OYAK PORTF ÖY YÖ NETİMİ A.Ş.
BİRİNCİ G AYRİMENKUL YATIRIM F ONU İÇTÜZÜGÜ
MADDE 1- FON UN K URUL US AMACI:
6362 say ı lı Sermaye Piyasas ı Kanunu'nun 52'nci
ve bu içtüzük hükümlerine göre yönetilrnek üzere nitelikli
yatırımc ılardan katılma paylan karşılığı toplanan para, gayrimenkuller, IU-52.3 Sayılı
Gayrimenkul Yatırım Fonlanna İlişkin Esaslar Tebliği ' nin 18 inci maddesinin üçüncü
fıkrasında belirtilen gayrimenkul projeleri kapsamındaki bağımsız bölümler veya gayrimenkule
dayalı haklarla, pay sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre İslami fınans
prensiplerine uygunl uğu Danışma Kurulu ' nca onaylanmış gayrimenkuller ile gayrimenkule
dayal ı haklardan ve para ve sermaye pi yasası araç l arından o l uşan portföyü i şlet m ek an1acıyla
Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayri menkul Yatırım Fonu kuru l mu ş tur.

1.1. Oyak Portföy Yönetimi
ve 54'üncü maddelerine

A.Ş. tarafından

dayanılarak

1.2. Bu içtüzükte;
a) Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. ·'KURUCU",
b) Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. "YÖNETiCi'",
c) istanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş . " PORTFÖY SAKLA YlCISI'',
ç) Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatı rım Fonu "FON",
d) Sermaye Piyasası Ku rul u' nun III-52.3 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İl işkin Esaslar
Tebliği ile ek ve değişiklikleri "TEBLİÖ",
e) III.52-1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği "YATIRIM FONU TEBLİÖİ",
f) TII-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketlerine ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar
Tebliği "PORTFÖY YÖNETİM TEBLİÖİ",
g) ITT-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin
Esaslar Tebliği "SAKLAMA TEBLİÖİ"
ğ) Il- 14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ "YATIRIM
FONU FINANSAL RAPORLAMA TEBLİÖİ"
h) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu "TTK",
ı) Merkezi Kayıt Kurulusu A.Ş . "MKK",
i) Kan1U Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu "KGK",
j) KGK tarafından yü rürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal
Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları "TMSffFRs··,
k) Sennaye Piyasas ı Kurulu '·KURUL",
1) Kurulun yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ve talebe dayalı olarak
profesyonel kabul edilen ler de dahil profesyonel müşterileri "NiTELiKLi Y ATTRIMCI",
m) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "TCMB"
n)213 say ılı Vergi Usu l Kanunu "YUK",
o) 6362 sayılı Sermaye Pi yasası Kanunu "SPKn/KANUN",
ö) Katılma payı sahibi kişi veya kişiler " PAY SAHiPLERi",
p) İslami Standartlar ve Finans Prensipleri kapsamında; Fon portföyüne alınabilecek varlık ve
i ş lem türü hakkında icazet veren merci "D AN IŞMA KURULU",
r) DA IŞMA KURULU tarafından işbu fonun İslami finans prensiplerine uygunluğuna dair
düzenlenen belge, "İCAZET BELGESi",
s) Gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı haklar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İller Bankası
A.Ş., belediyeler ile bunla rı n bağlı ortakl ıklan, i ş tirakleri ve/veya yönetim kuruluna aday
gösterme imtiyazının bu l unduğu şirketler tarafı ndan gerçekleşti rilen i nşaat ru hsatı alınımş
projeler kapsamındaki bağı msız bölümleri, gayrimenkul yatırım ortak l ıklarınca · . ·aç ..edileJ1
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sermaye pi yasası araçları, tabi old ukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal
tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul
ya tırımlarından ol uşa n anonim oı1aklıklarııı payları, gayrimenkul se rtifıkaları , diğer
gayrimenkul yatırım fo nl annın katılma pay l arı, poı1föydeki gayrimenku ll erin vadeli olarak
sa tılmasından kaynaklanan alacaklar ve gayrimenkul yatırımlarından kaynaklanan Katına
Değer Vergisi alacaklan "GAYRİMENKUL YATTRTMl",
ş) Kanıuyu Aydınlatma Platformu "KAP" ,
olarak ifade edilecektir.

MADDE 2- FON'UN ADI İLE KURUCU, YÖNETiCi VE SAKLA YICI KURULUŞUN
UNV ANI VE MERKEZ ADRESLERi:
2.1. Fon' un
Fon'un

adı;

Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. B irinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'dur.
yönetim adresi; Akatlar Ebulul a Cad. F2 C Blok 34335 Levent

Beşiktaş/İSTANBUL.

2.2.

Kunıcu'nun;

Unvanı;

Oyak Poıtföy Yönetimi A . Ş .
Merkez Adresi; Akatlar Ebulula Cad. F2 C Blok 34335 Levent Beşiktaş/İSTA BUL.
2.3. Yönetici ' nin ;
Unvanı; Oyak Portföy Yönetim i A.Ş.
Merkez Adresi; Akat lar Ebulula Cad. F2 C Blok 34335 Levent Beşiktaş/i STANBUL.
2.4.

Saklayıcı Kuruluşun ;

Unvanı; İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Merkez Adresi; Reşitpaşa Malı., Borsa İstanbul Cad., No:4 34467 Sarıyer/İST ANBUL.

MADDE 3-

FON SÜRESİ :

3.1. Fon süresizdir.
3.2. Fon süresi, bu
değişt irilebi 1ir.

MADDE 4-

i çtüzüğün

fon süresine

ilişkin

maddesinin

değiştirilmesi şartı

ile

FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASı:

4.1 . Onaylı ihraç belgesinin Kurucu tarafından teslim alınmasını takip eden a l tı ay içerisinde
katı lma paylarının nitelikli yatırımcılara satışına baş l anması, satı ş başlang ıç tarihini müteakip
en geç bir yıl içinde fon portföy d eğerinin en az 10.000.000 (onmilyon) TL büyükl ü ğe ulaşması
ve katıl m a payı sahiplerinden toplanan p araların yönetici tarafından Tebli ğ in 19. maddesinde
belirtilen portföy s ınırl ama lan dahilinde yat ırım a yönlendirilmesi zorunludur.

4.2.

Katılma

Payları

Tebl iğ ' in

ihraca

ilişkin

hükümleri çerçevesi nde sadece nitelikli

yatırımcılara satılır.

4.3. Katılma pay lannın itibari d eğeri yoktur ve kaydi değer olarak tutulur. Fon tutarını temsil
eden katılma payları kaydi olarak MKK nezdinde yatırımcı bazında izlenir. Fon katılma paylan
bastırılamaz ve fi ziken teslim edilemez.
OYL\~
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4.4.

Katılma payı işlemleri ge rçekleştiği

4.5.

Katılma payları

bağlı

günlerde MKK'ya bildi rilir.

MKK nezdindeki hesaplarda, her
hesap kodlan ile fon bilgileri bazında takip edilir.

yatırımcının

kimlik bilgileri ve buna

MADDE 5- FON YÖNETİMiNE İLİŞKİN ESASLAR VE YÖNETİCİNİN TABİ
OLDUGU İLKELER VE RİSK YÖNETİM SİSTEMİ:
5.1. Fon'un katılma payı sahipleıinin haklarını koruyacak şek ilde temsili, yönetimi,
yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük, ihraç belgesi ve icazet Belgesi
hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden Kurucu sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar
üzerinde kendi adına ve fon he sabına mevzuat ve içtüzük ile ihraç belgesine uygun olarak
tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakl a rı kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin
yürütülmesi esnasında kurucu tarafından fonun yönetiminin bir portföy yöneticisine
devredilmesi veya dışandan sağlanan hizmetlerden yararlamlm ası, Kurucu' nun sorumluluğunu
ortadan kaldırmaz. Fon portf'öyü, Kurucu tarafından, bu içtüzük ve Tebliğ hükümleıi dahilinde
yönetilir.
5.2. Kurucunun yönetim kurulu üyelerinelen en az bi ri gayrimenkul alım satım i şi haricinele
gayrimenkul yat ırımları konusunda en az beş yı llı k tecrübeye sahip olup, ay rıca kurucu
nezdinde Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca gayrimenkul değerleme
lisansına sahip bir değerleme uzmanı ve genel müdür ile bu maddede belirtilen yönetim kurulu
üyesinden o luşan en az üç kişilik bir yatırım komitesi bulunur.
Fon'un gayrimenkul portfdyünün yönetimiyle ilgi li
yürütülür.

iş lem l er yatırı m

komitesi

tarafından

5.3. Fon hizmet birimi Oyak Yatınm Menkul Değerler A.Ş. nezdinde oluşturulmuştur. Fon
hizmet birimi asgari olarak, fon muhasebe kayıtlarının tutulması, nakit mutabakatlarının
yap ılmas ı , katılma pay ı a lım-satım emi rl erinin kontrol ed ilmesi, gün sonlannda fon
rapo rlarının, fonun mizan, bilanço, gelir-gider tablosunun haz ırl anması gibi görevleri yerine
getirir. Fon hizmet birimi bünyesinde fon müdürü ve fon işlemleri için gerekli mekan, teknik
donanım ve muhasebe sistemi ile yeterli sayıda ihtisas personelinin bulundurulması zorunludur.
Fon müdürü asgari olarak fon hizmet biriminin organizasyonunun sağlanınası , fon ile ilgili
yasal ve diğer işlemleri n koordinasyonu, yürütülmesi ve takibinden sorumludur. Fon müdürü,
portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunamaz. Fon müdürünün herhangi bir sebepten dolayı
görevden ay rıl ması halinele a ltı i ş günü içinde yeni bir fon müdürü atan ır ve Kurul'a bildirilir.
5.4. Çıkarılan katılma paylarının kaydına mahsus olmak üzere TTK'nun 64. ınci'ne göre tasdik
ettirilen "Katılma Paylan Defteri" tutulur. Katılına payları defterinde katılma paylarının alım
satımları izlenir. Fona ilişkin alınan her tür karar onaylı olarak "Yönetim Kurulu Karar
Defterine" yazılır. Bunl ar dışında fon i ş l em l erine ilişkin olarak TTK, YUK, ve SPK.n.
hükümleri çerçevesinde; Yevmiye Defteri (günlük defter) il e Defter-i Kebir (büyük defter),
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından tutulur. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca
istenebilecek YUK'ndan kaynaklanan zorunlu defterler de ayrıca tutulur.
5.5. Kurucu kaydi değer olarak tutulan katılma paylarını yatırımcılar
sistemi kurmak ve bu bilg ileri 5 yıl boyunca saklamak zorundad ır.
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bazında

izieyebilecek bir

5.6. Fon'un muhasebe. denetim, hesap ve işlemleri Kanun, TTK, VUK ve Borçlar Kanunu 'nun
ilgili hüküm lerine uygun olarak, kurucunun ve yöneticinin hesap ları dışında özel hesaplarda
izlenir. Fon muhasebesine ilişki n olarak, Kurul'un Yatırım Fonu Finansal Raporlama
Teb li ği ' nde belirtilen esaslara uyulur.
5.7. Kurucu/Yönetici fon yönetiminde aşağıdaki ilkelere uyar;

5.7.1. Yöneticinin yöneniği her fonun çıkarını ayrı ayrı gözetmesi zorunludur. Yönetici,
yönetimindeki fonlar veya diğer müşterileri arasında biri lehine diğeri aleyhine sonuç verecek
işlem l erde bulunamaz. Fon poı1föyü ile ilgili alım satını kararlarında objektifbilgi ve belgelere
ve sözleşme ile belirlenen yatırım ilkelerine uyulması zorunludm. Bu bi lgi ve belgeler ile alım
satım kararianna mesnet teşk i 1eden araştınna ve raporların en az 5 y ıl süreyle yönetici nezd inde
sakl a nm as ı zorunludur. Fon portföyüne ili şk in yat ırı m kararını veren portföy yö neti cisi alım
satı m ka rari a rı m imzalı olarak kaydeder.
Mevcut piyasa veya ödeme koşullan dikkate alınarak yapılacak alım işlemlerinde
değerleme faaliyeti sonucu bulunan değerlerden daha yüksek, satım ve kiralama işlemlerinde
ise daha düşük değerler esas alınırsa, bu durumun ilgili y ıl içerisinde en uygun haberleşme
vas ı tasıyla katılma payı sahiplerine bildirilmesi zorunludur.

5.7.2.

5. 7.3. Borsada iş l em gören varl ıkların alım satımının borsa kanalıyla yapı lması zo runl udm. Fon
ad ına katılma paylarının alı m satı m ı nedeniyle, Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) Borçlanma Araçları
P i yasasından aynı gün valörili ile aynı gün valörlü i şlem saatleri dışında fon portföyüne alım
veya fon portföyünden satı m zorunluluğu bulunduğunda, BİAŞ tarafından belirlenen işlem
kurallanna uyulur. Yöneticinin, fon portföyüne pay alım satım işlemlerinde, işlemi
gerçekleştiren aracı kuruluşun, fonu temsil eden müşteri numarasıyla Bi AŞ'ta işlem yapmasını
temin etmesi zorunludur.

5.7.4. Yönetici fon adına portföy için yapılan bir a l ım satım işleminden dolay ı lehine komisyon,
iskonto ve benzeri menfaat sağ l arsa, bu d urum kurucu tarafından öğreni l diğ i tarihten itibaren
1O iş günü içinde en uygun ha berleş m e vas ıtas ıy l a yatı rımc ıl ara bildirilir.
S. 7.5. Herhangi bir şeki l de yöneticinin kendi sine veya üçüncü kiş i lere çıkar sağlamak an1ac ı yl a
fon portföyünde bulunan varlıkların alım satımı yapılamaz. Fon adına verilecek emirlerde
gerekli özen ve basiretin gösterilmesi zorunludur. Fon adına yapılacak alım satımlarda portföy
yönetim sözleşmesinde belirlenen genel fon stratej ilerine ve kurucunun genel kararlarına
uyulur.
5.7.6. Fon portföyünün önceden saptan mış belirli b ir getiri
bir garanti verilmez.

sağlayacağına

dair yaz ılı veya sözlü

5.7.7. Kurucu, Yönetici ve fonların yönetimi ile ilgili olarak veya görevlerini ifa etmeleri
sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda iseler bu bilgileri kendi veya üçüncü tarafın menfaati
doğrultusunda kullanamazlar.
5.7.8. Yönetici, fon portföyünü, fon içtüzüğü , ihraç belgesi, Kanun ve ilgili mevzuat
hükümleri ne göre yönetmekle yükümlüdür.
Ayrıca yapılacak gerek gayrimenku l, gerekse diğe r yat ırıml arda icazet belgesi uya rı nca faizsiz
fınans ilkeleri gözetilir.

5.7.9. Kurucu, portföy yönet icisi ve yönetim veya sermaye bakımından bunlarla doğrudan ya
da da l aylı olarak ilişki li olanlar tarafından kurulan veya yönet ilen fonların k at ılma pay l arının
fon portföyüne dahil edilmesi halinde bu fonlara g iri ş ya da çıkış komisyonu ödenemez.

5.8. Kurucu ile katılma payı sahipleri arasındaki ilişkilerde bu içtüzük hükümleri, Kanun ve
ilgili mevzuat, hüküm bulunmayan hallerde ise Borçlar Kanunu'nun vekalet akdi hükümleri
uygulamr. fon i çtüzüğü, katılma payı sahipl eri il e kurucu, sak l ayıcı arasında fon portföyünün
inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilm es ini Kanun ve Saklama Teb l i ği kapsamında
saklanmasın ı ve vekalet akdi hükümlerine göre yönetimini konu alan, genel i ş l em şartlarını
içeren iltihaki bir sözleşmedir.
5.9.

Ayrıca

Fon

ıçın

fai zsiz

fınans

ilkel erine uygun olmak

kaydıyla aşağıdaki

işlemler

yapılabilir.

5.9.1. Fon toplam değerinin azanıi %50 "si o ranında, katılım bankalarından o lmak kaydıyla,
faizsiz fınansınan kullanabi lir. Bu o ranın, fa izsiz fınansman kullanımının gerçekleştiği hesap
dönemi ve so nrasındaki hesap dönemleri sonunda açıklanan fıyat raporlarınd a sağlanması
gereklidir. Faizsiz fınansm a n kullanılması halinde kullanılan faizs iz finansmanın nite li ği , tutarı ,
fınansman o ranı, ödenen komi syon ve masraflar, alındığı tarih ve kuruluş il e geri ödend i ği
tarihe ilişkin bilgiler hesap dönemini takip eden 30 gün içinde en uygun haberl eşme vasıtas ı yla
katılma payı sahiplerine bildirilir.
5.10. Risk Yönetim Sistem i
Kurucu/Yönetici kendi bünyes inde risk yönetim hizmetini sağl ayan bir birim o lu şturabileceğ i
gibi, risk yönetimi konusunda yatırım kuruluş larında ve uzmanlaş mış diğer kuruluşlardan da
hizmet alabilir. Risk yönetim hizmetini sağ l aya n birim, portföyün yönetiminden sorumlu
birimden bağımsızdtr. Risk yönetimini gerçekleştirecek birimin personeli , fonun risk yönetim
sisteminin o luşturulmasından ve yönetiminden sorumludur.
Fon' un olas ı riskleri; Finansman riski, Likidite ri ski , Piyasa riski, Karş ı Taraf Ris ki, Kaldıraç
Yaratan iş lem Riski, Operasyonel R isk, Yoğunlaşma Riski. Korelasyon Ri ski , Yasal Risk,
Değerleme ri ski, İhraççı Ri ski , Faizsiz Finans İlkelerine Uyum Risk'leridir.
Fon' un risk yönetim sistemine ve
yer veri 1m ektedir.

5.11. Kurucu gayrimenkul

MADDE 6-

olası

ri sk iere

ilişkin ayrıntılı açıklamalara

yatırımianna ili şk in dışarıdan danışmanlık

ihraç belgesinde

hizmeti alabilir.

FON PORTFÖYÜNDEKi VARLIKLARlN SAKLANMASI:

6.1. Fon portföyündeki var lıkl ar yapılacak bir sözleşme ile Saklama Tebliği düzenlemeleri
çerçevesinde portföy sakl ay ıcısı nezdinde s.aklanır. Portföy Sak l ayıcısı ; fona ait finansal
varlıkl arın saklanması ve/veya kayıtların tutulmas ı , diğer varlıkl arınaidiyetinin doğrul anması
ve takibi, kayıtl annın tutulması, varlık ve nakit hareketlerine ilişkin işlemlerin yerine
getirilmesinin kontrolü ile mevzuatta belirtilen diğer görevl eıin yerine getirilmesinden
sorumludur.
6.2. Fon, tapuya tescil, vetesci le bağlı deği ş iklik , terkin ve di.izeltme işl em l eri il e sınırlı olarak
tüzel kişili ğ i haiz addolunur. Fon portföyünde bulunan gayrimenkuller ile gayrimenkule daya lı
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haklar tapu kütüğüne fon adına tescil edilir. Tapuda fon adına yapılacak işlem l er kurucu ile
portföy saklay ı cısının en az ikişer yetkilisinin müşterek imzaları ile gerçek l eştirilir. Bu hükmün
uygulanmasında yetkililer. kurucu ve poıtföy saklayıcısının yönetim kurulu başkan ve üyeleri
ile yönetim kurulunca yetkitendirilecek en az ikinci derece imza yetkisine sahip kişilerdir.
6.3. Fiziken veya kayden sak lanması mümkün olmayan varlıkların mevcudi yetini ve fona
aidiyetini gösteren bilgi, belge ve kayıtlar da portföy sak l ayıcı s ı nezdinde tutulur.
6.4. Gayrimenkul yatırımiarın a ilişkin bilgi ve belgelerin örnekleri, saklama sözleşmesinde
belirtilen esaslar çerçevesinde, yatırımın yapılmasım müteakip 1O iş günü içinde kurucu
tarafından portföy saklayıcısına iletilir.
6.5. Fon mal varlığı; fon hesabına o lmas ı , içtüzük ve ihraç belgesinde hüküm bulunmas ı şart ı yla
finansman kullanılması ve koruma amaçlı vaad sözleşmesine veya vaad yöntemine dayalı
işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunma haricinde teminat
gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı kurucunun ve poı1föy saklayıcısının yönetiminin
veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf
edilemez, kamu alacakl arının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati
tedbir konu lamaz ve iflas ma sas ına dahil edilemez.
6.6. Kurucunun üçüncü kişilere olan borçları ve yükümlülükleri ile fonun
kişilerden olan alacakları birbirleriyle mahsup edilemez.

aynı

üçüncü

6.7. Fon portföyünde yer alan ve Takasbank'ın saklama hi zmeti verdiği para ve sennaye
p i yasası araç l a rı , kıymetli madenler ile diğer varlıklar Takasbank nezdinde Fon adına açılan
hesaplarda izlenir. Bunların dışında kalan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli
bilgiler Takasbank'a aktarılır veya söz konusu bilgilere Takasbank'ın erişimine imkan sağlan ır.

MADDE 7- FON'UN TEMSiLi
7.1. Fon , tüm faaliyetlerinin icrasında, kurucunun yönetim kurulu tarafından temsil edilir.
Yönetim kurulu bu yetkisini bir veya daha fazla üyeye veya kurucunun birinci derece imza
yetkisi ne sah ip personeline devredebilir. Ancak, fonun kuruluş, katılma payı ihracı. tasfiyesi ile
katılma payı sahiplerinin yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki aşağıdaki işlemlerinin
yönetim kurulu kararı ile yapılması zorunludur.
a) Fon yatırım stratej isi değişikliği ,
b) Unvan değişikliği,
c) Portföy yöneticisi ve portföy saklayıcısı değişikliği,
ç) Fon toplam gider oran ı değişikliği ve yatınmcılard an tahsil edilen komisyonlarda
değişiklikl e r,

d) Fon katılına payı alım sat ım esas larına ili şk in önemli nitelikteki değişiklikl er
e) Fon kurucu değişikliği ,
t) Fon adına katılma paylarının alım satımı nedeniyle, BİAŞ'ın ilgili piyasasından aynı gün
valörü ile aynı gün valöriLi işlem saatleri dışında yap ıl acak işlemlerin genel gerekçesinin
belirlenmesi,
g) Fonun varlık alını satımına ilişkin genel ilkelerin belirlenmesi
h) Kaldıraç yaratan i şlemlere yönelik gene l ilkelerin belirlenmesi,
ı) Promosyon kampanyas ı düzenlenmesi.
i) Katılma payı sahiplerinin kararlarını etkileyecek nitelikte diğer işlemler.
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FON' UN GAYRİMENKUL
YÖNETİM STRATEJiSi:

MADDE 8-

YATlRlMI

PORTFÖYÜNE

İLİŞKİN

8.1. Fon·un temel yatırım stratejisi, değer artışı kazancı, alım satım kan veya kira geliri elde
etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik
merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü
gayrimenkule yatınm yapmakt ır. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller sa tın alınabili r,
satılab ili r, ki ralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve sat ı ş vaad i söz leşmesi
imzalanabil ir. Yurtiçi gayrimenkule yatırım yapan anonim ortaklıklann payları na, gayrimenkul
sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma payiarına icazet belgesine
bağlanmış olması koşuluyla yatmm yapılabilir. Ancak Fon' un yatırım stratejisi kapsamındaki
yatırım kriterleri her bir gayrimenkul türü için farklılık gösterebilecektir.
Fon katılım esaslarına dayalı olarak kurulduğu için ters repo, repo, faize daya lı vadeli işlem,
opsiyon, varant, swap işlemleri ve buna benzer faiz getirisi olan işlemleri yapamaz. Fon
portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçlan alınmaz.
Fon portföyüne dahil edilebilecek varlıklaJ ve fon adına yap ılacak işlemlerin faizsiz finans
ilkelerine uygun varlıklar ve iş l emler o l mas ı esastır. Bu kapsamda, fon portföyüne Danışma
Kurulu'ndan icazet alınan varlık ve işlemler dahil edilecektir.
8.2. Ayrıca fon portföyünde yer alan gayrimenkul yatırımlarının yönetiminde aşağıdaki esaslara
ve yatırım sını rlarnalanna uyulur;
8.2.1. Alun satım kan veya kira geliri elde etmek amacıyla; arsa, arazi, konut, ofis, a lı şveriş
merkezi, ote l, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve benzeri her türlü gayrimenkulü satın
alabilir, satabilir, kiralayabilir. kiraya verebilir ve satın almayı veya satınayı vaad edebilir.
8.2.2. Mülkiyeti başka kişilere ait olan gayrimenkuller üzerinde tapuya tescil edi lmesi şartıyla
22/11 /2001 tarihli ve 4721 say ılı Türk Meden i Kanunu hüküm lerine göre fon lehine üst h akkı
ve devre mülk irtifakı tesis edebilir ve bu haklan fon ad ın a üçüncü kişilere devrcdebilir.
8.2.3.Fon portföyünde yer alan gayrimenkuller üzerinde fon adına başka kişiler lehine tapuya
tescil edilmesi şartıyla üst hakkı ve devre mülk irtifakı tesis edebilir ve bu hakların üçüncü
kişilere devrine izin verebilir.
8.2.4. Üst hakkı. ve devre mü lk hakkının devrcdilebilmesine ilişkin olarak bu hakları doğuran
sözleşmelerde herhangi bir s ınırlama getirilemez. Ancak özel kanun hükümleri saklıdır.
8.2.5. Fon toplam değerinin en az %80'inin gayrimenkul yatırımlarından oluşması zorunludm.
Bu oranın hesaplanmasında faizsiz finans ilkelerine uygun olmak koşulu ile Tebliğ'in 4 üncü
maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen varlık, hak ve işlemler dikkate alınır. Tabi
olduklan mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplanıın ın
devamlı olarak en az %75' i icazet belgesine bağlanmış yurtiçi gayrimenkul yatırımlanndan
oluşan anonim ortaklıkların paylanna, Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yatırım
yapılabilir.

8.2.6. Üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkullin değerini etkileyecek nitelikte herhangi bir
takyidat şe rhi olan bina, arsa, arazi ve buna benzer nitelikteki gayrim enkullerin ve
-·
gayrimenkule dayalı hakların değeri fon toplam değerinin %30'unu aşamaz.
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8.2.7. Kurucu ve yönetici Fon

adına;

a) Gayrimenkul projelerine yatırı m yapamaz, gayrimenkullerin in şaat işlerini kendileri
üstlenemez, bu amaçla personel ve ekipman edinemez. Gayrimenkul proje lerine yatırım
bakımından 8.2.8. maddesi hü kümleri sak lıdır.
b) Kendi personeli vasıtasıyla başka kişi ve kuru l uşlara proje geliştirme, proje kontrol,
mal i fizibilite, yasal izinierin takibi ve buna benzer hizmetler veremez.
c) Otel , hastane, a lı şveri ş merkezi, iş merkezi, ticari parklar, ticari depolar, konut siteleri,
s üpermarketler ve bunlara benzer nitelikteki gayrimenkulleri ticari maksatla işletemez ve bu
amaçla personel istihdam edemez.
ç) Devredilebilmesi konusunda bir sınırlamaya tabi olan varhklan ve hakları fon
portfôyüne dahi l edemez.
d) Fon portföyünden sürekli olarak kısa vadeli gayrimenkul a lım satımı yapamaz .
e) Yurtdışında gayrimenkul alım , sat ım ve kiralama faaliyetinde bulunamaz.
8.2.8. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı , İller Bankası A.Ş., belediyeler ile bunların bağlı
ortaklıkları, i ş tirakl eri ve/veya yönetim kuruluna aday gösterme imtiyaz ının bulunduğu
ş irketler tarafınd an gerçekleştirilen inşaat ruhsatı alınm ı ş projeler kapsarnındaki bağımsız
bölüm ler, inşaatın tamam lanma oraruna bakı lm aksızın, fon portföyüne dahil edilebilir.

MADDE 9ESASLAR:
9.1.

GAYRİMENKUL YA TIRIMI DIŞINDAKi YATlRıMLARA İLİŞKİN

Aşağıdak i varlık

ve işlemler fon portföyüne dahil edilebil ir.
a) Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye'de kurul an anonim ortaklıklara ait
faizsiz fınans ilkelerine uygunluğu Danı şma Kurulu tarafından onaylanmı ş paylar,
b) Katılm a hesabı ,
c) İcazet belgesine bağlanmış katılım yatırım fonu katılma payları ,
d) Vaad sözleşmeleri ,
e) lcazet belgesine bağlanmış sertifikalar,
f) İcazet belgesine bağ l anmış kira scrtifıkalan (sukuk),
g) Faizsiz fınans ilkelerine uygunl uğu Danışma Kurulu tarafından onay l anmış vaad
sözleşmesine veya vaad yöntemine da yalı koruma amaçlı işlemlerin nakit teminatlan,
h) Kurulca uygun görülen ve icazet belgesine bağlanmış diğer yatırım araçları.

9.2. Fon,

altına, di ğer kıymet li

sözleşmelerine yatırım

madeniere ve
yapamaz.

diğer

emtialara ve bun lara

9.3. Fon, sem1aye piyasası araç l arını açı ğa satamaz, kredili menkul
sermaye pi yasası araç ları nı ödünç alamaz.

dayalı

kı y ınet i ş lem i

vadeli

i ş l em

yapamaz ve

veya vaad yöntemi ne dayalı işlemlere (Vaad yöntemi; Vadeli
en faz la tek tarafın verdi ğ i söz ile tek ta rafı bağlayıcı tercihi ile
yap ılm as ıdır. ) sadece portföylerini döviz, kar payı ve piyasa riskleri gibi riskiere ka rş ı korumak
amacıy l a taraf o labilir. Bu tür i ş l em ler nedeniyle maruz ka lınan aç ık pozisyon tuta rı fon toplam
değerinin %20 ' sini aşamaz. Bu madde kapsamında yapılacak değerlendirmelerde fonun hesap
dönemi sonundak i net varlık değeri esas alınır.

9.4. Vaad

sözleşmesine

a lı m/sat ım işlem lerinin

9.5. Fon portföyüne

yabancı

sermaye

piyasası aracı

dah il edilmeyecekti r.
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9.6. Fon portfOyüne alınacak borsada i şlem görmeyen varl ık ve i şlemlerin niteli ğ ine ve portföye
dahil edilmesine ilişkin olarak aşağı daki esaslar uygulanır:
Borsada işlem görmeyen varlık ve işlemler Yönetim Kurulu karanna bağlanmak suretiyle
portföye dahil edilebilir. Borsada işlem görmeyen anonim şirketlerin pay senetlerine ve borsada
işlem görmeyen ve fonun yatırım stratejisi uyarınca fon portföyüne dahil edilebilecek olan diğer
yatırım araç l arına fon portföy d eğerinin en faz la % 10' u oranında yatırım yapabilir.
Fon portföyüne, riskten korunma, nakit ihtiyacının karşılanması veya yatırım amacıyla, fonun
türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde
ve Danışma Kurulu'nun onay verdiği, faiz içermeyen, tezgahüstü (OTC) piyasalarda en az bir
tarafın cayma hakkını içeren taahhüt (vaad) i ş l emleri dahil edilebilir.
Sözl eşmelerin karşı taraflarının derecelendirmeye tabi tutulmuş olması, herhangi bir ilişkiden
etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fıyat içermesi ve fonun fıyat
açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması
zorunludur. Ayrıca, borsa dışında en az bir tarafın cayma hakkını içeren taahhüt (vaad)
işlemlerinde karşı tarafın , denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum
vb.) olması ve fonun fıyat açıklama dönemlerinde "güvenilir" ve "doğrulanabilir" bir yöntem
ile değerlenınesi zorunludur. Sözleşmenin karşı tarafı nın, yönet im kontrolü kamu kurum ve
kuruluşlarına ait olan bir banka o lm ası ve derecelendirme yapılabilmesi için gerekli olan
şartların sağlanamaması halinde notun ilk defa alınmasına kadar geçen sürede anılan banka için
yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendiıme şartı aranmaz.

9.7. Fon'un operasyonel
amacıyla nakit tutulabilir.

i ş lem leri

neden iyle

o l uşabilecek

likidite

i htiyacının karş ıl anması

MADDE 10- PORTFÖY DEGERiNİN B ELİRLENMES İ ESASLARI VE KATILMA
PAYI FİYATININ TESPİTİ :
10.1. "Fon Portföy Değeri" , portföydeki varlıkl arın Kurul düzenlemeleri ve bu içtüzükte
belirlenen esaslar çerçevesinde bulunan değerlerinin topl am ıdır.
10.2. "Fon Toplam Değeri", fon portföyündeki varlıkların Kurulun ilgili düzenlemeleri
çerçevesinde değedenmesi neticesinde bulunan fon portföy değerine varsa diğer varlıklann ve
alacakların eklenmesi ve borç l arın düşülmes i s uretiyle ulaşıl an değerd i r.

10.3.

Katılma paylarının

itibari değeri yoktur. Fon birim pay
bölünmesiyle elde edilir.

değeri,

fon toplam

değerinin

katılma paylarının sayısma

ile rayiç kira bedellerinin değer
tespitinin gayrimenkul değerleme kuruluşlarına yaptırılmas ı zorunludw-. Portföyde yer alan
varlıkların y ıl sonu değerl erinin tespitin in yap ı l ması zorun ludur. Söz konusu değer tespitine
ilişkin değerleme raporu hazırlanması öngörülen durumlarda, işlem tarihinden önceki üç ay
içerisinde hazırlanmış bir değerleme raporu bulunması halinde tekrar değerleme raporu
hazırlatılması ihtiyaridir.

10.4. Portföye

a l ınacak varl ıkl arın

ve

hakların

rayiç

değerleri

ilişkin değerleme çalışma l arının bitiş tarihi ile rapor tarihi arasındaki
sürenin beş i ş gününü aşmaması ve gayrimenku l değerleme rapo runun rapor tarih ini takip eden
iki iş günü içinde kurucuya teslimi zorunludur. Değerleme raporlan değerleme tarihinden

10.5. Gayrimenkule
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itibaren en az 1O yı l boyunca, ihtilaf olması durumunda ihtilaf sonuçlanıncaya kadar kurucu ve
varsa portföy yöneticisi nezdinde saklanır.

10.6. Fon portföyünde yer alan
fonlarının

finansa l
esaslara uyulur.

va rlıkların değerleme esas larına ilişk in

raporlam a l arına ilişkin

o larak, Kurulun yatırım
düzenlemelerinde yer alan değer l emeye ilişkin

veya fona iadesinin ayni olarak gerçek leşti rilmes i durumunda,
bölümünde belirtilen esaslar çerçevesinde katılma payı karşılığında
yatırımcılardan fona veya fondan yatırımcı l ara devredilecek gayrimenkuller, Tebliğ ' in 18 inci
maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen gayrimenkul projeleri kapsamındaki bağımsı z
bölümler ve gayrimenkule dayalı hakların değer tespitine yönelik olarak, Tebliğ' in 29 uncu
maddesinin ikinci fıkrası kap sa mında değerleme hizmeti alınacak kuruluş olarak belirlenen
gayrimenkul değerleme kuruluşuna bir rapor hazırlatılır. Yatırımcılardan fona devredilecekler
için hazırlanacak değerleme raporuna ilişkin masraflar fon portföyünden karşılanamaz. Katılma
payı satışında, ilu·aç edilecek katılma payı adedinin hesaplanmasında esas alınacak değer,
hazırlanan değerl e me raporunda ulaşılan değerden fazla, katılma payı iadesinde geri alınacak
katılma payı adedinin hesaplanmasında esas a lınacak değer ise hazırlanan değerleme raporunda
ulaşılan değerden az olamaz. Üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulUn değetini
etkileyecek ve/veya devriılİ kısıtlayacak nitelikte herhangi bir takyidat bulunan gayrimenkuller
ve gayrimenkule dayalı haklar katılma payı satışı karşılığında fona devredilemez.

10.7.

Katılma payı ihraemın

Tebli ğ' in

beşinci

10.8. Fon birim pay değeri ilu·aç belgesinde belirlenen tarih(lerde) ve en az yıld a bir kere olmak
üzere

hesaplanır.

10.9. Katılma paylannın borsada
10.10. Fon

işlem

görmesine ilişkin esaslar Borsa tarafından belirlen ir.

katılma paylannın değerlerinin yatırımcılara

bildirim esas ve usullerine fon ihraç

belgesinde yer verilmektedir.
afetler, ekonomik kriz, i letişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki
ilgili olduğu pazarın, piyasanın , platfonnun kapanmas ı , bilgisayar sistemlerinde
meydana gelebilecek arızalar, ron toplam değerini etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya
çıkmas ı gibi olağa nüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti
hususunda kurucunun yönetim kurulu karar alabilir. Bu durumda değerleme esas l annın
gerekçeli olarak karar defterine yaz ıl a rak, Kurula ve portföy sak layıcısına bildirilmesi
zorunludur. Ayrıca söz konusu olaylarla ilgili olarak en uygun haberleşme vasıtasıyla katılma
payı sahipleriı1e bildirim yapılır.

10.11 .

Savaş, doğal

varl ıkların

MADDE ll-KATILMA PAYLARININ SATISI VE FONA İADESi İLE NiTELiKLi
YATIRIMC ILAR ARASINDA KATILMA PAYI DEVRİ
11.1. Bu içtüzükte belirtilen esaslar çerçevesinde katılma paylarının pazarlama ve
kurucunun yanı s ı ra kurucu ile sözleşme imzalanması ve ihraç belgesinde
unvan iarına yer verilmesi su retiyle gerekli yetkiye sah ip olan portföy yönetim şirketleri ile
yatırım kuruluşları tarafından , işlemlerin bu fonların içerdiği riskler konusunda yeterl i bilgiye
sahip satış personeli tarafından gerçekleştirilmesi kaydıyla yapılabilir.
dağ ıt ı mı/satışı

11.2. Katılma pay l arının sat ı ş/pazarlama ve dağıtım faa liyetlerini yürütecek olan kuruluş , satış
yapılan yat ırım cıların Tebli ğ' de belirlenen nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz oldukların dair
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bilgi ve belgeleri tem in etmek ve bunları fon süresince ve asgari olarak beş yıl boyunca
muhafaza etmek zorundadır. Belirtilen hususlara aykınlık nedeniyle doğabilecek yatırımcı
zararlarından katılma payı pazarlama ve dağıtım faaliyetini yürüten kuruluş sorumludur.

11.3. Katılm a payla rının Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde MKK nezdinde üye ve hak
sahipleri bazında izlenmesi zorunludur.
11.4. Katılma pay ı sa tı ş ı , nakden veya gayrimenkuller ve gayrimenku le daya lı hakiann tapu
sicili nde fon ad ına tescil ettirilmes i suretiyle veya Teb li ğ'in 18 inci maddesinin üçüncü
fıkrasında belirtilen gayrimenkul projeleri kapsamındaki bağımsız bölümterin tapu sicil ine fon
adına tescil ettirilmesi ya da bu bölümterin satın alınmasına ilişkin sözleşmeleri n fona
devredi lmesi suretiyle ayni olarak ödenmesi; katı l ma pay ın ın fona iadesi, yatınm cılann
pay l a rının ihraç belgesinde belirlenen esas lara göre fona iade ed ilmek s ureti yle nakde
çevril mesi veya payianna karşılı k gelen gayri menkuller ve gayrimenkule daya lı hakların
yatırımcılara devredilmesi suretiyle gerçekleşti ri !ir.
11.5 Kurucu tarafı ndan kat ıl ma paylan nın fon ad ına a lı m satımı esastı r. K mucu, fonun katılm a
pay l a rı nı kendi po ıiföyün e dahil edebilir. Kurucunun, kendi portföyüne dahil edeceğ i kat ıl ma
payları, fonun katılma payı sayısının %50'sini aşamaz. Bu şekilde kurucu portföyüne alınan
katılma paylan alım tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde fona iade edilir. Ancak kurucu
tarafından fona avans tahsis edilmiş ise bu tutar karş ıl ığında kurucu portföyüne alınan katılma
pay l a rı fo nun kurulu ş und an itibaren bir yı l sü re ile bu ora nın hesaplanmasında dikkate al ınmaz .
fona iade edilmesinde gerekli likiditenin sağlanmasından
sorumludur. Katılma paylannın fona iade edilebilmesi için gerekli likiditenin sağl anamadığım
ve portfôydeki va rlıkl arın satış ının yatırımcın ın zararına o l acağınm Kurucu tarafından tespiti
hali nde, K urucu kat ıl ma pay l a rı nın geri alımını erte leyebil ir. Bu d urumda derhal Kurul' a bilgi
verilir. Erteleme süresi bir yılı aşamaz.

11.6. Kurucu, fon

kat ı lma paylarının

veya katılma paylannın fona iadesinin ayni olarak
ge rçe kl eş tiril mek istenmesi d urumunda, her i ş l em öncesinde varsa fo nun mevcut tüm katıl ma
payı sahiplerinin mutabakatları nın alınması. bu hususun portföy saklay ı c ı sı tarafından da teyit
edilmesi ve söz konusu belgelerin fon süresi ve takip eden 5 yıl boyunca Kurucu nezdinde
muhafaza edilmesi zorunludur.

l l. 7. Fon

kat ıl ma pay l ann ı n ihraemın

nitelikli yatırımc ıl ar arasında devri mümkündür. Nitelikli yatırımcılar
devrinin gerçekleştirilebilmesi için devralan kişi ve/veya kmuluşların
nitelikli yatırımcı vasıflannı haiz olduğuna ilişkin bilgi ve belgelerin devir işlemlerini yürüten
kurul uşa iletilmesi zorunl udur. Devir işlem l e r in i yürüten kmul uş, söz konusu bilgi ve belgeleri
temin etmek ve bunları fon süresince ve asgari olarak beş yıl boyunca m uhafaza etmek
zorundadı r. N iteli id i yatırımc ılar arasındaki katılma payı devirleri , katılma paylannın hak
salıibi yatırımc ı lar arasında aktarılması ile tamanılanır. Katılma payı devirlerine ilişkin
bilgilerin MKK'ya iletilmesinden devir işlemlerini yürüten kuruluş sorumludur. Bu madde
kapsam ında , kurucu ve yönetici sahip o l duğu katıl ma pay larını d i ğer niteli kli yatırımc ıl ara
devredeb il ir.

11.8.

Katılma pay l arının

arasında katılma payı

Kat ılma paylanmn, mevcut veya yeni nitelikli yatırımcılar arası katılma payı devirleri, talimatın
veril mesini tak ip eden ilk fıyat raporundaki fon biri m pay fiyatı üzerinden veya taraflar arasmda
belirlenecek fon bi ri m pay fiyatı üzerinden her zaman yap ıl ab il ir.

ll

Nitelikli

yatırımcılar arasındaki katılma payı

esaslarına

tamamen

yer

verilmiş olması

devideri fon bilgilendirme dokümanlarında
halinde kurucu veya yöneticinin onayına bağlanabilir yahut

sınırlandınlabilir.

MADDE 12- FON GİDER GELİR FA RKININ KATILMA PAYI SAHİPLERiNE
DAGITILMASI ESASLARI:
yılıdır. Ancak ilk hesap dönemi Fon'un
sonuna kadar olan süJedir.

12.1. Fon'un hesap dönemi takvim
başlayarak

o

yılın Ara lık ayının

kuru l uş

tarihinden

12.2. Fon'da oluşan kar, katılma paylannın bu içtüzükte belirtilen esaslara göre tespit edilen fon
fiyatına yansır. Fon portföyünde bulunan ortaklık paylanrun kar payları, kar payı dağıtım
tarihinin başlang ıç gününde tahsil edilmesine bakılmaks ı zın muhasebeleştiri lir . Katılma payı
sahipleri, paylarını ihraç belgesinde belirtilen sürelerle Fon'a geri sattıklarında, işleme esas
fiyatın içerdiği Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar.
da dahil tüm giderler fon malvarlığından karşılanır.
Fondan karş ıl anan, poıiföy yönetim ücreti dahil tüm giderlerin toplamının fon toplam değerine
göre üst sınırına ihraç belgesinde yer verilmektedir. Performans ücretinin bu sınıra dahil olup
olmadığı hususu fon ihraç belgesinde belirtilir.

12.3. Fona

12.4. fon

ilişkin kuruluş masrafları

malva rlı ğından yap ıl ab ilecek

harcamalara ihraç belgesinde yer verilmektedir.

12.5. Fon'un yönetim ve temsili ile fona tahsis edilen

donanım

ve personel ile muhasebe
hizmetleri karşılığı olarak. fon malvarlığından karşılanacak yönetim ücretinin hesaplanmasına
ilişkin bilgilere ihraç belgesinde yer verilmektedir. Söz konusu ücret kurucu ve yönetici
arasında paylaştırı labilir.

12.6.

Katılma payı sahiplerine kar payı dağıtılmayacaktır.

12.7. Kurucu tarafından performans ücreti tahsil edilebilir. Performans ücreti fona tahakkuk
ertirilecek ve fondan tahsil edilecektir. Performans ücretinin tahakkuku ve tahsiline ilişkin usul
ve esaslar katılma payı satışına başlanmadan kurucunun yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
Katılma payı pazarlama ve dağıtım faaliyetini yürüten kuruluş tarafından, katılma payı satışı
yapılacak yatırımcılara performans ücretinin tahakkuk ve tahsiline ilişkin usu l ve esasların
yazı lı o larak bildirilmesi ve kat ıl ma payı satışı yapılacak yatınmcılardan performans ücretinin
tahakkuk ve tahsiline ilişkin usul ve esasları kabul ettiklerine dair yazılı beyan alınması ve bu
beyanm fonun süresince ve fonun tasfiye tarihini takip eden 5 yıl boyunca saklanması
zorunludur.
MADDE 13-

FON'LA İLGİLİ BİLG İLERİN AÇlKLANMA ŞEKLİ:

13.1. Fon, Yatırım Fonları Raporlama Tebliğine uygun olarak yıllık ve altı aylık ara dönem
finansal rapor düzenlemekle yükümlüdür. Y ıllı k fi11ansa l raporlar bağımsız denetime, altı ay lı k
ara dönem finansal raporlar ise incelemeye (sınırlı bağımsız denetim) tabidir.
13.2. Yıllık ve altı aylık finansal raporlara dönem içindeki gelişmeleri açıklayan bilgilere
gayrimenkul yatırımiarına ilişkin olarak Kurulun ilgi li düzenlemeleri uyannca hazırlanı11ış
bulunan değerleme raporl arı eklenir. Dönem içindeki gelişmel eri açıklayan bilgiler ve
değerleme raporları, bağımsız denetime tabi değildir.
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13.3. Fona ilişkin yıllık finansal raporlar hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün; altı aylık
ara dönem finansal raporlar ise ara dönemin bitimini takip eden 30 gün içinde Kurula gönderilir.
Söz konusu raporlar ayrıca KAP'ta ilan edilerek, Kurula yapı lacak bildirimi müteakip 1O iş
günü içerisinde katılına payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtas ı yla iletilir. KAP'ta ilan
edilecek finansal raporlarda, ticari sır nite li ğindeki bilgi leri içeren bölümler gizlenebilir.
13.4. Kurul ücretine esas üçer aylık dönemlerde hesaplanacak fon toplam değerleri dönem
sonunu takip eden 1O iş günü içerisinde Kurula gönderilir. Ayrıca fon süresi sonunda da fiyat
raporu hazırlanır ve bu maddede belirtilen sürede Kurula gönderilir.
13.5. Fon, Finansal Raporlama Tebliği'nin ll inci, 12 nci ve 13 üncü maddelerinde düzenlenen
finansal raporlan Kurul ' un bildirim yükümlülüklerine ilişkin mevzuat düzenlemeleri
çerçevesinde ilan eder.
13.6. Fiyat

raporlarının hazırlanmasında

en son tarihli finansal

tablolarında

yer alan veriler

kullanılır.

13.7. Fona ilişkin o larak yap ılacak tanıtım ve reklamlarda, Kurul düzen lemelerinde yer alan
nitelikli yatınmcı tanımına ve satışın yalnızca gerekli koşullan sağlayan nitelikli yatırımcılara
yapılacağı hususları na yer verilmesi zorunludur.
13.8. Kurul gerektiğinde,
veri lmesini isteyebi lir.

Teb li ğ'de

yer alan sürelerle

bağlı olmaks ı zın

Fon

hakkında

bilgi

13.9. Kurucu ve portföy yöneticisi gayrimenkul yatırımiarına ilişkin bilgileri, varsa söz konusu
yatı rı mlarla fon yönetiminde görev alan kişilerin ilişkisini de içerecek şekilde, yatırımı n
yapıldığı

tarihten itibaren 15 gün içinde en uygun
sahiplerine bildirir.

raporlan ile fon portföyünde yer alan diğer
va rlı k l ara ili şkin değe rleme rapo rlannı ekieriyle birlikte, kend ilerine teslimini takip eden 10 iş
günü içinde Saklama Tebliği kapsamında değerlendiımelerde bulunulmak üzere portföy
saklayıcısına gönderir. Değerleme raporlannın birer örneği kurucu merkezinde yatırımcıların
incelemesi için hazır bulundurul ur, talep etmeleri halinde masratlan yatınmcı larca karşılanmak
üzere yatırımcılara da gönderilir.
13.1 O. Kurucu,

h azırlanan

hab erleşme vas ıtasıyla kat ılma payı

gayrimenkul

değerl eme

13. l 1. Fon' un faaliyet ve yatırırnlarının katılım finan s ilkelerine uygunJuğuna
icazet belgesi KAP'ta ve Kurucu ·nun resmi internet sitesinde yayımlanacaktır.

ilişkin alınan

sonunu takip eden bir ay içerisinde, fon portföyünde değe rl eme
yaptın lması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti alınacak bir değerleme kuruluşunu
ve portföyüne o yıl içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme
hizmeti alınacak en fazla iki adet değerleme kuruluşunu yönetim klll·ulu kararı ile belirler,
belirlenen değerleme kuruluş larını portföy saklay ı cıs ın a bildirir ve ayrıca KAP'ta ilan eder.
Beli rl enen değe rl eme kuru l uşu ancak değiştiritme gerekçesinin Kurula gönderilmes ini
müteakip Kurul onayı ile değiştirilebilir.

13.12. Kurucu, her

yıl

MADDE 14- FON'A KATILMA VE FON'DAN AYRlLMA SARTLARI
14.1. Genel Esasla r
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Katılma payı sat ın alınması
katılma payı alım satımının

veya fona iadesinde, Kurucunun ihraç belgesinde ilan
yap ılacağı yerlere başvurularak alım satım talimatı verilir.

edeceği

Kurucu ' nun kendi adına yapacağ ı işlem l er de dahil alman tüm katılma payı alım satım
ta l imatıanna alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsi l sıra numarası verilir
ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.
Savaş, doğal

afetler, ekonomik kri z, iletişim s istemlerinin çökmesi, portfôydeki varlı kların ilgili
pazann , piyasanın, platformun kapanmas ı , bilgisayar s istemlerinde meydana
gelebilecek arızalar, fon toplam değerini etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi
olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, Kurulca uygwı görül mesi halinde, fon birim
pay değeri hesaplanmayabilir ve katılma paylannın alım satımı durdurulabilir.
o l duğu

Katılma payı alım satımına ili şkin esaslar ihraç belgesinde be lirtil miştir.

14.2. Tasfiye Dönemine Dair Özel Hüküm ler
Tasfiye döneminde pay sahip leri katılma payı alım veya satım talebinde bulunamaz. Fon'un
varlıklannın satışı , alacaklannın tahsili ve borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluştukça.
o luşan nakit fazlası pay sahiplerine paylan oranında dağıtılır. Bu amaçla ihraç belgesinde
belirtilen pay d eğe ri açıklanma tarihlerinde, Kurucu Fo n'daki nakit mevcudunu dikkate alarak
pay sahiplerine dağıtılacak toplam tutan ve sa hip oldu ğu katılma paylan nispetinde her bir pay
sahibinin alması gereken tutarı beli rler. Tüm pay sahipleri kendileri için belirl enm i ş olan tutar
kadar satım talimatı vermiş kabul edilir. Pay sahipleri ve pay sahiplerine bireysel saklanıa
hizmeti veren kuruluşlar, belirlenen tutarı almaktan ve karşılığında denk gelen miktarda katılma
payını iade etmekten imtina edemez.

Madde 15- FON'UN SONA ERMESi VE FON VARLIGININ TASFiYESi:
15.1. Mevzuatta öngörülen tasfiye hallerinin oluşması halinde Fon , mevzuatia yer verilen
esaslara ve sürelere uygun ola rak tasfiye edilir. Kurucu tarafından tas fiyeye karar verilmesi
halinde, tasfiyeye ilişkin alınan Kurucu yönetim kurulu kararı pay sahiplerine ve Kurul 'a
bildirilir.
15.2. Fonun sona ermesinde ve

tasfıyesind e,

Kmul' un

yatırım fon t arına ilişkin

düzenlemeleri

uyg ulanır.
Yatırım Fonu Teb liği ' nin 28' inci maddesinde belirtilen nedenlerle sona ermesi
durumunda, Fon portföyündeki varlıkl ar Kurucu tarafından borsada satılır. Bu şeki l de satış ı
mümkün olmayan Fon varlıkla rı , açık artırma veya paza rlık veya her iki usulün uygularunas ı
suretiyle satılarak paraya çevrilebilir. Bu yo lla nakde dönüşen Fon varlığı, katılma payı
sahiplerine payları oranında dağıtılır.

15.3. Fon'un,

Kurul ' a ve en uygun haberleşme arac ı vas ıtasıyla
yatırımcılara haber verilir. Tasfiye döneminde yeni katılma payı ihraç edilemez ve yeni bir
gayrimenkul yat ırımı yapılmaz. Uygun piyasa koşulları oluştukça fonun varlık ları satılarak
nakde çevrilir, alacakları tahsil edilir ve borçları ödenir. Bakiye tutarlar ihraç belgesinde
belirlenen esaslara göre pay sahiplerine dağıtı lı r ve tüm katılma payları iade alın ır. Tedavüldeki
tüm katılma paylarının iade alınması so nrasında Kurul 'a gerekli başvurunun yapılmas ını
takiben Fon adının ticaret sicilinden silinmesi için keyfıyet Kurucu tarafından ticaret siciline
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tesci l ve ilan ettirilir. Ticaret siciline ya pılan tescil ile birlikte fo n sona erer. Tescil ve ilana
ilişkin belge ler altı i şgünü içinde Kurul'a gönderilir.

15.5. Fesih

anından

itibaren hiçbir katılma

payı

ihraç edilemez ve geri alınamaz.

Yatırım Fonu Teb liği'nin 28' inci maddesinin bi rinci fıkrası nın (ç) bendinde
belirlenen nedenlerle sona ermesi halinde, tasfiyesinde uygulanacak usul, kurucunun ve/veya
portföy sak l ay ı cısı kurumun i flasına veya tasfiyesine karar veren makam tarafından belirlenir.

15.6. Fon'u n

15.7. Fon

başka

bir fonla birleştirilemez veya başka bir fona dönüştürülemez.

MADDE 16- DiGER HÜKÜMLER:
16.1. Bu lçtüzükte hüküm bulunmayan konularda, Kurul'un III-52 .3 Sayılı Gayrimenkul
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ile ek ve değişiklikJerinde yer alan hükümler
uygulanır.

nitelikli yat ırımc ı ya satı ş ınd a bu içtüzük ve Teb li ğde hüküm
bulunmayan hallerde 2 8/6/20 13 tarihli ve 2869 1 say ılı Resmi Gazete'de yay ıml anan Sermaye
Piyasas ı Araçlannın Satışı Teb liği (II-5 .2)'nde düzenlenen nitelikli yatırımc ı ya satışa ili şk in
hül.'iimler kıyasen uygulanır.

16.2.

Katılma paylarının

16.3. ihraç belgesine ilişkin olarak bu içtüzük ve Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde
22/6/20 13 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan izahnan1e ve ihraç Belgesi
Tebliği (Il-5. 1) hüküml eri k ı yasen u ygu l a nır.
Bu içtüzük hüküml eri ile Sermaye Piyasas ı K urulu'nun düzenlemeleri aras ınd a
bir uygunsuzluk olu şt u ğ u za man Sermaye Piyasası K urulu düzenlemeleri dikkate alınır.
Serm aye Piyasası Kurulu içtüzük hüküm lerinin değiş tiri l mes ini her zaman ta lep edebilir
ve içtüzük s tandartlarını d eğiş tirebilir.
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