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belgesi Serııaye Piyasası Kurulu'nun uvıqE"lhiıı
ve ?sLaL|Lsayılı kararı ile

"""r,r^',lrllriJıraÇ
Ancak, bu belgenin onaYlaııması, bu belgede yer
alan bilgilerin doğru olduğunıın Kurulca
gelmeYeceği gibi, ilgİıi ıon ı<İtııma p"vİ.,,r,
iIişkin bir tavsiye oüarak da kabuı
::1İ*1:.-'rlamına
Fon katılma PgY|arı; iÇtüzük ve ihraç belgesindeki
esaslar çerçevesinde satlş başiangıç tarihi
;lH,T,:,,"#:ffi,;;r;İffİİii.;lTigffa:;il;;;,'tşb,,ii,uç u"ıg.sinde ilan *diı.,io,g,,,,

ve iŞbu ihraÇ belgesine konu fon katılma paylarına
ilişkin bilgiler aşağıda
,*u,*İİJ.ku.rucusuna
Fon kurucusu iie
24 Gayrim*nUu
yöneticisiırin Ticaret
unvan ı
Mah. Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of I"";;;l
!:k{q
ve Adresi
Ofis Bloğu K:I8 D: l39 B
ir / İstanbul'dur.
Ihraca IIişkin Yetkiii Organ
24 Qayrim"nO,
Kararı/Karar Tarihi
30/12/2ü15 tarih ve 20i5l38 sayıIı toplantısında
ihraca karar
Katı Ima Raylarının MZaı

ve Dağıtıınını

Iffi

Ceıçekleştirecek Kurucu ve
Varsa Poııltiy Yönetim
Şirketleri İ le KatıIır.ıa
Paylarının Alım Satımına
Aracılık Yapacak Yatırım
Kurıı luş larınııı Ticaret
Uırvanı
Satış Yönteıni
Katılma Payına İllşl<in asgari

Işlem Liıır itIeri (Varsa)

katı lma payıanrunlazarıarna*ffi
Gayrimenkul Port{tiy Yönetimi A,Ş.

gerçekleştiri l ecektir.

ronl<atiimffi

veya yuıtdışıırda yerleşik
qüg!!üi yatırı mcılara satı lacaktı r.
Fonda pay sahibi olmayan yatırımcılaı.ın;ı,m
tam;ü.,nda
l0,0.909 TI 'dir. Mevcut pay sahiplerinin
ir^şIl]İ]-,r,limiti,
"l]:§"1,;1l''Ş.
p,y uı, *
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Fon Unvanı
Fon Türü
Foır Süresi

Portftiy Saklayİİffin
unvaırı ve Adresi
Portftıy YöneaİaGli n;l işki n
ü

taiimatlarında asgari

cinsinden vadesiz veya vadeli
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liıniti

24 CayrimenO
Yatırım Fonu'dur.
Gayrimenl.ul yatırım foııÜTuıı
Fon'un faaliyet stl
tarihinde başlamak üzere dört yıldır. Tasfiye jOr**lrin
başlamasından itibaren en geç iki yıl içinde tu*fiy"
iştemIeri
taryıamlanarak Fon Sona erer,
Türkiye İu runUu
34330 Levçnt Beşiktaş İstanbuI'dur.
Fon portfloy*nr,
sadece Fon'a likidite sağlanmisı amacıyla İaizsiz
bankacılık
prensiplerine uygun şekilde Tıırk Liraıı veva
vabancı Dar2
değerlendiriIeceğinden
revlend iri Imeın istir.

:.:i.lj]; ı:İ

tarafıırdaır

kadffi-h;niJ,
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genel müdür yardımcılıği -ffi
görevine kısa bir süre sonra Emlak Konut ile ortak

proje
geliştiren Cathay İleri Projeler A.Ş.'de (ismi 24
Gayrimenı<uı
Geliştirme A.Ş. Olarak değiştiı.ilmiştir) devam etmİştir.

5) Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Sn. Mehrnet Akif
Çelenk (Lisans Tarih ve No: 18.05.2014 - 402974'

ıIdızTeknik Üniversitesi Harita Müiıendisliği
Bölümü'nden, 20l2 yılında da Anadolu Üniversitesi İşıetmi
Bölümü'nden mezun olmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi
Fen BiIimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme Bölümü'nde
yüksek lisans eğitimine devaın etmektedir.
20l l 20l5 yıl|arı arasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
_
iştiraki olaır GEDAŞ GayrimenkuI Değerleme A,§.
bünyesinde çalışan Çelenk. Türkiye'nin blrçok bOlgesinje
kentsel dönüşüm, gayrimenkuldeğerleme ve imar uygİlurus
çaIışmalarında bu[unmuştur. Kentsel dtlnilİ[m ve
gayrimenkul değerleme çalışınaları kapsamında ise hak
sahipliği tespiti, matematiksel modelleme ve fizibilite, master
plan hazırlanması, uygulama rehberinin hazır}anması,
gayrimenkul geliştirme ve değerleııre gibi konularda
20 l I yılınd a Y

Fonun Yatırım Stratejisine ve
Amacına İllşl<in Esaslaı.

Fonı"ın

yatırım sınırlamaları

ve Riskleıiııe İiişkin Esaslar

Fon'un yatırım stratejisi dege, artışffi
elde etmek olup. bu amaçla arsalar, binalar veya bağımsız
bölümler satın alınacaktır. Fon portftiyünün yonetiminde,
satıcıları açısından satışı aciliyet arz eden gayrimenkullerin
eınsallerine göre daha uygun fiyatlarla satın aiınması ve
bıınların uygun piyasa koşulları oIuştıığunda daha ytiksek bir
fiyattan satılması stratejisi izlenecektir. Fon'un onceıigı deger
artışı ve alım satım kazancı elde etmek olmakla birliite, Fın
gayrimenkulleri elde tuttuğu süre hoyunca kira geliri de elde
edebilir. Fon, üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün
değerini etkiieyecek nitelikte bir takyidat şelhi oüan ,eya
hissçli miilkiyet yapısına sahip olan gayrimenkullere de
mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabiiir. Fon,
tabi oldukları n,ıevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansaı
tablolarında yer alan aktif topiamının devamlı oiarak en az
Yo75'i gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim
ortakl ıkların paylarına mevzuatta öngörülen sııı ırıar dahil inde
yatırtm yapabiiir. Fon'un meııfaatine olması durumunda,
satın alınan varlıkların alış bedeli satıcılara vadeli olarak
ödenebilir ve satılan varlıkların satış bedeli alıcıIardan vadeli
olarak tahsil edilebilir. Fon sermaye piyasası mevzuatında
izin verilen sınıriamalat dahilinde nakdi veya gayrinakdi
kredi kullanabilir veya kredi limitleri tesis ;ttirebilir. Fon
malvarlığı, Tebliğ'in 23. maddesi kapsamında rehnediiebilir
ve teminat sösterilebi l ir.
A. Fon poıtfoyünde yer alan gayrimenkul yatırı m larının
yönetiminde aşağıdaki esaslara ve yatın m.şı.4ltl,prı aları na
uyulur:
Alım satım karı veya kira gelir
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e. Fon portflöyünden sürekli oİ'arak -kıs., vadeli
gayrimenkul alım satım ı yapamaz.
f.
Yuıtdışında gayrimenkuI alım, satım ve kiralama
faaliyeti nde bulunamaz.
9. Aşağıdaki varlık ve işlemler fon portftiyüne dahil
ediIebiiir.
a. Katılına hesabı,
b, Diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma payları,
ç. Gayrimenkul sertifikaiarı,
Kurul'ca uygun görüIecek diğer yatırım araçları.
9l Fon
poı1loyünün gayrimenkul yatırımlaİı dışında
.10: .
kalan kısmı sadece Fon'a likidite sağlanrnası amacıyla faizsiz
bankacılık prensiplerine uygun şekilde Türk Lİrası veya
yabancı para cinsinden vadesiz veya vadeli katılma hesabında
değerlendirilir.
1 l.
Fon, altına, diğer kıymetli madenlere ve diğer
emtialara ve bunlara dayalı vadeli işlem sözleşmeierLe
yatırım yapamaz,
12. Fon, sermaye piyasası araçlarını açığa satamaz, kredili
menkul kıymet işlemi yapamazve sermaye piyasası araçlarını
ödünç alamaz.
J.3. Foıı'un operasyonei işlemleri nedeniyle oluşabilecek
likidite ihtiyacının karşılaııması amacıyla nakit tutulabi]ir.
|4, Fon poıtfüyüne yabancl sermaye piyasası aıacı dahil
edilmeyecektir,
KatıIma paylarının geri dönüşlerincie oluşan nakit
_l5_
ihtiyacının karşılanması aınaciyla, portfiiyde yer alan repo
işlemine konıı olabilecek menkul kıymetlerin rayiç bedelinin
oz1O'uıra
kadar, borsada veya borsa dışında repo yapılabilir
veya borçlaırma amacıyla Takasbank Para Piyasasİ işlemleri
yapı|abilir.
Yatırım sınırlamalarına uyuffiun fonun hesap

dönemi
sonundaki fon toplam değer tablosu ititrarıyla iağlanması
zorunludur.

B.

Fon'un olası riskleri hakkında bilgiler

l.

Finansman riski: Fon'un ihtiyaç duyduğu finansman

gibidir:

aşağıdaki

kaynaklarına zamanında gerekli ölçüde ,luşu*u*uu

nedeniyie zarara uğrama olası lığıdır.
Likidite riski: Fon variıkiarınıır gerekeıı sürede piyasa
değerinden ırakde dönüştürüleınemesi nedeniyle'rİruru
uğraına olasılığıdır.
3. Döviz kuru riski: Döviz kurlarındaki değişimlere bağlı
olarak yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülükieİin
değerinin değişmesi nedeniyle zararauğrama oIasilığidır.
4. Piyasa riski: iron poftftiyünde yer alan varlıkların
piyasa değerinin düşmesi, yükümlüIüklerin piyasa değerinin
ise yüks e mes i n eden y e zarar a u ğram a a. la§İIİfiiiİiriü,.,-5. Yoğuniaşma riski: Belli bir
yİth.ğar,l,ir ğİ"o.Prnu
yoğu n yat ı rı m yap ı l ması sonucu "a.h,k
rut f i * l;ir,".n++..y..J, k İ;r;
varlık. grubunun içerdiği riskle|e marüz l<dİmdİııİlr]i ;ı
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Bu çerçevede ihbar dönemleri ve her bıt ihbar döneminde
iletilen ıalimatların yerine getirileceği tarihler aşağıdaki

gibidir:

30 Eylül
Pay Fiyatının
Açıklanma
Tarihi

1

Ocak

-

3l Mart

Talinıatları
için ihbar

i Ocak - 30 Haziran

ITenırnuz.-3]
Aralık

30 Haziran'ı takip
eden 12. işgünü

3l Aralık'ı takip

Dönemi

Fon Portfoyünde Yer Alan

Varl ıkların Değerlemesine
illşl<in Esaslar

eden l2. işgünii

guyri*ffi

Fon.portftiyünde yer alan
dayalı haklar ile tabi oldukları mevzuat htikiı-mierine göre
hazır|anan finansal tablolarında yer atan aktif toplamlnın
devamlı olarak en az yo75'i gayrimeııkul yatırımlaı.ından

ve payları borsada işlem görmeyen anonim
ortaklıkların payları haricindeki varlık, işlem ve
yükümlülükler Kurul düzenlemelerine uygun oiarak
olu§an

değerleniı.
Fon
.portftiyünde yer alan gayrimenkuller, gayrimenkule
dayalı haklar ile tabi oldukları ınevzuat hükümierine göre
hazırlanan finansal tablolarında yer alaıı aktif toplaminın
devamlı olarak en az o/o75'i gayrimenkul yatırımlarından
oluşan ve payları borsada işieın görmeyen anonim
ortaklıkların payları ise kurulca uygun görülin değerleme
kurı-ıluşları tarafından hazırlanan ve mevcut en güncel tarihli
değerleme raporlarıııda yer veriien tutarlai üzerinden
değerlemeye konu edilir.
portföyde yer aIan bu varlıklardan
fonun hesap döneırıinin son
üç ayı içerisinde herhangi bir nedenle rayiç değeri tespit
edilmemiş olanlar için yılsonu itibariyİe- değ-er t*rpitl
yaptırılır. portftiyde yer alan bu varlıklardaıı yllın ikinci
çeyreği içerisinde herhangi bir nedsnle rayiç degeri tespit
edilmemiş olanlar içinse, en son hazırlanmış olan Jegerleme
raporunda tespit edilen değer, raporu hazırlayan kuruluş
tarafından yarıyıl sonu itibariyle gözden geçirilerek

Her durumda gayrimenkulün değeriııin

olan olağan dışı durum[arıı.ı Kurucu
ve Kury['ca gerekli görüIen hailerde
ijl: Ii;ii;

li.i,

,İ-i.""y:{:4rli,:dı
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jl'u5l"
|::i
Fonoan Karşıianan,

Fon Gelir Cideı. Faıkının

Katılma Payı Sahiplerine
Aktarı [masına İ üişkin Esaslar

Fona katıima

vı

ponean

Ayrılmaya İlişkin Esaslar

portfty yönetim ücreti dahiİ

tüm
gjderlerin toplamının fon topia;oegeiine
göre tist sınırı % 20
'dir,

|on ş.ll,

-yunsıyacaktır.
katıIma payı birim lyut,,İu
ilan
§:,ftybirim pay fiyaİı üzerindgn pay
edilen
uİİp .urun yatırımcılar,
fonda kaldıkları dönemde oıuşln'
ğ"ii. gider f..k;;;;;
paylarına düşen kısmı bu
şekilde al,.laI:
Katılma p.ayı sahiplerine ayrıca fonda
oluşan kar ve nakit
durumu dikkate alınarak kurucu yönetim
kurulu turu.,|iu
belirlenen hrihlerde nakit kar puy, cug,r,tabilir.
kurucu
Yönetim Kurulu'nun kar payı dagıİıını kuraİ,
l0 işgünü içinOe
en uygun haberleşme vasıtasıyla yatırımcılara
uiioi.ııır. ı<ar
payı, dağıtım tarihi. itibarıyİa mevcut payların
tli*tln*,
bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate^alın*uı..,r,n
olarak dağıtılır. Katılmi payı salıipterinin puyıu.,nu "şii
a.nı*
gelen kar payı tutarları, -bireysel iaklama
hizmeti veren
kı.ıruluştaki hesaplarına yatı rı l ır.
Kar payı dağıtımı fondan nakit
çıkışına sebep oiacağından, bir
sontaki pay fiyatı hesaplama dönemi itibariyle
hesa;Ia;;;'fO;
e*isi olur.
l..1.

24

Kallma payı satın alınması veya fona iadesinde, Kurucu
Gayrimenkul Portftiy Yöııetlmi A.Ş.'nin

merkezine
başvurularak aIım satım talimatı verilir.
Tü., katılma payı alım satım talimatlaıına alım ve
]3
satım
talimatları için ayrı ayrı oimak üzere rnüteselsii
sıra nu*uiuri
veriIir.
1,3. Savaş, doğal afetler, ekonomik
kriz, iletişim sistemleriı.ıin

çökmesi, portftiydeki varlıkların ilgiIi
prİ.r,",
.
piyasanın, platformun kapanması,
"lO-ebifiisayar
sistemlerinde

meydana gelebilecek

arızalar,

fo;

etkileyebilecek önemli. bir bilginin ortaya
çıkması" gibi
olağanüstü durumların meydanİ geimesi -lıalinOe,
KrnİÜ

uygun görüimesi halinde,

lıesaplanınayabiIir

ve

İoplam

degerini

fon birim pay

katıİma paylarının

alım

J"ğ.rİ

satıını
durdurulabilir.
1.4..KatıIma payi satışı, katılma payı bedelinin
tam olarak
nlklgn ödenmesi; katıIma puy,,.,,, fona İ"O"rl,""p"v
sahiplerinin katılma paylarınin'bu böli,imde
belirlenen
göre nakde çevrilmesi suretiyle g".ç*l.İ"ştlrlİ;;. - "
:r3r]_u*u
1.S.Kurucu tarafindan katılına puyiu.,i,r'
fb;';;;;; uı,*
satlmı esastır, kurucu, bu ihraç belgesinde yeı
alan hükümler
saklı kalmak kaydıyla, fon katılİru payİunnın fona
iaJe
ectımesı sırasında gerekli likiditenin sağlanmasından
sorumludur. Kurucu kendi portfoyüne
katılĞ puy, ,u',n
alamaz.
1,6. Katılma paylarının Fon'a iade
likiditenin sağlanamadığını ve
satlşınln pay sahiplerinin zararına o
ve belgeler ile_ korıuya ilişkin Kuruğu

l
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taliınatın o..i1

:ilr"''*,|,-j"İlTİf,
"Fon Birim Pav Fivat_bu[unacak

Açık.ama

r. yİn.
Dön;ı;jn;-i'ilj;"*-İil:

pay nyutı üzerlnden

bölümünde belirlenen geryekleşme
tariliinde yerine getirilir.
3,3, satım talimatları tutar veya katılma
payı adedi olarak
verilebilir. Tutar olarak verilmesi ourumunoa
denk gelen
katılma pay adedi, adet olarak verllmesi
Ourumunda da denk
geien tutar Fon fiyatı açıklandıktan
sonra hesaplanıı..
Gerçekleşme
tarihinde
satım
beJeıı Fon tarafından
?,.4,
bireysel saklama hizmeti ,e.en ku.uİuşa
Oaenir. Bireysel
saklama hizmeti veren kuruluş da uyni'tu.ıt'.
satışa konu
katılma paylarını Kurucu'ya MKK nezdinde
O"u."j.,., ğO]
katılma payları Kurucu tr.unnJun iptal
edilir.
[o:rp
3.5. Tasfiye döneminde gerçekleş*n tut,İ*u
payı iadeleri
hariç olınak üzere. ı<at, ım
ğayı arı n ın |ay satı ipleri tarafı ııdan
fona geri satımında ıade eoııen ı.utiı,i-,u'puyı
tutarının o43'ü
koın i syonu uygu an ır. Söz konusu
gillı
ş
kom i syoıı iaı
:,,"".i"di.
tahsil_edildikleri gün fona gellr kaydedilir,
paylarının Fon'a iade edilebildiği her
bir dtlnem
l:1 [_1ll'*"
için
ayı,ı. ayrı uygulanınak üzere, satıın
talJpleri ;;d;rİ;
ödenmesi gereken toplam tutar en son
hesaplunun fon
Toplam Değeri'nin oZlO'undaır fazla
olursa, Kuİucu tonryu
ilişkin bir yönetim kuru]u kararı almak suretiyle
aşan kısma
denk gelen miktarda satım talebini karşılamama
hakkına
sahiptir. Bıı durumda pay sahiplerinin satım
talepleri eşit
oranda karşılanır.
!. Tasfiye Dönemine Dair Özel Hükümler
4.1. Tasfiye döneminde pay sahipleri
katılma payı alım veya
I

satım talebinde bulunamaz. Fon varl,kiarının

;;;

alacaklatının tahsili ve borçlarının ödenmesi
sonucu nakit
fazlası oluştukça, oluşan nakitfazlası pay
sahiplrrın. pffi,
oranında dağıtilır. Bu amaçla "Fon Biriın
Ray riyat açiı.ıri*
Döneırıine İlişkln Esaslar'' bölümünde yer
verileıı pay
fiyatının açıkIanma tarihlerinde, rrru", Fon'daki
nakit
mevcudunu dikkate alarak pay sahiplerine
dağıtıla.rr ro|İr*
ri|j^
katı tma puyÜr, ni spetİ-nde l,*, Uir puv
::r,İ, ::_ alması
:'1iİr,
sahibinin
gereken tutari belirl;"il;"p.y
kendiieri için belirlenmiş olan tutar kadar
satım talimatı
vermiş kabul edilir. pay sahipleri ve pay
sahiplerine uirevsei
saklama hizıneti veren kuruluşiar, neiırienen
tutarı almaktan
ve karşıIığında denk gelen mikİarda katılmu puy,n,
luJ"
etmekten imtina edemez- katılma payların
iadesi r" ı.ut,i*u
p1|1.tr,tu.Jurının ödenmesine işbu maddenin l.+. nol, UenOl

ffi#İ

nuKumlerı uyguianır,

4,2.-

Fon İçtüzüğü ile Finansal
Raporların Teınin
Edilebileceği Yerler

Tasfiye döneminde işbu maddenin 3.1. ve
3.5. nolu

ınadde hükümleri uygulanmaz.
Fon içtüzügü

.
edilebilir,
Fon'a ilişkin

yıllık

finansal

döneminin bitimini takip ejen 60 gün;
fiııansal raporlar ise ara dönemin tİUml
inde Kurul'a gğnderilir. Söz koııusu

temin
hesap

]
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Fon Toplam Gider Oranı
(D lş a rı d aıı Sa
ğlaııan

Hiznıeller Dahil ahıak Üzere
Fonuıı Ttinı Giderlerinin Fon
Toplanı Değerine Oranını

Ifade Eder,)

krediAlınması
Öngörıilüyorsa Konuya
Ilişkin Bilgi

yatırtmcıya ödenen sat,ş b.de
tarafından tahsil edilir.
Performans ücreti hesapiamalarına ilişkin örnekler
ekte yer
almaktadır.
Fon'daır ruİİ,
Toplam Değeri'ne göre üst sınırı yıllık olarak
:ytp3]r,iFon
%20'dir. Bu sınırııı hesapünma,iou yii içinde'hesapir-",
fon toplaııı değerterinin ortalaması esas aIınır.
FIer hesap döneminin (takvim yılının) son
iş güııü itibarıyla,
f91 toplaın gideri oranının uşıl,p aşİlmaO,g,, iÇlİİ
ı:]Lk
dönern
nde hesap lanan fon toplam değerlerin in o,İala*l,
.içi
esas alınarak Kurucu tarafındİn konİrol edilir. Vaprl"n
kontrolde belirlenen
9l1nün aşıldığıııın tespiti halinde,'aşan
tutar yılın son işgünü itibariyle kuiucu tarahııdan pon'a
iaJe
edilmek üzere tahakkuk eltiriliı ve takip eden onbeş
lş günii
içinde Kurucu tarafından Fon'a iade edİlir.
Fon.toplam gider oranı liıniti içinde kalınsa dahi Fon'dan
yapılabilecek harcamalar dışında Fon'a gider
tahakkuk
g]l!i rÜ"IngJı
bğgld erl er Fon_ m a lvarl ığ ı n dan öden em ez.
Fon adına finan*

prensiplerine

uygun yöntemlerle finansman Iimitleri
açtırılabilir, Fon'un son hesap dönemi itibarıyla ı.,.rupıanan
fon top_Iam değerinin azami %50'si orun,nd" nal<Oİ ,eya
gayrinakdi (teminat ınşktubu vb.) finansman kullanılabiır.
Fon'un kullanılmamış finansman limitleri bu orun,r,n
hesaplanmasında dikkate alınmaz. Fon malvarlığı

amaçIarla rel.ınedi lebi l i r ve teıninat gösteri

bu

leb

il

ir.

Fon tarafından bu şekilde bir finaniman kullanması
ha|inde
finansmanııl tutarı, maliyeti, alındığı tarih ve kuruluş
ile gerİ
ödendiği tarihe ilişkin bilgiler hesap donemini takip ed*n-30

Fü.n
Koruma Aınaçlı Türev Araç

Işlemleri Yapılması

Ongörülüyorsa, Konuya
Ilişkin Bitgi
Katı 1nra Payların ın Satışıııda
KuIIaııı]acak Dağıtım
kaııalları
Fon Katılma Paylarıırın
Değerleriııin Yatırııncı lara
Bildiriın Esas ve usulleri

Katılına Paylarının §aışı ve
Fona İadesinde Giriş Çıkış
Komisyonu
Uygu lan ıp/Uygıı
Hakkında BiIgi

lan

mayacağı

Katılına Paylarının Sadece

Fon Süreşi,nin.
kde #nıışıu(lıı
a

:.];,.1: ".,!:;.

içinde Sermaye Piyasası lturulu'na ve en

uygun

haberleşme vasıta-sıyl a katıImq payı sahipleri ne
bildiri t ir.

Türev araç işlemi yap,lmayacaktıı1

Katılma paylarınin satIşı sadece K;ı.uçLı-tarafından
gerçekleştirilecek olup, başka bir dağıtım kanalı

kuIlanıimayacaktır,
Fon katılmu ,

edilmedikçe e-posta yoluyla bildiriIecektir, Talep ;J*;
yatınmcılara ay{ıca faks ve posta yoluyla da Üllairi,,

yapılacaktır.
Katrlma rurlu.

oranıııda çıkış komisyoılu uygulanır. Söz
Y"3'!
komisyon

konusu
tahsii edildiği gün Fon'a geÜr kaydedilir. rasfrye
d_öneminde gerçekleşen zorunlu katılma payı iadeieri
ve FÖn
süresi n in son undaki katı ma payı iades i ndgşğŞftorş,l
rvoru

lanınaz.

I

.

Katılına payları yukarıda yer ye.
Fondan AyrıImaya İllşkin Esasiar''

,rrrİ:.ff.:i'".,]
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Likidite riskiaşuğİ
Fon'un gayrimenkuI portftiyünün likidite puun, bo'd.
az olamaz.
Fon poıtfriyünün genel likidite puanı 85'ten az

olaınaz,

d.

Finansman Riski

Fonuır. ihtiyaç dııyduğu finansınan kaynaklarına
zamanında

gerekli ölçüde uiaşamaması nedeniyle zatara ,r.;;
olasılığıdtr. Aşağıdaki kriter ve Iimitler
ğerçevesinde öİçülür:
Banka kredileı.i fon topfam değerinin %5b'sini
geçemeZ.

Hazır değerler iIe kullanıimamış kredi Iimitleriniıı

toplamı, fon toplam değetinin 0420'sinden az olamaz.

e.

Yoğunlaşma Riski
Belli bir varlık veya varlık grubuna yoğun yatırım yapıiması
sonucu yatırımların bu varlık veya varlık grubunun İçerciiği
risklere maruz kalmasıclır. Aşağıdaki kiiter ve limitlt
çerçevesinde ölçülür:

-_

Herhangi

f.

Karşı Taraf Riski

bir

gayrimenkulün değeri, fon poıtfby

değerinin o/o50'sinden flaz(a oIamaz.

Karşı taraf riski, karşı tarafın yükümIülüklerini

yerine
getirememesi nedeniyle karşı karşıya kalınabilecek zaraı,
olasılığıdır. Aşağıdaki kriter ve liınitler çerçevesinde ötçülür:
Fon'un ticari alacaklar toplanı, fon poıtfoy değerinin
o/o40'
ından fazla o|amaz.
Likidite riskinin ölçüJmesinde ayrlca stres testleri ve senaryo
anaiizleri kulIanıIır. Gayrimenkul portftiyüne ryguianan stres
testieı,i likidite puaırlamasında önemli agırtığa sahip
olan
endekslerin değerleri stres döıremlerini yaırsıtacak
şekilde
değiştirilerek ve AHs ağırlıkları da değiştirilerek 2 aıamada
yapılır. AHS kriterleri arasında oian baskı endeksi Tlife,
l
yıllık TL faiz oranı ve döviz sepeti baz alınarak hesaplaıiır,
stres testleri oluşturulurken baskı endeksi ve diğer endekslere
RiskActive tarafından belirlençcek standart baiıı aegişimıer
uygulanır.
!.u|a.rıo1 belirtildiği üzere gerçekIeştirilen risk ölçümleri
RiskActive tarafindan günlük olarak Genel Müdü; ile İç
kontrol Elemanı'na ve haftalık olaıak ayflca yönetim
Kurulu'na raporlanır.

yukarıda belirtilen limitlerin aşılması
haIinde risklerin
azaltılması ve beIirlenen liınitlerin altına düşürütmesi için
alınacak tedbirlere kurucu'nun yönetim kuruiu karar verir.
kurucu'nun Risk yönetimi pı,osedürü'nde ve bu prosedür
içinde yer alan ve yukarıda özetlenen risk limitlerince ihtiyaç

Foııun Tasfiye Şekline İlişl<in

Bilgiler

duyulması halinde kurııcu'nuıı yönetim kurulu kararı'ile
değişiklik yapılabi Iir.

Ilk katıima payı saİşının*Çffi

dördünçü

yıldönümünde Fon'un tasfiye dönemil
başlaınadan önce Kurul'dan izin
başlamasından itibaren en geç il<l
fıl
tamamlanarak Fon sona erer.

dörieminin
,ğ işlemIeri
ii'a''
",

,,i,

I.

"i,
.,

,''
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EK - Performan§ Ücreti Hesaplanrnasına Dair Örnek
YAY|RJMcl 1:
Fonö iık kur0ıduğu talihtĞ girer, fon şğİesİ 3onuna kadar pay'arlnl
elande tutar.
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