SAYFA: 396

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

(Boşl8af) 39J, sayfıd8)

çlkarılm8stndan sonIa kalan

Mıdde

mikıand,r. Neı dönenl kqnndan her

yıl

%5 geneJ kanuni yedek akçe
aynlır; ka]an Dikbr, genel l,Tul
KaEo ıle pay sahiplerine lar pay1
ojaİak dağ,lllıf. Kar pay|, esas
semaye paytn)n itiba.i değerhe,

yenne 8eli.ilen ek

6

TL de§rinde 1.800. pava

2.000.00

Bum;

0nnIa hesaplan,l,

738 hiss ka§llığl ı,47;.000.00

Yedek Akçci
Mıdde l2_

ı yedek

larafındf muvueadan

akçe
.Cenel
oomnıış semaymin 7o20 sine

ari
olarak ımamen laaJüiil edilmi§ıiı.

ulaştncaya kadar ayrlitr. Bu
nllkıann aa]nlasl halinde veniden
geneI kanloi yedek akçe ayn|ruya
devanl o]lnıu, Gene] kanuni Yedek
alçe ile bu söZeşnıe htildİnıJeıine
göre ayl]]nusl gereken nlikur net
dörcn] kaf,ndan ayf,lrud,kça pay

1.500.000,00 TL'nın nııltit

sahlp]erüe }ür dsAtillaDa?

kaşılamaslna l/4'ü

l0,09.20l7 tuihine kadt
ödemesi yapllacılitır. Bu huilslaki
stntn ise

ilanlaf

maddesi

FlROz LALJl
ALEXls DoMoNlC KAYE

ma

§özleşınenin ilm

uyrınca yopılır.

suan Acar Öınek imzı

S»oyi Ve

Turizm
Lmiıed Şirkeıi

Ticcı

Koşe ve imza

STATÜ TA-DİLLERİ

İstanbu) Ticıret

Müdürlüğü
Sicil Numırısı ı ?20313

(5/A\(61593397)

sici!

İstınbul
Midür|ğğğ

BLAİ}\,E YAPı
KlMYAsALLARI t}RETIM

LlMlTİD şİRKETİ

Ticaıi Merkeziı İsıanbul Tula
IsıanbuI Defi orgmia Sanavi

'

Ticui Me*ezi ile sici] nmüası
ve uıvmı yuianda yaalj btJmail
Şirkeıin Üsküdnr 2,Noıerliğinden
]6,9,20l5 İrjh l5660 sayl ile
onaylı gme] kunıj kşaıl ve ma
§öz]eşme ladil meminin ıescil ve
iJmı isıenmiş ojmıİlo,6l02 savıll
Tüık TicmI Kanıınu hükijrıleıİne

Müdürlü8ıimüzdeki vsikalaİa

doyanılırak

4.1

1.2O]S tarihinde

_

sİnıyi Ve

[]r€tim

Limited Şiİk€ti

Ktrs

Kırr

Ticır€t

Tictrel Kanunu

Krar

15

Toplanııya Katı|mlü: suan

Act

Ömel, Acr Na}liyaı in§aaı
Tıtriını Smayi ve Ticreı Limİıed
Şirkeıi
Şirkeı Orıa}ltrl E8ğıd8}i hussu
olluı0 aJD)iŞltrdlİ.
sermayesinin
].600.000,00_
den
3.600.000,00 TL ye çtkrılnısna

krü

ve şiıkel ana

No:

l

Kgar Trjhi: 28.|o.2015

Toplantıya

Kaııianleı:

HESHAM KAMAL HASSAN

ABDELK]lALEK

To.ihi| ] 1,09,20

şiıkeı

hüLı]mlerine

Müdüİlüğümüzdeki Yesjkalaı;
daysrulalak 4.11,20l5 İrihinde
tesit edildjği jlan oLunuı

No: 2015/6

TL

sözleşnesinin

semaye maddesinin

aşağıdaki
şekilde ladil edilmesine oV birli!i
ile kard vefilmişlir.

şirkel

orıak|an

§irkeı
merkezinde ıoplanarak aşağıdaki
hNNu k rtr 8lİna almı§lardlr,
metkez adıesinin

şirke(

Merkerefendi Mahallesi Mevtra
caddesi T€Icümİn silesi A8 Blok

ıo:74 Zeyıinburıu

/

İsranbut

adresioe nakil edihti§ljı resil ve
ilm edilmesine oy biıliği ile kııa

veri

Kurulu8

lİn

işıi r.

HEsltAM KAMAL irAssAN

ABDELKHALEK ima
T.c.99103842938

içtüiü
hiikümlerine aörc
yöneıjlmek iiz ere nite;iküi

ya!nhclItrdan kafulnıa oavltı
ktrşıhğt ıoplarn puatula. oav

sahiploi hsabın4 inmçlı ıntükİyeı
göre 8ayrimenkullg ile
8ayrinlenkule dıyalı haklrdm ve

s6lffina

piyasası

afoçlaıındm oluşm Doİlliivii

işleğrıek macıyle 24 caviimenı<ul

kuilln]uşfuf,
i.2. Bu içtiiziiktE

e) 24 Gıyrimenkul

Poıtfr;r,

b) 24 Gayrimenkul

Porüfirv

Yönelimi A,Ş,'.Kurucu.',

Yönttimi A,Ş,''Ydneıici'.,

c) Türkiye İş Baniası AS,
"Ponftiy Saklayıcısf'
d) 24 Gayrimentul Poftfdv

Yönetimi A,Ş, Primo Cawjmenltl
Yahrlm Foüu..Fon.'
_ e) Smaye Piyasası Kurulu'nun

_ Madde 5- FOn Ydnetimine
llişkin Esaslr Ve Vöneticinln
Tabi otduğu İlkeıeİ Ve Risk

Küunu "sPKn''
1) BoN İsırbul A,Ş. ..BİA§''.

yöheılm sl§ttmi;

kişile "Pay Sıiipleri'.

haklarlru koruyacak

Madde 2- Fon'un Adl ııe
kuıucu. ydnetici ve portfdv
Saklayıcısnn Unvanı V;

ile faaliyeılerinin
ıÇtüzük ve ihraç bıl,ıesi
h{ikümlerine uygun olİral<
yiiİiitiilmesiıldeı Kurucu 24
Gayrirenkul Porltiy Yöüetimi

u) Kaltlma payı sahibi kjsj veva
ol0faj( jfa;e

ıemsili, yönetimi,

0

II1.52-1

g)

ıII-55.

sayılı

Yalııtm

l §ayılI

Portlijv

2.1, Fon'un adı; 24 Gayrimenkul

Porıfdy Yönelimj A,§,

Bulvarı Mall

of

_

Merkez Adresj; Ziya Gökalo
Meh. Siileyünm Demiİel Bulvaı
Mail Of İsıanbul Ofis B]oiu K: l8
D: I39 Bışakşehir İstmbur'dur_
2.3- Yöneticj'nin
Unvuı; 24 GayrimenIı| Ponttv
Yönetjnj A.Ş.'djr.

Merkez Adnsi: Ziya Gökaio
Moh, Siile1ans Demjrel Bulvjı
M8ll of islmbul ofis Blofu K; l8
D: l39 Başağehir lstrobuİ'dur
sakİayclslrınl

Unvmı; Tiirkiye İş Bmkası

A,Ş.'dir.

Fonlan Filım9l

Tebliği"

irilmesi

yaıtrmctya saııştm

maddesinin

ton

başlandığı

por|İ'dy değerinin

en

az

I0,000,000 (onmilyon) TL
büyiiklüğe ulaşmas! ve Dav
§ahiplerinden ıopıamn panlanı

Tictet

Merkezi Kayıı Kunr]Nu A.s.

-MKK,,

i|e

ıaİihi müıeakip en grç bir yı| içinde

Ramrlama

j) 6i02 sayılı Tüık
Keunu'TTK'',

]

24

üanfıncan

Kunll

dilzenlemelerine uygun olamk bu
içıieılk ve Ttbliğ h(üümleri

dahilirde yömtilir.

5,2. Kurucunun yönetim Larulu
üyelerinden en u biri gaytirenttl
saıım işi haricind.:
ga}rimenlaI }3arimları konusu nda
en az beş yüllık ıecriibeye sahip
olup, ayTığ kurucu ne2dinde dörü
yıltık yüşk o8;renim gömii§ ve
gıyrimenkul alım 5atIm i§i

alım

ıecrübeye sahip olan

4,ı. Kalılma paylarrnın üilQlikli

Yaıırım

A.Ş,

konusunda en az beş yrlllk

T€bliği',

i) II-14,2 *yılı

Fon ponfoyii, Yöneıici

Ga)timenkul Porıloy Yönetimi

Kurulun lisanslamala

Madde 4_ Fon Portfiiviniin
oluşıuıırmgsl:

Tebliği"

hizmeı]erden

Msdde 3- Fon §iiresi:

deği§lirilebilir.

Fonlannın Finmsal Raoorlamı
Eslrna iıişkin Teblii .iYatrnm

s8gl8nan

yararlanılması, 24 Cayrilnenkul
Portİby Yönelimi A.Ş,'nin
sorumlulugunu orEdan kaldıma2

haricinde gayrircnlul yalrımlaİı

lslaİbul'dtE-

Yöüdim Şirketlerine ve Bu
Şirkaloin FaaliyetIerine İliskin

Hizmette Bu|unacaİ Kuruluslto

kullanmava

Merkez Adresi; İş Kuleleri Kııie
34330 Levenı B€şikıa§

l Kall l

değişı

llişkin Esclu Tebliği ..Sakİma

hakları

yürürülmesi sımslnda iısandan

Unvmı; 24 Gayıjmenhl Portftjv

s(rstne ilişkin

h) III.56.1 sayılt PorıfdV
Saklama Hizmetine ve B;

dogan

ye*ilidir, Fonun faaliyellerinin

B§akşehir

Yönetimi A,Ş,'dif,

2.4. Poİtftjy

A,Ş. §orurıludur Kurucu fona aiı

İstübul ofis

K: l8 D: l39

lslanbul'duL
2,2. Kurucu'nun;

şekılde
yönetiminin

varl*lar üErinde kendi adına ve
fon hesbına revaaı ve icüzilk
ile ihraç bclge§ine uygtn oüank
ıaürofn bulunruya vL, bundan

Primo

aynnttIl bii8i bu içnizüflıin l4.i, ve
i5. maddelerinde ye. alrokladtr.
3,2. Fon süresi, bu içıiizüğün foD

E§asl8r Tebliği ..Ponftiy Yiincıim

deneı]enmesi

McrktZ Adre§lofı!

dönemi

Fonlanna İlişkin Esslar Teb]iöi
"Yallnm Fonu Tebliğİ.,

5,1, Fonun pay sahiplerinin

€dilğektir.

3,1, Fon'un süRsi ısfive
hriç, ilk katllna oau
saıışı lğihinde bışlmai lzenİğı
yldr. Tnsfiye dönemine iliskin

I]I-52.3 Sayılı caydmeDkul
Yaıtrım Fon]anna İlişkİn Esaslar
Tebliği ile ek ve değişiklikleri
"Tçbliğ',

k)

(5/AX6/593635)

gylll Smaye Piyssı

s) 6362

Bloğu

Pivagsı

4.5. Kaülma paylaİ MKK

q) 6098 sayılı Tük Boıcla

Kanunu'nun 52'nci ve 54'üncü
traddeleIine dayaniltrak ve bu

§enıaye

işleınlerı

nezdiDdeki, hesaplarda, htr oav
§ahibinin kimlık bilgileri ve buna
bağlt hsap kodlan ıie fon biltilĞri
baZnda lakip ediliİ,

1,1. 24 cayİimenİul PöIıfirV
Yöneıini A.Ş. lqafindan 636İ

sayıIt

4.4, Kaııjma payı

düzenlemeloiMe

Gayrimenkıl Yaıınm Fonu'dıl r
Fon'un ydneıjm adİ§j: ziva
Gökalp Mah. Silleymm Dmjiei

Ponftjy Yöneıimi A.S, Prino
Gayrimenkul Yatınm Fonıı

Şjrkeıin İsımbul l6,NolerljĞjldeİ
3, l I.20l 5 larih 6545 $yI jle-onaylü
genel kurul kğonntn leyil ve jlanı
jsıeffi jş olmakIa, 6l02
sYllı Tü*

Blrine Yüpl Kimyısrl|arı

Msdde l- Fonun

Ticırj

Ticari Meıkezi ile sicil numarcı
ve unvü| yukmda yut|ı bulunm

ıesci] edjldiği ilm oiunr,

Içtüzüğü

para ve sermaye

Merkezj:
İsıanbuI
Zeyıinburnu MerkezI Efendi
Mah.Mevlana Cad, TeIcümü
siı.A8 Btok No,?4

,_

ve Mndüflüğünüzdeki vşikalra
dayonılarak 4,! 1,20l5 tarihinde
le§cil edildiği ilm ölunu.

Ticıret Ünvını
MAP TURİZM İNŞAAT İÇ
vE Dlş TıCARET LIMİTEI,

şİRKETİ

SANA!,İ vE TİCAR_ET

16

sİciI

Siıll Numnsı:973E38

Ticıret Ünvını

BöIgesi l],Yol B

Tıcır€t

Ticr;

hükiiDlerine uygu oltrak

ı4 cayİimenkul Portftiv
Yönetlml A,Ş, Prtno
Ceyrimenkul YıtırıD Fonu

edilemez,

KOunu "8K'',
r) 2l3 sayılı Vogi Uul Kounu
,.VUK",

Fonu

bazlnda

gerçekleşligi günlerde MKK'va
bildrilir.

tanffilmffi nilelikli yatınhcı|a

a,Ş.Prinıo

Amıcı:

Acaı Nakliyaı tryaıı

(5/^r(6ü59378I|l

Krunu

re;cil

Irihine kadtr, bıkiye i25,000.00

Bu ana sdz]eşmede bır]unnıavan

husus|ar haki)ilda Tiiık Ticareı
Kaİünunut hiikiıİ)leri uygu|anır

"Nitelikli YdnDlci'
p) Tükiye cımhEiyet Me.kez
_
İJmk§ı "TCMB''

ıçtijzüğün{in t6cil Ve ilmı istemis
o|mak]a, 6l02 say|lı TOrk

olırık

ttrihinden öne geri kalan bakive
1,000.000,00 TL si 31.12,20i6

Ticui Mqkgi ile §icil numuası
ve unvuı )rukanda yazıh bulurn
Şirketin seİmaye Pivasası

Ga}rin)trkuJ Yatınm

n9zdiıde pay sahibi

iz_lenir, Fon kaıllma paylarl
ba§ılrllalnaz ve fizik]n teslim

yıtnn] kuul§leın,

ilişkin

onayından geçm 24 Gawimenlol

375.00o^00

TL si ıadil tagıJs,ilD

kanuni Hükümlerl
Mıdde l3-

o) KtYulım

tslk,K.l8/l39

Ponfdy Yönğin]i

4,3. Kağlma pay]aırun iıibari
olank
fufulur. Foi fubnnl remsil eden
kaülfta paylan kaydi o]aĞk MKK
değeri yokfur ve kayd i deger

n) sermaye Piyruası Kırulu

"Kuıil"

Kurulu'nun 3.11.2ol5 ta;hinde

Eski semsyenin ıamanı
ödenmişüir. Bü defa sİltİlİn
2.000.000.00 TL'sı emavenin
500.000.00 TL si şirket oııak l; nh
yl içerisinde göndğmiş
oıduğu
gmaye avanslndan
Eeri kılü

çerçeVesinde
§adKe niığ|ikli yaUrlmcülam ŞaDllr.

ilişkin ek ve yoımle

l§ıanbul
Başakşehir Ziya Gökalr Mah.
S,Dwirel Blv. Mall Of lst,Ofis

: 8943

ilişkin hiikümleri

ve

,TMs/TFRs,.

Ticqri Merkeziı

(Biffi i lyondönyüyeımi slı,binliif
klirs,) TL.sr Acr Nak||yal rnsnol
Tırim Sanayi ve Ticilet Lm;ıe.t
Şİkeli,

Müsebe

, m)_ KGK ırafındsn yürülüğe
Xonıllmı§ oloh Tükiye Mü6ebe
s(andffiltrl/Tllrt(iye Finansıl
Raporluıa sıandffi|m ile buılga

ANONİMŞhXETİ

ı062 hisse ktrşthğl 2.] 24.oo0.00

(Ikini lyonylizyimidönbinüüıklint§
ı) TL.sı Sum Acar Ömek.

Kamu Göatimi,

Deıeıim slaıdmlaı kmmu

24 GAYRiMENKUL
PORTFÖYYÖNETİMİ

ibarelIiı.

l0 KASIM 2015 SAYI

"KGK,,,

Tlcıret Üavıoı

ayiltffi,ş 3.600.000,00 TL 'd;n

ödeme

1)

Müdürlüğü
§lcil Numrısı ;963610

Şirkeıin §eıDayesi her biri

yükünlü]ıigliniin fuhf, eklffi mek
sunıiy]e oluşacak top]atr mikam

kanun

iıtıabul Ti....t -İİİ

sermsy€

Şiİk€tin

Yöneıici ıa€fıMan Tebllğ'iD ü9.
maddesiMe belirıilen porltijy
§,Dlrlamalarl dahiltrie vanlıma
yönIendf ilmesi zorurıludu
4.2_ Fon ıutanru ıemsil eden
katIma paylan Tebliğ'in ihnca

g"*i .iiaü.

ilişkin
digenlemeleri
uya rinca
ga}İimental degerleme urunlığl
IısaDsıü sahip bir değerlene
uzmanı ile bu fü]lne b€liııilen
yöneıim kurulu üyesinden oluşan

en

u

üç

bulunuı.

kişilil bü yaı(üm konıitsi

F'onun gayrimenJ<ul ponlijyiinün

yönelimiyle ilgili işlcmler wırım

komitsi an flndan iiriiliiliir

5.3. Fon muhasele kayıılarıtın
ru(abakaılarının
1apılması, katılma payı alım-sarım

üOlrosı, rkit

emirlerinin kont.ol edilmesi, gün
sonlarıMa fon nporlarının, foiun

mizan, bilanço,

8e|itrgider

Eblosunun hürlanmsı gibi ön
hizlner birimİ)e ilişkin görevleri
Kurucu nezdindeki mali işler
birimi yürtiİür, Fon müürünün
gönv|eri ise Kuruil'nun mali iŞIer
müürü arafından yerine getirİlir,
kurucu'nun fon hizmeı birimi
büıyesinde fon müdürü ve foİ
işlemleri için gerekli mekan, üeknik

donf ım ve mh6ebe sistemi ile
yeıerli sayıda ihıism pen-oıelinin

(Devm!

3q7. s4,t}da)

l0 KASIM 20l5 §AYI
(Baştffifi

396

: 8943

Sayfada)

buluDduru]n]ası zorunludu. Fon
Düdür{i asgıri olafsk foD hizn]el
or8anjzı§yoDunuD
soğ]Oü)st, fon jle ilgili yso] ve
diğer..işleİderin koordjnosyonU,

birimjnin

ve ııkibirıden
som]udu, FoD Düdürü, ponföy
yöneüiciIjği tan|iveıinde
buiunmız, Fon müdiir0nün
yuruiulmesı

herhıngi

bir

sebepıen dolavı

göRvden aynln)ası hıılinde nlıı lş
giinü jçinde yeni bir fon mijd0rii
aımr ve kunıl'a bildirilir.
5-4. Çıkmlu kOıılDa poylannın
kayd]n0 nahsus olD0k üzere

TTK'nun 64. n)d'ne göıe ttrdik

eltirj]en "Kab]ma Paylfl n Defı€İj''
fuhir. Krbln)a pny]u defleriİıde

kot lDe poyleuDn ojlm stmlon
izleDjİ. FoDa iljşkin alınm iim

YönctD Kurulu küültr

olr0k "yöneıjm kurulu

onoy|t

koror

Defloine". ıiiıD Yatnm Komite§j

kırır]oı jse "Ya!r,D) KoDjt§j

Krü

Defleri"ne yozl]ır. BüDIİr

dışındo fon işlcDJqiDe j]işkjn

olunk TTK, VUK, ve

SPKD.
hüh)nıJeri çrçwsinde; Yevmive
Derieri (gürılilk defier) ile Deıei.i

Kebiı (büyük dçflg); Kmcu

24
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AJaçIarI Pi}"sası'Ddan aYnl aüD
valöd ile 3ynı 8ün valöriti j§im

satlği

dıştnda fon ponftjy{ıDealm

veya fon

portfb),tindcn satüm
zorunluluğu bulunfuğundi, BiAs

tarafından belirlenen isl#

kun]larına uruIur, Yönttici.niD.
fon porıfdyüne pay alım satım
işImlerinde, j şIffi i gerçekl§tiİq

ancı kwluşun, fonu tmsjl eden
müşteri Dmanstyla BiAŞ'ta işlffi
yapmasln1 tffi in dm6j zorurıludu

. 5,7.4. Yönetjcj fon adlna poftftiy
,çJn yİplla» bjİ alın satım
jşlemjrıden dolayı lehjne
kon)jsyon, jskonto ve benzeri
Eenfaat gğIarsa, bu dunn
Kwucu tamftndaD öğrenjldifr
tarjhten itib€ren

10

iş günü içinJe

en uygun haberlqme

pay sahipleıjne

bjldiriljr

va§[a§ıVla

5.7.5. Herhangi bjr
yöndjcj'njn kendjsjnesekjlde
veva

üçüncü kişjlere çıkaı sağlamaİ
macıyla fon ponöyiiİde bulunan
variıklaün alım satmı yapılatraz,

Fon adına verjlecek ffijr|eıde

gerd(li özeD ve
gösttrilm€si

basjretin

Zorunludur. Fon adına
alm §atımlaıta ponfo],

yapılacaİ
),öndim sözle§m6jDdç bcljrlenm

Gayrimokul Porıfoy Yönetimj
A,Ş, ıarafından nüıuIur. Maljye

genel fon §tratejjleİjne ve
Kurucu'nuD genel kararlarrıa

VUK'ncLıı kaynaklanan zorudu
deflerlğ de a}Ttca fufulu,

u}ru

Bakanllğlnca

islenebileeİ

5.5, Kmçu kaydi değer oJmk
tufulan kalılDa paylaılnü pay
sahjpJoi baanda iZlgyebjlsck bir
sisıemi kmak ve bu bilgilcri 5 yıl
boyunca sakluıak arundadır.
5,6. Fon'un nuhasebe, dereljnı,

hsap Ve jşltrlleri sPKn, TTt(
VUK ve BK'nun ilglt! hühinı|gine

uygun olırak, Kurucu'»un ve
YöneıicJ'njn hoıplan dış:ıda özel

hesplaİdı

izlenjr,
muhascbesjne iljşkin

Fon
olarak,

KWl'uD Yatlnm Fonlart Fjnansal
Raporlam Tebtjği'nde belirtilen
esslam uytlu,

5.7. Kuucu/Yönetjcj

fon

yötetiminde aş3ğıdakj jlkeleİe

uyar:

s.7,|. YöndicjDjn yönettiğ her
fonun çlkanru ayn ayrı gözetmsi
Zorunluduı,
Yönetici,
yön€tiınjndekj fonlır veya diğeı
müşterjlğj arasında biıi lehine

diğeri

aJey4ılne sonuç ver*ek

işlehierdg bulunamaz. Fon
porlöyil jle i]gjlj allm satlm
kanr]annda objekıif bjlgj Ve
belgelere ve sözleşrne jJe beljrlmen

yatınm jlkeleriDe u}!]masl
zorurrludu Bu bilğ ve beJgelu ile
alıft saüjm kanrlanna n6net kşkil
cdm am§lma ve raporların en az 5
yıl sürey]e Yöneıjcj nrdinde

saklamasl aruıı]udur.

Fon
porlaoyüne jlişkjn o]affk Yatınm
Komitği'njn aldlğı alım saıım

kamr]an

yılrjm

,"zllt hale getjrilğek
komiüesi kanr

Deİğj'nde fuıulur.

5.7.2. Mevcuı pjyasa veya
ödme koşullan dikkate ahnaak

yapılacak alm jşlmleİjnde
değeI]me faaljyetj sonucu
bulunan dğeılrdo daha yük§ek,

§als] ve kjnlma işlmlğjnde jse
daha düşük d*erler §as allnlNa,

dRmun ilgjlj yıı içğisjnde

lur.
5.7.6. Fon

poıtöyünün öncedtr
saptanmlş beltlli biİ getifi
sağlayacağına daiİ yazll1 veya
sö2lü bü ğamnti veriln)r.
5,7,7. Kurucu, Yönetici ve
Fon'un yöndini ile ilgili olamk
veya görevlğini ifa dmeleri
sınsında bilgi sahibi olabil*ek
durun)daki kişilcr bu bilgileİi
kendileri veya üçüncü tarafların

trOfaati

doğrultu§unda

l0l]anamazlar.
5.7,8. Yönetici, fon Portfijyünii,
fbn içt0züğü, i}uaç belgesi, SPKı
ve ilgil i mçYzuat hükilmlerine göre
yön€ımekle yükiiİ{üdüİ.

5.8, Kurucu iJe pay sahipleri
amsındaki iIişkilerde bu ictiizOk
hOkümleri, sPKn vç ilgili mwrut.
hükiim bu.]DruyaD hallerde ise
Bk'nun vekalet akdi hühiffleıi

uygulanlr.

sahip|ği

Fon içttizüğu,

ile

pay

Kurucu, Pottfiiv
Saklayıcısı ve \'öngici ansında

fon ponldyiinin inançlı mülkivet
saslar|M görc işleti|msinı SPkn

ve saklana Tebliği kapsamında
§akiaomas(nı ve vekalet akdi

hilkıiİnlğine göre yön€tiDini konu
alar! genel işicn) şarllarlnı içctffi
i]tihaki bir sözleşn)ediİ,
5.9. AlTlca Fon için aşağıdaki
işIenıler yapıiabiliı,
5,9.1, Kalıln)a pay]ar|nln neri

dönuşlerinde oluşan

-tiı

üti}acının karşıI3ması amacıyla,

porff?iyde yer

alın rço iştmire

konu olabilecek
kıyDetlğin rayiç
%l0'umkadar, bo§ida

menkıİ
bedelinin

vffi

bo6a

dışında repo yapılabiliİ vew
bofçlaMa amacıyla Takasbank
Para Piyasası işlenıleri yapılabilir.

5,9,2, Fon ihıiltçIarını vew
porftiylği ile iIgili maliyeı|erini

kaİşılan]ak an)aclyIa fonun 9n
h6ap döıemi itibırı ile h6aplaffio
lopıam değğinin m fazla %50'si

en
uygun haberleşme vastüa§ıyIa pay
sa hjplerjne bj Jdjrilm6j zorunlud$,

oranında faizsiz brntacdık

göİen

dırumda kullanılan finansrunın
tuhrı, maiiyeli, alındtğı nrih ve
loıruluş iie geri ödendiği hrihe

bu

s.7,3, Bor§ada işlm

varlı]ilaıın alüm satımınln boısa
ianalıyla yapılnıası zorunludur.
Fon adlna katılma paylarının alrm

satft l nedeniyle, BlAŞ

Boçlama

prosiplerine uygun yönımığle

fiıınsman kullanılıbilir,

Bu

ilişkin bilgiler h6ap dönemini
ıakip edğ 30 giin içinde Kuilı'a

ve en uygun haboleşme
pay sahiplğine bildiİiliİ.

kişilffdu.

5,9.3. Kurucu, Yönetici ve

yönetün veya smaye baktnndan
bunlarla doğrudan ya da dolavll
olaEk ilişkili olaniar ıarafından

kuruIan veya yönetiltr fonlann
kalılma paylarırun fon Dorlönine
dahil edilmşi halinde tu folara

giriş ya da çıkış

komi§yonu

ememez.
5,I0. Risk Yönetim Sistemi ite

iIgili otamk aşağldaki
uyuİur.
_ 5.10.1, Risk

iLkeleıe

YönetiD sistcDi lle
ılgili Genel Bilgiler

kuucu taüftndan poıtl-dv
Yöletin Tebliği'nin 1İ.

maddşinde belinilm estrIffi göre

8ayrmenİul yatıİımltrıD iliskin

fiMnsman riski ve likidite riskı ile

diğer nluhtemet

risklqin
yönetimini de içeItr€k
şkilde bi.r
risk yöndüD sistmi olu§turulU,

Ri§k yönctifi sisteni.

Fon
ponftjyünün maru kalabiltrei,i
risklerin ölçuD ve takip yörıtmleii
ile Lıunlar karşısında alınrcak
önlemleri içerir. Gayrimenkul
yatınmlanna ilişkin İi§k lihitleİi
ve bulann aşıIlp aşıhnadısfun

ile

hangl periyodlil

geçifil€eği
kurulu

gözden

Yönetici'nin vöDetim

kmı

ile beIitıenir,

kuucu'nrn

yöneüis
Küulu'nm 09.04,20l5 tarih ve

20

l5lI sayıb kam ilekabul edilen
pışedürü'nde

valüklann mrycudiyetini ve lİna
aidiyeıini gösığen bilgi, belge ve
kayıtlar da Portftiy Saklayıcısı
nadiıde lufulu.
6.4. Gayrimenkul yatImlilüna
ilişkiı bilgi vc belgeleriı örneklqi.
saklama sözle.mesinde betiıtilen
saslar çerçevesinde. vallrlmln
yapılrnasını müt€akip l0 iş günü
içü]de Küucu ıamftndan Ponfijv
saklayıcısı'na iletilir.
6^5. Fon malvalığı; fon hegbına
olması, içfi,izüİ ve iJ]İaç bel8sü]de
hükiim bulunmasü şilıry|a kredi
alınmsı ve korma aruçll ür§
traç işlemlği htrictnde leminaı

gösttrilemez ve rehnedilmez, Fon
mlvolığ Kuucu'nun ve Ponftiv

saklayclsı'nın yöneıiminin vevi
dçnetiminin kamu kurumlrına
dryİed ilm6i hal indedahi başkı bit
amaçla bsaruf edilemq, kamu

alacaklmnln Lahsiliamcı da dahil
oımak ürere haczediım tlaıne
ihtiyati tedbiİ konulamaz ve iflas

maslna

belirlemiştir, Buna göıe
8eİ§ekleştiİilfl ri§k ölçtlnleri Risk
Yönetin Biİimi tmflııdan günlilk
olmk Gffiel Mi-uür ile İç Kontrol
Elmanı'na ve haftabk oltrak
aynca Yönetim Kurulu'na
raporlanır. Gtinlük ve haftal:k
rapor fomadan da yine il8ili

prosedlir eklerinde tanIDlaml§t,İ.

Risk

yösetimi

karrı iLe

değişiklik

kurucu'nun

prosedürü'nde ancak

Kurolu

yapl Iabiliİ,

yöndifi

S,l0,2. Risk Yönetim Birimi

Hakkında Bilgilo
Kurucu risk yöneıimi konüüda

Ri§kakıif Dmlşmal,k Eğitim ve

Yplllm

sil,

Tic, Lld. Şıi,'ndcn

himet almakbdür. kurou gerd(li
göm6i halif,de ve Krnlu"uygun
göri§ilyle himet ald:ğı kmılu5u
değşıirebilir veya kmdi
bünyesinde

biİ Risk

Biİim i oıuşıunbilir

Yöneıift

Msdde 6" Fon Portliivündeki

vrlıklsrın ssklrnmssı:

Fon pordölindeki volıklar
yap,ıacak bir §özl€şme ile Saklma
Tebtiği
düzoLmeleri
6_

1-

dahal

odilemu.

6.6. Kurucu'nun

ve/veva

Ybneıici'nin iiçtilc0 kişil«e olm
borçları ve yükümlülükleri ile
fonm aynl iiçiincü kişileİden olal

aIacakları birbitteriyle mahsup
edlIffiğ.
Msdde

7_

Fon!ün Temsiü

7.L Fon, tüm faaliyetlerinin
icnsında, Kurucu'nun Vönelim
kurulu ıarafından ıensiı edilir,
Yöneİim kUulu bu yğkisini biİ
veya daha filla muğhh§ üyeye

devredebilir. Ancak, Fon'un
kuruluş, katılma payı ihracı.
ıasfiyesi ile pay sahiplerinin
yatnm kffirltrtnı etkileyebilsek
nilcIiktaki aşağıdaki işlemlerinin

yönelim kuruIu
zorunludur.

a) Fon

d€işikliği,

b) Unvan

kffin

ile yapılması

yafirlm

stntej isi

dÇişiklği,

c) Yönetici

ve

Portftiy

Saklaytcısı değişikliği,

d) Fon ıoplam gider

orffit

değişikliği ve pay sahiplerinden

ıahsil edilen

d*işiklikler,
e) Fon

*sltına

katım

komisvonlarda
pay, al,m gtlm

ilişkin önemli nilelikld(i
d4işiklikler,
f) Fon kurucu deişikliği,
8) Fon adlna kablma paylffinJn

allm sat,ru nedeniyle, BiAŞ'ln

ilgili piyasasından aynı gıin valörü
ile aynl gıin valörlü işlm saaılği
dşında yapılaca} işlmlaiı ıenel

gerekçesin

il

beli

rlcnmesi.

h) Fonm vallk al,m gİmtna

çerçev*inde Porlföy saklayıctst

ilişkin 8enel ilkelerin bf liİlenmsi,

işlemleri i[e sınlrlı oıtrak rtlrel

yönelik genel ilkeıcrin
be] rlen mesi,
j) Promosyon kampayası

nezdinde saklanır_
6.2. Fof,, iapuya tscil, ve üescile
bağh de8işiklik, te*in yedürellme

kişiliği haiz addolunur. Foı
ponföy|inde

bulunaf,
gayrimenkuller ile gayrimenkule
d.ıyalı haklar lapu küüii8üne fon
adlna (6cil edilir. TaDuda fon
adına yapılacak işlmler Kurucu ile
Ponioy Saklaycısı'nın
ğ ikişer
yeüitisinin müşİerek iroalğl ile
gerçekLeşriri[ir,
hükmün
uygulffi aslnda yeükiliLğ, Kurucu
ve Porlftiy saklayıc|s,'n|n yönqim

s

Bu

kurulu başkan ve üveİeri ile

yonetm

yeüilendiriLwek

kurulunca

en az ikiıci

i) Kaldımç yağtil işlffilere
i

düztrlqm6i.
k) Pay $hiplğiıin karultrtnl
ğkiley€ek nileliküe diğr işlemleı
Mrdde
Gayrimenkul
Portfdyüne
§tratejl§l:

8.
İlişkln

Fon'tn
Ystıİlmı

Yönetim

8.L Fon'un yallrlm slnüeiisi
illşl ve alım saıım kuancı

değer

elde eımek olup, bu amaçla

rs.rlar,

binaIar veya bağmsız bölüm|er
ü(ln alınaca}l,r. Fon ponföyünün

:

397

yöneİiminde. sallş, aciliyel arz
edffi ga}Tıfren}iullerin eru.rlleroe
8öre daha uygun fiyaİIğla $lın
alınması ve bunlmn uygun piyasa
koşuIIe oluşrugund.? d,lha üık*k

sahiD

6.3, Fiziken veya kayden
saklanması mimkiin olmavan

Risk yönetimi

riskler tanmlamtş ve bu risklerin
ölçühüne ilişkin kriter Ye lhitler

§AYFA

derse imza ye*isine

!asıEsıvla

biı fiya(an gııinası sıİııeiisi
izleneektu. Fon'un önceliği dğer
ğttşt ve a]]m gtım kazacı eldc

eımek olmaila biılüte.

Fon

8ayrimenLallcri e]de ruı(u[u sire
boyunca kirı geliıi de elde İebılir
Fon, ürerilde ipoıek bulunm vaa

gayrimenkulün

.leğerİn

«kil€yrcek nııclikıe bg ıakVidaı
şeıhi ola veya his*li müIİiyeı

i

yaplslİa
ship
olan
gayrimenkullere de mevzuatla
öngöıülen sınırlar dahiIiıdç
yaıınm yapabilir. Fon, üabi
olduklan nıevzuat hükümleıinc

göre

hazırlanan t"oansal
alan akiia
olarİ en az

lablolannda yğ

lopıamınln devamlı
%75'

gayri

i

reniul yaorımlffi

ndan

oluşm anoıim orlallıkltrın

payltrına mcv2ua(i
sınlrıe

öngöni]en

dahiIinde yatlnm yapabıIir,

Fon'un

menfaaıine

olma§ı

dunmüda, salın allnr varltklen
altş bedeli saıtcül&a vadeli oltrak
ödenebilir ve salllm varlıklgın
§a!lş bedeli alıcılardan vadeli

oiarak lahsiı edilebitiJ.

Fon
piyasası mqzuaunda izin

semye

verilen sınırlamaIar dahilüıde
nakdi veya gayrinakdi kredi

kulIanabilir veya kredi linilleri
malvarlıİı,
Teblig'iı 23. maddsi kapsamında

ı6is e(iJebil(. Fon

rehnedilebilir ve

leminaü

gösteriIebilir.
8.J. Aynca fon ponöl,ünde yer

a]an gayrimenkuI yaIınmliİ|nln
yönğiminde aşağüdaki saslm ve

yalınm slnırlamalanna uyulur.
8.2. l. Alım saıım k& veva kir.
geliri elde eımek amacıyla; ov,
trüi, konuı, ofis. alışvqiş merkezi,
oıel, lo1;isıık mcrkezi, depo, p.rrk,

hasıae ve beMeri her ıürlıi
gayrimenkul saın alınabilir,
sa!|iabilr, kiraIuabi]ir. kimvı
vsilebiliı ve bunların saon
altnması veya snıülmasl vaad

edilebilir,
8.2,2,

Mdlkiyğı başkı kişiloc
aıt p]M larımenk!llcr üzerinde
tapuya
22.1

test

].200]

il ediimği şğllyla
ısihli vg 472l s.ulı

Türk Medenı Ktıunu htlkümleriıe
göre fon lehine iist hakİı, intifa
lrıkk ve devre mülk irtifakl t§is

ğlilebiliı vc bu haklar fon
iiçillcü kişil.Te dğ,redilebilü.

adına

8.2,3.Fon portRjytinde ye. alan
gayrimenkııller tizcrinde fon 9dlna
başka kişiler jchinc tapuya t§cii

edilmsi şartıyIa iist haktı, ilrtira
hak]q ve devre mülk inilakl t6is
edilebılir vc bu hJk]ann üçün(ü
kişilere dwrine i2in verilebılir.
8-2.4. [jst hakk1 ve devre mük
hakknın dwredilebilm*ue ilışkin

o]ıra]< bu hakları doeuran
SöZleimelerdc herhmgi bir

sınırlam gdirileme. Ancak örel
kanm hükiimleri saklıdır.
8.2.5- Fon toplam değerinin en

az

%80'inin

yatınmlarlndful

zorunludu.

gayrimenkul

Bu

oluşmas1

omntn

hcapianmasında; gayrimenkul
yailnm o(alltkienca ilınç edilen
§ermaye payasast amçları, tabi
olduklan ıneyzuat hükümlerine

göİe

hazlrlanan

a(ansal

tablolannda yer alan aktif

toplamtnın devamlı olank en a2
%75' i gayrimenkul yaıırımImndan

(Devan 398 , Sayfada)

SAYFA: 398

TÜRKiYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

(Bişüffifı 397 , sayfada)
oltrşan anonim ortaklıklann
paylrı. gayrifrenkd sqtifikaian
ve diğer gayİimenku] yatlrım

fonlann:n katrlma paylğı da
diklaüe alınlr. Şu kadtr ki tabi

o]düları mevzuat

hijkümlerine

göİe haaılanm fmansal
ıablo]annda yer alan aktif
top]ann]n devamll ola?k en az

%75'i 8ayrimenİul yatınmlffi ndan

oluşan anonim

paylanna, Fon top]am

ortaklıktann

değciıil

en

taz|a Yo20'si oıanında yatırım

yapıIabi]iJ.

8,2.6, Tek başına fon toplam

değerinin %2O'sini

aşan

gayriınenjirıl yatınİ]lannın toplamı

fo»

top)am değerinin %60'rıl

aşamaZ.

8,2.7.

Üzgiıde ipotek

veya gayrimenkulün

bulman
değerini

etkileyecd( nıtelikte hğhangi biİ
tall,idit şerhi olm bina, arua, mzi

ve brııa benzg

nite[ikteki

gayrirenİullerir ve gayrimenkule
davalı hak lmn d€eri fon loplam
değeriıin Yo30'unu aşaffiz,

Tebliğ'in 23'üncü maddşi
hii_lxi

mleri saklldl r.

8.2.8. Kuucu ve Yönetici Fon

adına:

a) Gaylimokuı

pıojelerine
yat,rım yapmeı gayrimmkuIloiı
iışaat iş)eriıi kendilui üstlenmğ,

bu maçla purne! ve ekipman

ediıeınez,

b) Kendi perrcneli vasıtasıyla
başka kişi vc kuuluşlam proje
geliştime, proje kontİol, mali
izibi]ite, ya91 izinlğin ta}ibi ve
bsa beMeI himetler verffiğ.
c) otcI, hastane, alışveriş
merkği, iş merkezi, ticoi paklr,
ticari depola, koİut sitelği,

ve butm bffeİ
n jtelikteki gayrimenkulıeri ticni
maİsatla iş]dmğ Ve hl maçla
pemnel i*üdm edmez.
d) Dwredi)ebilmcsi konusuda
biİ sınlrıamaya tabi o]m vilIık]an
süpemarketler

hak]an fon portftiüne

dahil

edımez, Tebliğ'iı l8'iıci

madd§iıin birinci fıknsm0
bendi hilkfi iı saklıdu.,

(c)

e) Fon porıföyünden süekıi

otrak kısa vadeli
alm 91m yapmaz,
f)

gayıimenkul

Yurıdışrda gayrifi ğkıı]

al

m,

saıım ve kira]ana faaliyeıitde
bulunmü.

Mgdde 9- csyrimenkrl
YBnrmı D§ud8ki Yatırm]ıra

llişkin Esaslr;

9, J, Aşağıdaki vtr]k ve işlffiler
fon porlftjyine dahil edi]ebilii

Kalllma h6abı,
b) Diğer gayİimenkul yatırıü
fonlarmo kalllma paylğı,
a)

c) Gayİimenhl] sğliİikalarü,

d) Kuru]'ca uygün görİiltrek

diğer yalrm araçlrı

g.2.

Fon

porlftiytinün

ga}Timskul yaıırımlar dışuda
kalm kısmı sadtre Fon'a likidiıe

sağlaması amacıyla

faizsiz

bankaclllk prensiplerine uygun
şekilde Tiırk Lirast veya yabilcı
pffi cinsinden vadsiz Veya vadeli

kaıılma hşabında değğlffi diJilir.
9,3. Fon, alıDa, diğe kıymeıli
madenlere ve diğer mıialffi ve

bunlaB dayall Vadeli işlm
yiz]eşme]ğine yaıtrnr yapamP.
9.4. F'on, smaye piyasası

amçlaını açtğa *ıamaz, kredili
işlffii yapaftaz ve

menkul kı5mu

wmaye

almu,

piya§a§ü

ğaçlarol ödiinç

9.5. Fon'un

optrasyonel
nedeniyle oluşabilecek

işlffi leri
likidire ihtiyacınün karşılmması
maclyla nakit hthüabıliİ.
9,6. İon porı{iryüne yabancl

§maye piyasası tracı
ed

i

Lne yec ekt

iı,

dabil

10.1, "Eon Porıfoy Değeri'',
Portftrydeki varllkLarın Kufııl

düzenlemelerı, içrii2ii_k ve ihraç

belgesinde belirlenen esaslar
buLüan değerlerinin

10.2. "Foı Toplam Değeri'',
poİtftiydeki vaİılklağn Kurul'u
iLgiıi düzenlemeleri çeçeveeinde
değerlenmsi nelicesbde butunan
fon portröy de&riİe va§a diğtİ
varlıklarm ve alac.klerln
eklenmesi ve borçlaru düşüLmesi
sueıiyle uıaşılan değeİdif .

10.3, Karülffi paylarsm itibari
değeıi yokfur. Fon biıim pay
değeri, fon bplam değerinin
kattLma payl3r(nü sayıslna

bölünmesiyle elde qlitir. Fonu
devamı §ilıe§iıce alman bedelsiz

hisse senetleri, temettü, faiz ve kar

paylar( vb. alndkları gün Fon'u
ı,oplam değeriıe dahit ediliı

ı0.4. Porıİdye

aLınacak
gayrimenkullerin ve haklann myiç
değerleri ile ruyiç kifr b€dellerinin

değer ıespıtinin

8ayı.imenkul
kuruluşlarına
)ap!n Iro§ı zorunludu. Pordiiyde
yeİ alan ve fonu hesap döneminin
sn üç ayt içerisinde hefhangi biİ
nedenle İayiç değeri igspit
edilmmiş olan varlıkİann değer
ıespiıinin asgıri olank her bkvim
yIlı sonu itibari ıle yaplıma§ı
zoruludur. söz konusu değer
gayrimenkuL
değerlem faali)€tinİı en geç iLgiLi

değerıeme

ıespiılerinde

ylln §on günü

iııbanyla

lamamlannş olmasl zoffi ludW.

10,s. Gayrirenkule ilişkil

değerleme çahşmalarının biüiş
ıarihi ile npor tarihi arasındaki
sitenin beş iş güiniinü aşffiro§l ve
gayrimenkul değerleme npotru
mpor ıarihiıi ıakip eden iki iş günü

içinde Kuucu'ya teslimi
zorutudur. söz konusu değerle,re
rporları değerleme tarihinden
itibaren en az 10 yl boyunca,
ihtilaf olması duummda ihtilaf
sonuçlanıncap kadaı Küucu ve
varsa yönetici nezdinde şaklonır.
10.6, Fon ponliiyilnde yer alan
varllk, işlffi ve yiitiimlülükleriı
değğlene §aslarlna ilişkin olank,
kurul'r yaürım Fonlan ırinansal
Rapoı[ama Tebliği'nde belirlilen
saslara uyulrır,
10.7. Fohun y3bancl pan
cinsindm yükumıtittiklği TCMB
(amfndan ilgili yabancı pan için
beliİlenen dövi2 §at(ş kuru i[e
çaIpılmas1 §ur€tiyle değerleniİ.
10.8. Fon birim pay değoi ihnç

belgsiMe belirlsen tarihLtrde ve

yılda dön ktre oLmak

ü2e.e

h6apLanf.
10.9. Katılma paylarmm bonada
jşlem gölmesine ilişkin esaslar
Bo§a (anfndan beljrlcniL

ı0.10, Fon kaıılma paylarmu

değerL«inin

pay

piyasanın. platformUn kapanması,

bilgisayar sistmloinde meydana
gelebit*k arızalar, Fon tonlam
değqini e*ileycbilecek öne;i bir

bilejnjn ortaya çlkmasl
olağanti§tü

Madde lE Portiİiy Değerıntn
Belirlenmeıi İoaşlgı ve katüma
Payı F'iyatnn Tspiti:

ç€İçave§inde
toplamdır.

Varlıkıann jlgjİi o[duğu pazann,

sahjptğjne

bildirjm ğas ve usullorine fon
lhnç belgeinde y« vrilmektedii
10,11. §avaş, doğal afğlğ,
ekonomjk krjz, ilaişim
sistffilğinin çökft6i, pof ftiydeki

durmlann

gjbj

meydana
dçğerleme

gelme§i haljndg
e§aslarının te§pitj

h$usunda

Kmıcu'nu yönetim kunılu kamr
alabilir. Bu dururda değerleme

6aslannın goekçeli olaıak kımr
deftğjne yazılarak, Kurul'a ve
Ponföy sakLayıcısı'na bjldirilmsi
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lutaruln %3'ü otanlnda çıkış

Kohlsyonu uy8ulanlr.

Elde

edjleek konıjsyon tutarı fona geljr
kaydedj|ir. Tasfive
dönoıinde gerçekleşen zorunju

olank

katılDa payü iadeleİj Ve

wnudıki
isdşinde çıkış
siiresinin

Fon
kattln]a payt

uygulamaz.

l 1.8. Kattlnra

konıisyonu

paylarnn nitelikli

yatrDıc(lar aras{nda
niinkündiiİ,

Nitel

devri

jkli yatrımcılar

araslnda katlltra payı devrinin
gğçekl§tirjlebjln6i için devmlan
ve/v€ya kuruluşlann nile]ikl]'
yatlrmcı va§ıİIarmı haiz olduğiına

rcMlMıu.

kişi

olarak

jljşkin bilgi ve belgelerjn
jleıiim*i
Kuruo'ya
ve

Aynca siiz konıuuolaylaıla ilgjli
en uygun haberlçşme
vasıla§ıyla pay satiplrine bildirim
yapılır.

Madde ll-Katılma Payle.nıtr
Saıışı Ve Fona lade§i h. Nitelikli

Ysnrmçür Ara§lnds K9tı|n9
Payr Devfl

l1,1, Bu jçıüziikte belinilen
esasİar çerçev6inde İalılma

paylanntn paarlama

Ve
dağıtımı/§alışı Kuucu'nun yanı
kurucu
sözlesme

Kuruo'nun onaynın

alomasü
zorunludur. kürucu söz konusu
bilgi ve belgeloi rffiin ğm€k ve

bunlart fon süreince ve asgari
olalak beş yıl boyunca muhafaza

etmek zorundadu, Niıelikli

yatumcılar aİasündakj katllna

payı devirleri, kaiı]ma paylartno

devjr eden ve devil

aıan

yaırmcılar ansmda akıarılması jle

imalaması ve ihraç belgsİnde
uvanlarna ya vailın*i swetlyte

lammlanlr, Katılma Pay.
devirlğine jIişkin bilgjlerjn
MKK'ya ileıllmsinden Kuıuçu
9Mlüuİ,

yöİeıim şirketltri ile yaıırım
küıruşları ıamfından, işLmlerjn

Mıdde 12- Fon Cider Celir
Fsrknın Pry §ahlpterlne

slra

ile

geİeklj yetkjye sahip olan ponlöy

bu lonların içerdiği

konusuda yelerli bilgiye

sattş personeli

gerçekleştirilfiesi

yapılabiLir.

riskler
§ahjp

brafından
kaydıyla

I1,2, Katllna paylarının
§atlş/pazarlama ve dağıtm
faaliyetlerini yürüte4ek

lanü§,

oLan
§8üş yapıLan yalrnmcı lann

Tebliğ'de belirtenen

niıelikti
hajz

yaıınmcı Vasıflarınl

olduklarına dair bilgi ve belgeıeri
1ffiin ernek ve bunları tbn
siİ6jnce ve asgarj olank beş yll
bo}runca muhafaza elmek
zonındadır, Beljrtjlq husüsIara

ayknıık

nedeniyle doğabilğek

yalnmct zamİlanndan Kmcu ile
katrlİna payı puarlama ve
dagılffi/amcıhk faaliyeıini yürüıen
lTrulu§ mül6elsjlen somhıdür
l ı.3. Kwİöu ıanfından katılına

paylannın SPKn'nüın 13 üncü

maddesi çerçevsjnde MK](

nezdinde üye ve pay sahiplerj
baanda izlemşi zorwludur.
l ı.4. Katllma payı satlşı, katıtna
payı bedelinin tam olaük nakden
ödenme§ii katılma payının fona
iadesi, pay sahjplerinin katılma
paylaınln
belgesinde
beljrlenen esaslara göre nakde
lmesj
suretiyle gerçekleştiri lir,
çevıi
I1,5 Kuruo tanflndan katıırna
paylarnn fon adna al(m satmt

ihraç

sastr. Kurucu, ihrç belgeinde

yer alan hiüiif,ler saklı kalmak
kaydıyla, fon katılma paylaroın

fğa iade edilmesinde gereklj
likiditmin sağlanmasndan

sorumludur, kurucu kendi
ponfoyüne katllma pay( satün
almaz.

l1,6. Katılma paylarının fona

iade edilebiİnsj içjn

gerçklj

likiditmin sağIanamadığınl ve
ponftjydekj varlıklarln slışmın
pay sahjplqinin zanrna olacağmı

tdsik edicj bilgj ve belgelerin
kurul'a jletjlnıqj ve kuul'ca

uygun gö,ii|m§i haljnde, KufuÇu
katılnıa paylarınn ge.i alrDmt
ğteleyebjlir.

l1.7, Katılma paylarıntn fona

jadşinde jade edjlen katılma payt

Dağı{tlmssı E89Eıtrıl
l2.1

. Fon'un

hesap döhffi j
takVim yllıdlr, Arlcak jlk h§ap
dönffij Fon'r kunıuş larihindğ
başlayank o yılın Anlık ayının

9nua

kadar olan sür€dif.

12,2. Fon'da olü§an kar veya

Zar3r, kaltlma paylarınün bu
içti,izülıkte belirlilen 6a§lan göre

h) Fonun mükellefi olduğu her

türlü vğgi, İ§jm Ve

ijdmelqi,

i)

Bağımsız
kıuuluşlarna ödffir

harç

deneljm

dmeıifr

ücrğj,
j) Takvim yılı sas alnank üçer
ayiü dönenrte.jn §on iş giinünde
öü toplan değerinin yiz binde
beşi omnda Kurum üaBfndan
hesaplmm ve Ponöy Saklay(cısı
laraflndan onayImaüik Kurul'a

,j,dqen Kürul ücreli
k) MKK ve IşımbuL Takas ve
Saklama Bmkası A,Ş,'ye ödmen
ücag, kom jsyoİ Ve ınasafltr,

l) Kaillrna paylrı ile

harcamalü

ilgjlj

m) Gayrimğkul

},stünmlanna
değerleme, hukukj

ilJşkin

dadışmrllk vb. ü«edğ,
r) Fm ptrıfdyühdekj vtrlıklrn

pazarlaması ve saıışl içjn
katlmılan pazarlama, saıış ve
dağnm girierl*i,

o) Ponftiydekj gayriınffi taillğle

jlgjli oluşan ajdaı, güvğtik,
ımizlik, gmel ida.e Ve buna
bere. niıelikıeki tmd himellğ

için ödğğek il6eılğ,

p) Ponöydeki goyrimo!ııJlele
iIgili bakım, ona.m v9 ıadjlat
gidğlği,
q) Kğıılca uygm görütoı diğeı

harcaftaltr.

l2.5. For'in yönetim ve tğnsilj
ile foda lahsis edjlen donmm ve
percooel jle mtüasebe hizmeılği
ka§ılığı olaĞk, fon malvtrlığndan

krşılanacak yöneıim ücretinin
hoaplanmasna ilişkin bilgilere
ihnç belgcinde ye vğilmektedir.
söz konusu ücreı kütıcu ve
Yöoetjci ffi sında paylaştrnlabilir.
l2,6. Fon ikaç belge§inde yer

edilğ fon fiyattna yansır.
Fon poftföyünde bulunan ortakıık

sahiplğjf,e ke payı dağ(tabiLir.

dağıtım ıarjhinin boşlangıç
gününde ıahsil edilmsine

pgrfomün§ iiğeli İahsil edilebili.

ü§pi1

paylarının kar paylan, kar payl
bakrlmaksıztn mühasebeleşıirilir.
Pay sahipleri, kaılltra pay]arün1
jhnç belge§jnde be]ilt'len sürelerle

Fon'a geri satlıklarında, jşleme
sa§ fiyatn içodiğ Fon'da oluşan

kır veya zarırdan paylarını alm1$
oIrlar.
l2,3, Fona ilişkin tüm giderler
tbn malvar]ığından ka§ılantr,

Fondan karşılanan,

poİtföy
),öndiın ücretj dahil tiim giderlerin

toplamlnln fon toplam d*erine
göre ü§t sınıf,na iluaç belgsinde
yer verjlmehei]'L

l2,4. Fon malvarlığından fon
portloyünün yöne{imi lle iIgilj

vtrilen 6asltr çcçeveinde,

pay

|2.7. İhra; belgcsinde yğ
vçilen saslar çeçevesiode
Madde ı3- Fotr'ta tıgilı
Açülrm9 Şekti:

BilgiIerin

l3.1. Fon, Yal(rm]

Fonlarr

Fjnansal Raporlanla Tebliği'ne

uygu olamk üç aylı( alıı aylılı.
dokuz aylık ve yıIltk dönenılcr

jüibtriyle f]nanül mpğ diizğler,
6

aylık ve yıllık finaışl mporlrıo
bağıı]sg d6eijn]dğı geçirilmsi
zoruludu.
l3.2. Yıllık ve alıı ayltk tjnan$l

İaporlan

dönem

içindeki

dlşııda harcama rtspılamaz.

gelişmclğj açtklayan bjIgjlğlt
gayrinıakul yaı(ın{troa jlişkin
oImk Krıılun ilgili dilzgılemel*j
uyarmca hazirIannıış bulunan
değellefue rpoleı
ekLğjr,

arunlu ıescil ve ilan gid«leri,
b) PoftGydekj varlıkların vela

Ğpğl&ı,

Kurucu'ya ödentrek yönetim
ibretj ve aşağıda belirtilenler
a) Mevaat gereği

ynpllma§l

bunları temsil eden belgelerjn
§igorta ücretlerj,

c)

Ponftydeki

varLkların

saklanması hjzmetleri için ödenen
ücretleİ,

d) Varlükl8nn nakde çwrilh§i

ve transfğinde ijdmen ücretler,
e) Fon adtna yapılnn tapu l6cil

işlenıJerine ilişkin tiim masmfl ar,

$

Finansman

giderleri,

kmisyon, masEf ve ku farklan,
g) Poftaoye a|lm, portfbyden
satım
le
podÖydeki
gayri

mskulle.in

kjmlanmasında
veya kirdlama
dahi) ödençn

(alım, satım
gerçekleşnse
komisyonlar ve ,tpılan
msilt'lar,

diğer

Dönen] içjndcki geljşn)eleri
açrklayan bilgilğ Ve değerleme

değtdir,

bağm)sa dqelinre ıabi

l3,3. Fona ilişkin ylllük tlnanrl
hggp dönşıinin biıinıini
ıakip eden 60 gün; allı ayl* tra
dönoı f'inangl raprlr i* tra

npoltr

dörenıin bilimjni ıakjp eden 30 gdn
içinde bağmsız dmeıinl mpmyla

bjrlikle Kurula gönderiljr. söz
konusrı raporlar alrıca, Kurula
yap||a€k
8tinti

bjldirin]j mütğkip lo iş
jçğisinde pay sahiplrine co

uygun haberl§n)e
iletilj..

Vasüta§lyla

13.4. Fiyat Ğpclilı üçğ aylük
dötren]lğde düzğlair ve döncm
soounu bkip e(iğ l0 iş günü

içğisinde Krula

göndoilir,

(Dwam 399.

Sayfada)
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(Başlamfl 398 . s6yfada)
A)nca fon siifesi sonunda da rlyal

nporu haztrlanr ve bu
be]irıiien süıqle

maddede

Kınla göndrilir.

l3,5. Fiyaı rapodan Küıüun
finangl
ıaporlama)anna ilişkin
düzenlemelerinde yq alan

yannm fonlannın
değğlğı]e
hutr]anr.

§sluına

uygun

olmk

13,6. Fon Yat(ım Fonlilı

Finanul Rapor)ama Tebliği'nin

inci, I2 nci ve l3

1

1

üncü

maddglerinde dürenlenen finaısal
mpor)uı hazr)amakla birlikte bu
frpor]trı kamuya açlklama, ilan ve
bildiİim }ükürlülükltrinden
muafl)r,

I3,?. Nite]ikıi

yat]r]mctlila
yönelik yapllan tan,ıtmltr hariç
o]mak üzerc fona ilişkin olamk
kamuya yönelik htr ne süetle
olusa o]sun rekIam ve ilan
vtrilemçz.

I3,8, Kurul

geEkliğinde,
Tebliğ'de yer aIan siire]ğle bağll
o]maksızın Fon hakkında bilgi
vrilmesini isteyebilir.
13,9, Kuucu ve Y6netici
gayrjmenkul yattrnıtrına iIişkin

bilgilcri, vatsa §öz

!onusu

yatrımIala fon yönetiminde görev
alan kişilrin ilişkisini de içers€k
şekilde, yatmın yaplIdğı bIihten
itibaren 15 gtln içinde en uygun

haberleşme vasıta§ıy|a

pay

rhip]ğjne bildiıiı,

l 3. l 0,
Kuucu, hazrianan
gayrimenkü değtrIeme İapülar
ile fon poİıfoyünde yer alan diğğ

vaılıklra ilişkin

değerleme

ıapoIlarını ekleriyle

bjrlikıe,
kendilğjnt ıeslimini ıakip eden 10
iş gijnü içinde Km]'a göndcrir,

Değsleme nporluının
örneği

Kmcu mğkezinde

*hiplrinin

birer
pay

jncelemesi için hazr

bulundmluİ, lalep elmeltri
halinde mmfluı pay shiplcrincc

karşılanruk üare pay shiplrine
de 8öndğj]ir,

Msdde ı4- Fon's Kstilm8 ve
Fon'dm Ay.ılm8 Şsrtl8rl
l4,L Cçnel Egs]r

l4,].l, Kalı]ma payt

sa!ın

alınması veya fona iadesinde,
Kmcu'nun ihnç belgesinde ilan

edseği kalllro payt aıttr salImtnın
yapt)acağl yerlere başwruIrak

glıff ıa]imalı verilir.
I4.1.2. Tüm lQıılma payı alım
glln talimallffina altm vt sıım
a]lnl

lalimaılilı için ayrı ayrı olmak

üzğe

müteselsil

sra

numarasl

vriIb.
l4,1.3. Allm gıım esaslarına

iIişkjn aylnll]ı biIgiltr€

lon

ihncına ilişkin iiraç belgçsinde ytr
vtriliI.

l4.I.4. savaş, doğal

ekononıik kıiz,

afeder,

ileıişin

sisıe»lcİinin çöknesi, potftiydekj
vulıkjann iigili olduğu pazuın,
pi)"sanın, platfomun kapaması,
bi)ğsyu sisıemloinde neydana

ge)ebilecek ğtzalü, fon ıoplam
dcğerini eıkiltyebilçcek önemli bir

bilginin oıaya çıkması

gibi

TÜRKIYE TİCARET ŞİCİLİ GAZETESİ
14,2, Ta§fiye Dönemine Dair

örel Hükiınüer
14.2,1. Tastiye döneminde pay

ghipleri kahlma payl altm ve}a
gtltr talebind€ bülraruz Fon'ru
varltklilınln shşl, alacakltrlnın
tah§ili ve boİçlrının ödenmt§i
sonucu ntkit fazlası oluştukç8,
oluşil nakil lhzlası pay sa}ıiplrine
payları oıanında dağlttlr, Bu
anaçla ihnç belgesinde belinilen
pay değeri açık]aMa trihlğinde,

krncu

Fon'daki nakit nıevcudunu

dikkate aitrak pay sahipleıine

dağltllacğk toplan] tutm ve §ahip
olduğu kattlna paylil nispetindt

her bir pay sahibinin alhası
gğeken tutarı bflirler. Tün pay
sahipleri kendilri için belirlenmiş

olan tuttr kaür satır talimatı
vamiş kabıll edilif, Pay sahipltri
ve pay sahipirine bireysel saklam

hizm€ti v€fen

kat!lma payın1 iade etmekten
iıitina edetrez,

Madde l5- Fon'un Sonr
Erme§i ve Fon Varlığınn
15.1. hk katllma payl gtıştntn
dördüncü
yıldönün)ünd€ veya trevzuatta

alan

Kurutu

düEnlemeleri dikkaıe alıntr.
Smaye Piyasası Kurulu içlüznk

hüktimterinio d*iştirilınesid her
zman (aLep edebilir ve içtiiziik
standtrtlmnı değiştirebilif .
Kaşe imzalu
(5/AX6/5936l6)

GERÇEI( KİŞn ER

İstgnbut T{csret sidl

Miidürlüğiinden
ltgn

Srg

No; 83072
Iuer§i§ Nol 124o1243040000ı ı
Ttc. Kımılk No **4+r******
Ticaret sicil No| 6733_5

Tlcgtet Ünvıoı
SEZER KELEŞ

Adres :orhaıgazi Mah, l7l4

kişi tacir ile ilgili oluak

döncffii başlamadan

önce
Kml'dan izin altnlr. Tasflye
döneminin başlamaslndsn itibqren
en geç iki yıl içinde l5.2. nolu
mddede belinilen tasfiye işleDld
tan]amıanmk Fon sona re.
l5,2. Tasfiye döneminde yeni
katllma payı jhraç gdilemez ve yeni
bjı gayrimenkul yatlrın yapılroz,
uygr piyas koşıİltrt olüştuk a

Fon'u wrlıklil! sttlank

nakde

çevriliİ, alacaklan tahsil ediliı re
borçlan ödenir. Bakiye tutelr
ihnç belgesinde belirlenen egslm
gahe pay shiplerine

dağtrlı

ve

tüm katllİna paylan iade aİnır,

Tedayüıdeki

tiim

kahlına
paylmnın iade aIıması sonrasında

Fon adırun Ticaret Sicili'nden

silinmesi için keyfiyet Küucü
tanfindan Ticilet sicili'ne tesil
ve ilan ettiriliİ, Ticffit sicili'ne

}apılr tesil ile biflilde Fon sona
ftr, Tesil ve ilana iIişkin belgelo

altl işgünü içinde

Kurul'a

göndtriıir.

1s.3. Kurucu'nun

şartıannl

faaliy€t
kaybetmesi, mali
taahhütıtrini

durumunun

karşl|ayamayacak kadtr
zayıflaması, iflas etme§i, Esfiye
edilmesi veya başka bir sebeple

gayrimeİİul yattnm fonu kurucu§u
yetki§ini kaybetme§i
duumuda, KmI, Fon'u uygm
görmeği biİ kuruluşa tasfiye
amacıyla devledğ. Poİtföy
Saklay:cı'sıoln mali durumunun
taahhütlerini kaış:layamayacak
kadar zayıf'lama§ı. iflaşı veya

olma

ta§fiysi halinde, Kurucu foı
vğLğil Kurulce uygun giirülecek
başka bir poflföy sak]ay,ctslm
l5.4. Fon başka bir

foola

birleşıirilemez veya başka biı fom

t5.5. Fe§ih anından

hiçbi! kaülma pay ihnç

iıibaren

eiilmu

ve

edebilir

mesinde, Tebliğ'd€ ve

gri alımmu.

15.6. Fon'un nsfiyesi ve

sm
bu

Yukrlda bilgitği vtrilm gerçek
aşağda

belirtilm hus§[ffin Tiirk Ticre!

Kanmu'na uygun olrak

04.1 1.20t5 Hrihinde tesciİ editdiği

ilro[mr.

Tescil Edilm HusNltr| Kmlı4
Tescile DeLil Olan BetgeLer

Bakırköy 22

Notcrliğif,in

03/ll/2015 Taıihli
Yevmiye Numafası

Ve

Talepname§i.

28202

lle Tesil

Ta8tüülıame
Seza Keleş
İkameıgah
Adlesi:
tts*+t*$ts***$$it*st*$*t$§ğ$
Uyruğu: TC

--T-'----"it'"o

Numrası:

Ticreı ünvanı:

İşletmenin

Keleş'dir

lşletmenin

Ünvanı

Açllış

İşleımenin Açılış

03.1 1.20l5'dir
İ§teımenin A&esi:

Sezer

Tuihi:

Tarihi

İştetmeıin }v(ekezi İstanbut İüi
Esenyut İtçesi. Adresi orhangazi

Mah.

Sicil

MüdürlliğiiOde!
llığ Stra No: 83041
Mersia No: 132407 26432W015
T.C. Kjmİk No r*****iri**
Tlc8ret sicll No: 671G,5

Ticuet Ünvuı
BINNAZ ÖZHAN
KONTROL PRODÜKSiYON

Adr6 ;Cafmğa Mah, Moda Cld.
tbd,No; l l2ll3 Kadıköy lslanbul

Yıüanda bilgileri verilen $rçek
kişi lacir ile ilgjlj olank aşağıda
beljrıjltr hsuslam Türk Tjcaret
Kanmu'na uygun olank
04,1 1,20l5 tarihjnde tesil edildiği
ilm oiıınur,

Tesiı

Edilen Huulaı: Kuruluş
Tercile Delil Olan Belgelerı

Beyoğlu 38

30/ıOi20l5 Tarihli
YevD]jye NumaGsr

Noterliğinin

Ve

ll328

ile

Talepnamesi,

Tesciı

TrhhütMme

işletme sahibil
İşletme Sahibi: Bimz Özhan
ikameıgah Adresit,*,,,,,,,,
,ı, t4, ıt ıı' ı ı ı *ıırrııı
** 4

TC Kimlik

Nunan§t:

lşletmerjn Ticaret ünvantl
lşIeımenin üwaru Binmz Özhan
Konlüol Prodüksiyon'dir
1şleımenin Açüllş Tarifu ;

lşleuıenin Açttüş

28. I 02 0l

Tarjh'

5'dir

|1|4

sk,18/1

Es€nyut/rstaıbu['diİ.
İşletmenin Fmliyet Konusu:

Kadıköy/İsunbul

'diı

İştetınenin F'aaliyet Konusu:

Ve Konuu

İşletmenin Amaç

Başlıc3 ŞünIardr

Reklamctltk iıe

Bulvan

cad.l2l3 l

Başakşehir/lstanbut adresinde
ikameı ede4 Sereı Keleş lşleıme
9hibi otmk sçilmişüir.
İşleımenin Smayesi:

İşleınıenin Semayesi 4,500p0
Tük Lirasıdr.
(3/AX06/593788)

Uyruğu: TC

TC

Kjnılik

İşletmenin TJcaret iinvanı:

İşletnenjn Ünvanı

İşleımenin Merkezi İslanbul İLj
Eyüp ilçesi. Aüesi Topçıılar Mah.
Rami Krşla cad_ 19/|14

byup/lsıanbul,dr.
tşletmoin Faaliyeı Konusu:
fşletn]enin Amaç Ve Konusu

Başl(ca Şunlaİd(r

ElekEiğin Kontrol Ve
dağüttmua ö2gü ele*tıik

üninlerinjn in]aIi Ve

ticaıeti
(plaslik'ten jffi l qiilğlğ)
Işleblle Adna Yc&ili Kişjlğ:
Aksi karar alınana kader

,rrrlrrıır,

T.C, KimLik No,lu
BahçeLievler Mah, Turgut Reis

Sk.'ll29

Bahçelievler/İslanbul

Adrşjnde İkameı eden, Nurcan
Candan lşletme Sahibi Olarak

seçilmiŞtir,
[şlelmmin Semayesi:

lşlelmenin Semayesi 1,000,00
Tiirk LjEsıdır.

İsİmbut

İştetme Sahibi olank seçilıniştir,
Işletmenin sem8ye§ii

İşIetmenin §ennayesi 5,000,00
Türk Limşıdır.
(3lA)(06ü593,182)

ıstanbul Tlcaret sitil

Müdürliiğlinden
ııan sırs No, 8f,044
Meİ8js No:,a6Oı357420000ll
T,c, Kimlik No: ***********
Ticaret Sicll No: 6708-5

Tigıet Ünvıg

MÜHENDlSLİK

Adres :Seyit Nizam

tstanbul

Yukarjda bitgileri veri len gerçek

kişi tacir ile ilgili olarak

Kanunu'na uygun

olarak

1.20 L5 tarihjnde

edj Ldiği

04.

Adreg: Topçular Mah. Rami
Kışla Cad,No: 19/124 Eyup
lsanbul

Yu}anda biLgiteri verjlen gerçck

kişi ncJr ile jlgilj olamk aşağlda
belinjlm huu§lam Türk Ticarel
ilan olunur,

olamk

ediLdiği

Tegil Eiilen Hwular: Küuluş
Tercile Delll Olan Belgeter:

Baktrköy 4

02/lll20l5 Tarihli

Yevnıiye Numansı
Talepnamesi,

Noterliğinin

Ve

İle

1

ilan

olımt

tstit

T*ciI Edilcn Husrslar: Kurulış
T6cjle Delil otaİ Belgeleİ]

zeytinbItrnr 2 Nolerliğinin
03/lIDO15 Tarihli Vo 2353l
Yevmiye Nımarast ile Tesit
Taahlıiim a me
İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi;

ELEKTRıR

üRüNLERI IMALAT vE
TİCARET

ıesil

aşağıda

belirtilen hus§lann Tüİk Ticaıet

NURCAN CANDAN
CANDAN POLIMER

1,20l5 ıarihjnde

Mah,

Ambarlar Caddesj Cad, C 35
Sokak Sk. Kayükç(oğtu Tjcarct
Merkezi No: l9123 zeüinbumü

Talepnamci.

Ticgel Ünyuı:

Kanuu'na uygun

slct{

HARUN GÜNAY SAHRA

Nolu

Cad,ll2l]3
Kadıköy/İstanbül Adr6inde
IJıaınet eden, Binnaz Özhan
]vfoda

Ticaret

Müdürlüğünden
İl8ı srr8 No: 63047
Mersis No: 1 l4l 150593-00001l
T.C. Kimtik No ***4*4t****
Ticaret sicil No, 6705-§

Aksi Kanr Almana Kadr

04.1

Nurcan

İşletmenin ArJresi:

iıgiıi

4*44ı4ııı14 TC Kimlik

cafffiğğ M8h.

Ntmarası:

candan candan polinıer Elektrjk
Ürüıleri İrulaı Ve Ticarcı'<lir
tşletmenin Açılış Tarihi:
Işlelİ)enin Açıllş Tarihi
05.09.20] 5'dir

FaliyeıJcrı
lşletme Adım Yelkili Kişiler:

Damacanaya Konulmuş Olanlar

Aksi kanr

't

(5/AXo6/593780)

lşleımenin Mçrkczj lstanbul ltj
Kadıköy llçesi, Ads§i Cafenğa
cd. C8d 1 l2ll1

Mah. Moda

lşletmenin amaç ve konusu
başltca şunludr
Belili Bir Mala Tahsis Edilmiş
Magaalarda lçme Sult Penkende
Ticareli (Şişeteİdirilmiş Veya
Dahil, Şebeke suyu Hriç)
tşLeıme Adlna yelki ti Ki§il g:
alımna kadar
**tt*t***** T,C. Kimtik No,Iu
Bahçeşehir l. Kısım Mah, Sürer

Tuhhütname
İşletme Sahibi:
lşleıme Sahibj: Nucan Candan
ikaİrelgah Adresi, ı", *,ı,,,,
ı ı* rrırr rtr, ı * r' ı r, l r r'

İşletmeıin Adresi:

Foüoğ.afç!ltk

İştelme sahibi;
İşleıme Sahibi:

İşletmenin

SAYFA :399

lstanbul Ticarst

Uynığu; TC

öngörillen tasfiye hallefinin
oluşmsı halinde bu trihte, Fon'un
tasf'iye döneni başla., Ta§fıye

hühinJr çeıçevsinde Kwucu
kaııln» payı geri alımından imıina

Scmaye Piyasası

Sk,No: 18/1 Esmyın İsnnbul

dönüştüriilğne.

yr

düBnlemeleli traslnda bif
uygunsuzluk öLuşruğu aman

yapıldığı tarihin

kattlma pay]arünın alım satımı

v€

korularda, Yaı]İm Foru Tebıiği
hühitrteri klya§en uy8ulatr.
Bu içıüzük hükümleri ile
Semaye Piyasası Kuru[u'nun

Tasfiyesi;

devredo.

dudEulabiıiİ,
l4,1,5. ihfrç belgsinde

ve
miktarda

kğşdığında denk gelen

olağanüsıü duunılann meydana
gelmesi halinde, Kmıle uygun
8ijriilnrtsi hn]jndt, fon birim pay

değeri he*planmayabilir

kıruluşltr,

belrıenen tutarl almaiçtan

içtüzükte hüktim bulumayan

l50?l

Tescil

HaM

Cüinay

Adrüj,.'ı44""ı

lkamergah

+r

r*+*r*trr,*r,ırrrD
Uynğu Tc

TC Kimlik

Nınaıaşıı

tşletmenin Ticareı Ünvanı;

fşleımenln Ünvanı Haru Ctinay

sahn Miüıendislik'dir
Lştelmen,n

Aç,lış lunhlI

İşleıınenin
02.1 1.2015'djr

Açılış

Tarihj

İşleımoin Adrsiı
işleımoin Merkezi isbnbuü tli
Zeyıinbumu ilçsj. Ad16i Seyiı
Nizam Mah. Ambarlar Caddsi
Cad. G 3J Sokak Sk, Kayıkçıoğiu
Ticarel Mğkezi l9lx3
zeyıinbumu/İsımbu]'djr.
(Devan! 400. sayfada)

