tüm
g"tıre ust slnlrına ihraç belgesinde
yer verilmektedir.

İ3;,1,,llİİl'ffi';İhff"ioılfiiyünün

yönetimi ile ilgili Kurucu,ya ödenecek
yönetim ücreti ve aşağıda

a) Fon kuruluŞunu.müteakiP mevzuatgereği
yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,
b) PoıtftıYdeki varlıkların viYa bunlari..iii

ueıg"ı".;;a;il veya nakle bağlı sigorta ücretleri,
c) poıtfoydeki varlıklarn saklanması hizmetleri
"o.,
için ödenen ücretler,
-"
d) Varhkların nakde çevrilmesi ve transferinde
öjenen
t"i"u"r,

Finansman giderleri, komisyon, masraf
ve kur farkları,
f) PortfoYe alımlarda ve
PortftYden satımlardaöaenen ko.iryonlar
"'"-^' (yabancı para cinsinden yapılan giderler
TCMB döviz satış kuru üzerind., TL'y.
çevrilerek tuyooırrr.j,
g) Fonun mükellefi olduğu vergi,
İesim ve harç ödemele"i,
kuruluŞlarına ödenen denetim ücreti, serbest
muhasebeci mali müşavirıik ve
e)

,.JHT;fl'ff*T#İİTX,H:-

ı) Takvim yılı esas alınarak üÇer aylık
dönemlerin son iş gününde fon toplam değerinin
yüz binde beşi oranında
kurucu taraflndan
poıtftıy saklayıclsı
tarafind]an onaylanarak Kurula ödenen
-'-''
Kurul ücreti,
i) Kafilma payları
'"'uy'llu:.Ye
iİe ilgili huİ"u^uİur,

,"rj)r.".Y;İT}:İ,:::'"'1arına
o".1]r.Tİ"#enkul

iliŞkin reklam harcamaları, değerleme, hukuki
ve mali danışmanlık, noter ücreti,

Yatırımlarına iliŞkin allm/satım, kiralama işlemlerinde oftaya
çıkacak aracılık ücret ve

l) PortftYdeki gaYrimenkulier ile ilgiii her
tiirlü bakım, onarlm, tadilat ve yenileme giderleri,
m) PorftYdeki gaYrimenkullerin heİturlü
aidat, bina ortak gideri ve sair giderler,
n]
gayrimenkullerin sigorta, DASK ödemeleri
ie benzeri giderler,
|:rtiöyd.eli
o) Işletmeci firmalara ödenen hizmetbedelleri,
ö MKK ve istanbul Takas ve Saklama Bankası
A.Ş'ye ödenen ücret, komisyon ve masraflar,
p) Kurulca uygun görülen diğer harcamalar

l2'5' Fon'un Yönetim

ıJ,,ffi#ilıından

ve temsili ile fona tahsis edilen donanım
ve personel ile muhasebe hizmetleri karşıhğı
olarak,

karşılanacak yönetim ücretinin hesaplanmasru

iııştin bilgilere ihraç

belgesinde yer

12'6' Fon ihraÇ belgesinde
Yer verilen esaslar çerçevesinde, katılma payı sahiplerine kar payı
dağıtabilir.

l2'7, ihraÇ belgesinde Yer verilen esaslar
çerçevesinde perfoımans ücreti tahsil edilebilir.

13'1' Fon, Yatırım Fonları Finansal

RaPorlama Tebliği'ne uygun olarak aylft dönemler
itibariyle finansal rapor
düzenler, Asgari olarak altı aYlık ara d6nem
finansal irpoıa.?r."İ;;;" (sınırlı bağımsz
denetim) yılhk
finansal tablolar ise bağımsız denetime tabidir.
Kurucu^Yöneti, İr.rİİ, tarafından [u.u. uır,,lt
suretiyle, üç ve
dokuz aYlık ara dönem finansal tablolar da incelemeye
(sınırlı bağımsız denetime) tabi fufulabilir.

l3'2'Ylhk ve altl aYlık finansal raPorlara dönem içindeki gelişmeleri
açıklayan

bilgilerle gayrimenkul
Yatırımlarına iliŞkin olarak Kurulun iigili duzenlemeüeri uyarınZuİİrrrıunnış
buiunan sJı tarihli değerleme
eklenir, Dönem iÇindeki geliŞmeleri açıklayan
bilgiler

r. o"!".ı"..

;X'r,:iİİ?İ

raporları, uuğ,-r,, denetime tabi

ona iliŞkin

i

Yıllık finansal raPorlar hesap döneminin bitimini takip eden 60 giin;
altı aylık ara döne
ise ara dönemin bitimini takip eden İo gtio lgino.
bağımsız o.rr.ti..uporuyla
birlikte

10

r*rıu

ff

ff;".,HHJ;l,Hlİİ'İ'"1?;,İ'*la

YaPılacak bildirimi müteakip ı0 iş günü
içerisinde pay sahipıerine en
uygun

13'4' Kurul ücretine esas üÇer
aYhk dönemlerde hesaplanacak
fon toplam değerleri dönem
sonunu takip eden 10
gtino'ııi',
raporu
ll.XH'ri'rffiX115#t:
hazırlanırve
bu
maddede beliıtiıen
'u'"'i,"rrrJ";;;r,

o;;';"'

l3'5' FiYat raPorları Kurulun
Yatırım fonlarınınJinansal raporlam a7arınailişkin
düzenlemelerinde yer alan
,1iİ:1l'.il:"TJjnTi.i',.-.Tr;jiTİ. il;;iun", rlyut .upo.iu.,n,n hazır]anmasında en son tarihıi finansaı
l3'6' Fon' Yatırlm Fonları Finansal
Raporlama Tebliği,nin t l inci,
12 nci vel3 üncü maddelerinde
düzenlenen
a;ıiı,t" ui"lp"n"" t"fiiv"'*,o#;,
,run r. bildirim yükümüuıuküerinden

finansal raPor|arıhazırlam*'
13.7.. İhraç

muaftır.

belgesinde belirlenen nitelikli
vatı

oıarakkamuyar-#İn..r.'r**İ"""ı*r;:İ:ffi::ffiJ"*"İiİrT:.1?Lgıtımlar
l3'8' Kurul gerektiğinde, Tebliğ'de
yer alan
13'9' Kurucu ve Yönetic,i gaYrimenkul

hariç olmak üzere fona iıişkin

sİ,irelerle bağlı olmaksızın
Fon hakkmda bilgi verilmesini
isteyebilir.

Yatırımlarrna ilişkin bil.-ileri, varsa söz konusu
yatırımlarla fon yönetiminde
tu.iı,t., itibaren 15 gün içinde en
uygun

ffi:lJ,ftl}jlT]ir#liŞhfijnş.,i.|.tiıo", d;;;;'y;;;ihŞ
l3'l0' Kurucu'hazırlanangaYrimenkul
değerleme raPorlarlnı

değerleme raporları ile fon portftiyünde
yer alandiğer varlıklara ilişkin
ıı sünü içlro," rr.rı,a gönderir.

t3ro,:1;;F#l;i,;i1'o,L* ı!
n1',:11ffi:::,Hixh:I,J,}§flitr}ta:*ln*l1._,ffix,İ;.J;1,1ff;.".tilT;:İ,Lxl,ı,na,.j,..tui"p
"ı'ı"'lyı"

ui,iiı,i",

13'll' Fon'

periyodik raporlarlnın ve finansal
tablolarınm hazırlanması ile
bun]arın kuru]a ve nitelikli
yatırım
fon]arının finansaı ,"r".ı;;"-';sasıarına
ffi:ffi'J:İİ,r'.':]}|'.Trr'ffi[i'i|T.:","rffi;;"
iıişkin

l4.1. Genel Esaslar

l4'|'l' Katılma PaYı satın allnması veYa fona
iadesinde, Kurucu,nun ihraç
betgesinde i]an edeceği katılma
allm satımının yapllacağı yerlere
payı
beüiiıe;;k tarihlerde başrr.rıu-r;'uı,nl
satlm talimatı verilir.
]İ;';1,]"}Trİ1'.'lT;.ou''

alım satım talimatlarına alım
ve satım taıimatıarı

için ayrı

ayrıolmak üzere müteseısiı

14'l'3' Allm satım esaslarına iliŞkin
aynntıh bilgilere fon ihracına ilişkin
ihraç belgesinde yer verilir.

l4'l'4'

SavaŞ' doğal afetler, ekonomik
kriz, iletişim sistemlerinin
çökmesi, portftydeki varlıkların ilgili olduğu
PiYasanın, Platformun kaPanması, bilgisaya*irr.rili"'."yarru
g.Ğuı"".t ,. ,)uıur, tontoplam
değerini etkileYebilecek önemli
;" ;iÜ;;'*aya
Pazar|n>

}İ',İİ.jrŞJiffJi,İun

görülmesi ııaıinje, ro,

çıkması

giti

olaganiıstü durumların meydana
gelmesi
ve katııma payıarının aıım

bi.i.;";;;;İirrir,unrayabiıir

14'1'5' ihraÇ belgesinde
ve1 alan hükümler çerçevesinde Kurucu
katılma payı geri alımından imtina
Kurulunun u.. y'ı'a"'uİİcagı
yatınm
kararıarda
Komitesi tarafından
5Jffi:lÜJ:Hİ,T

önged

Tasfiye Dönemine Dair Özel Hükümler

iffi;j
iı

*{

?ı.,-

ı $

l

"
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l4'2'|' TasfiYe döneminde PaY sahiPleri katılma payı
alım veya satım talebinde bulunamaz. Fon,un
varlıklarının satıŞı, alacaklarının tahsilİ ve borçlarının
tıdenmesi .*o.u nakit fazlası oluştukça,
oluşan nakit
fazlası pay sahiplerin' pl4T1 oranrnda
dağıtılır.
,l"ui o.ig"rinde belirtilen pay değeri açıklanma
tarihlerinde, Kurucu Fon'daki nakit mevcJdunu |.y,amaela
dik\aje;Jarak puv ,?ıripı.rine dağıtılacak toplam
tutarr ve
sahiP olduğu katılma PaYlarınispetinde
her bir paysahibinin uırrrrİg...ı;;
r;;".ffi;i;
pay sahipleri
kendileri iÇin belirlenmiŞ olan tutar kadar
satım.taıımatı vermiş t"u,İİ.aiıt. pay
sahipleri ve pay sahiplerine
bireYsel saklama hizmeti veren kuruluşıu.,
u.ıirı"ren tutarr
ve
karşılığında
denk gelen miktarda
katılma payını iade etmekten imtina edemez,
"İ;ktr;

15'l' Mevzuatta öngörülen tasfiYe hallerinin oluŞması
halinde Fon, mevzuatta yer verilen esaslara
ve siirelere
uygun olarak tasfiye edilir.
l5'2' TasfiYe döneminde Yeni katılma
PaYl

ihraÇ edilemez ve yeni bir gayrimenkul

yatırımı yapılmaz,uygun piyasa
koŞulları oluŞtukÇa Fon'un varhklari satılır,
alacaküarı tatısiı ediliİ ve borçlari odenir.
dakiye tutarlar ihraç
belgesinde belirlenen esaslara göre
PaY sahiplerine dağıtılır ve tüm katılm apaylarıiade alınır. Tedavüldeki
tüm
katılma paylarınm iade alınmis' *rruslnju Fon
adının Ticaret Sicili,nden silinmesi için keyfiyet
Kurucu
tarafindan Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir.
Ticaret.Sicili,r" yupıun tescil ile birlikte Fon
._[escil
sona erer.
ve
ilana ilişkin belgeler altı işgünü içinde Kurul'a
gönderilir.
15'3' PoıtfoY SaklaYıcı'slnın mali durumunun
taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması,
iflası veya
tasfiYesi halinde, Kurucu fon varlığlnı Kurul'ca
uygun göri.ilecek başka bir poılfty saklayıcısına
deweder
15.4. Fon başka bir fonla birleştirilemezveya
başka bir fona dönüştürülemez.
15,5, TasfiYenin sona ermesinden itibaren hiçbir
katılma payı ihraç edilemez ve

geri alınamaz.

15'6' Tasfiyenin sona ermesi üzerine, Fon adınln
Ticaret Sicili'nden silinmesi için keyfiyet, kurucu
tarafından
Ticaret siçili'ne tescil ve ilan ettirilir, bu durum
kurul'a bildirilir.
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DiĞER HÜ«Üıı,ır,nn:

16,1, Bu İÇtüzükte hüküm bulunmaYan konularda,
Sermaye Piyasası Kurulu,nun I1I-52.3 Sayılı
Gayrimenkul
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ile ek ve
değişiklikleriril
alan hükümler uygulanır.

16,2, Nitelikli Yatlrımcılara
Yönelik yapılan tanıtımlar hariç olmak ';;
üzere fona ilişkin olarak kamuya yönelik her
ne suretie olursa olsun reklam ve ilan verilemez.
Fonların turuluşu öncesinde, potansiyel nitelikli yatırımcıların
belirlenmesi amacı ile yapılacak toplantılar bu fıkra
trpru.n,rau J.lerlendirilmez.

l6,3, katılma paylarının İıitelikli yatrlmcıya satışında
bu içttizük ve Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde

28/612013 tarihli ve 28697 saYılı Resmi Gazetg,!9.vr.v,f"run
5.2)'nde düzenlenen nitelikli yatırımcıya satışa ilişkin
n,ıtu*ı.,

s".ruy. piyasası Araçlarının Satışı Tebliği

or"r.;

uygulanır.

(iI_

16,4,ikıraÇ belgesine iliŞkin olarak bu içtüzük
ve Tebliğde hüküm bu]unmayan hallerde 22/6/2013tarihli
ve 28685
saYılı Resmi Gazete'de YaYımlanan izahrıamer"
it.uç"n.lg"rİ İ"uİÜ'İıı-r.1) hükümleri kıyasen uygulanır.

Bu iÇtüzük hükümleri ile SermaYe PiYasası Kurulu'nun
düzenlemeleri arasıncla bir uygunsuzluk
oluştuğu zaman sermaye piyasası }(uruıu düzenlemeleri
dikkate alınır. ve bu içtüzükteki düzenleme
['Jffi-',İ,T,tiğ'TİIİ,j:'İ:::::_"*y::i|,,_:'Ti.o," u""Jiiigı"o"n ortadan kaıkar. sermaye piyasası

;;;"';;;;,Hİ;ffi;il;
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