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KALENDER GAYRiMENKUL PORTFOY YONETIMI A.S. 
KONUTFON GAYRiMENKUL YATIRIM FONU icTUZU6U 

MADDE 1- FONUN KURULUS AMACI:  

1.1. Kalender Gayrimenkul Portfoy Yonetimi A.S. tarafindan 6362 sayili Sermaye Piyasasi 
Kanunu'nun 52'nci ye 	maddelerine dayamlarak ye bu ictuzuk hiiktimlerine gore 
yonetilmek tizere nitelikli yatinmcilardan katilma paylari kar iligi toplanan paralarla, pay 
sahipleri hesabina, inanch mulkiyet esaslarina gore gayrimenkuller ile gayrimenkule dayali 
haklardan ve para ye sermaye piyasasi araclanndan olupn portfoyti iOetmek amaciyla 
Kalender Gayrimenkul Portfoy Yonetimi A.S. Konutfon Gayrimenkul Yatinm Fonu 
kurulmu$tur. 

1.2. Bu icttiztikte, 
a) Kalender Gayrimenkul Portfoy Yonetimi A.S. "KURUCU", 
b) Kalender Gayrimenkul Portfoy Yonetimi A.S. "YONETICI", 
c) Istanbul Takas ye Saklama Bankasi A.S. "PORTFOY SAKLAYICISI", 
9) Kalender Gayrimenkul Portfoy Yonetimi A.$ Konutfon Gayrimenkul Yatinm Fonu "FON" 

d) Sermaye Piyasasi Kurulu'nun 111-52.3 Sayi11 Gayrimenkul Yatinm Fonlarina tll kin 
Esaslar Tebligi ile ek ye degi$iklikleri "TEBLIG", 
e) 111.52-1 sayili Yatinm Fonlarina ili$kin Esaslar Tebligi "YATIRIM FONU TEBLt61", 

f) 111-55.1 sayili Porn)/ Yonetim Sirketlerine ye Bu Sirketlerin Faaliyetlerine Ili kin Esaslar 
Tebligi "PORTFOY YONETIM TEBLIGI", 
g) 111-56.1 	Portfoy Saklama Hizmetine ye Bu Hizmette Bulunacak Kurulu Tara ili$kin 

Esaslar Tebligi "SAKLAMA TEBLIGI" 
g) 11-14.2 	Yatinm Fonlannm Finansal Raporlama Esaslanna ili$kin Teblig "Yatinm 

Fonu Finansal Raporlama Tebligi" 
h) 6102 sayili Turk Ticaret Kanunu "TTK", 
i) Merkezi Kayit Kuruluw A.5. "MKK", 
i) Kamu Gozetimi, Muhasebe ye Denetim Standartlan Kurumu "KGK", 
j) KGK tarafindan ytirtirltige konulmu$ olan Tilrkiye Muhasebe Standartlan/Tarkiye Finansal 
Raporlama Standartlan ile bunlara iii$kin ek ye yorumlan "TMS/TFRS" 
k) Sermaye Piyasasi Kurulu "Kurul" 
1) Kurulunyatinm kurulu$lanna ili$kin dtizenlemelerinde tammlanan nitelikli yatinmcilar 
"Nitelikli yatinmci" 
m) Ttirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi "TCMB" 
n) 6098 sayili Ttirk Borclar Kanunu "BK" 
o) 213 sayili Vergi Usul Kanunu "VUK" 
p) 6362 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu "SPKn" 
r) Borsa Istanbul A.S. "BIAS" 
s) Katilma Pap sahibi ki$i veya ki$iler "Pay sahipleri" 
t) Gayrimenkuller ye gayrimenkule dayali yatinmlar "Gayrimenkul Yatinmlan" 
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MADDE 2- FON'UN ADI ILE KURUCU, YONETICI VE PORTFOY SAKLAYICISI  
KURULUSUN UNVANI VE MERKEZ ADRESLERI:  

2.1. Fon'un adi; "Kalender Gayrimenkul Portfoy Yonetimi A.S. Konutfon Gayrimenkul 
Yatirim Fonu"dur. 

Fon'un yonetim adresi; Mecidiyekoy Mah.Mecidiye Cd.No:7 D:43 Sili/iSTANBUL 
2.2. Kurucu'nun; 

Unvam 	; Kalender Gayrimenkul Portfoy Yonetimi A.$. 
Merkez Adresi ; Mecidiyekoy Mah.Mecidiye Cd.No:7 D:43 Sidi/ISTANBUL 

2.3. Yonetici'nin; 
Unvam 	; Kalender Gayrimenkul Portfoy Yonetimi A.S. 
Merkez Adresi ; Mecidiyekoy Mah.Mecidiye Cd.No:7 D:43 Si§li/tSTANBUL 

2.4. Saklayici Kuruluwn, 
Unvam 	; Istanbul Takas ye Saklama Bankasi A.S. 
Merkez Adresi ; Merkez Mah. Merkez cad. No:6 Sidi/ISTANBUL 

MADDE 3-FON SURESi:  

3.1. Fon'un stiresi tasfiye donemi hark, ilk katilma pap satii tarihinden ba§lamak tizere 10 
yildir. Tasfiye donemine ill kin aynntili bilgi bu is tuzugun 14.2 ye 15. maddelerinde yer 
almaktadir. 

3.2. Fon stiresi, bu ictiiztigtin fon stiresine ili§kin maddesinin degitirilmesi Marti ile degi§tiri-
lebilir. 

MADDE 4- FON PORTFOYUNUN OLUSTURULMASI:  

4.1. Katilma paylarinin nitelikli yatirimciya satiina balandigi tarihi mateakip en gec bir yil 
icinde fon portfoy degerinin en az 10.000.000 (onmilyon) TL buytikltige ula§masi ye katilma 
payi sahiplerinden toplanan paralarin yonetici tarafindan Tebligin 19. maddesinde belirtilen 
portfoy sinirlamalari dahilinde yatirima yonlendirilmesi zorunludur. 

4.2. Fon tutanm temsil eden katilma paylari Teblig'in ihraca ill kin htiktimleri cercevesinde 
sadece nitelikli yatirimcilara 

4.3. Katilma paylannm itibari degeri yoktur ve kaydi deger olarak tutulur. Fon tutarini temsil 
eden katilma paylari kaydi olarak MKK nezdinde pay sahibi bazinda izlenir. Fon katilma 
paylari bastirilamaz ve fiziken teslim edilemez. 

4.4. Katilma pap i§lemleri gerceklqtigi gtinlerde MKK'ya bildirilir. 

4.5.Katilma paylari MKK nezdindeki hesaplarda, her pay sahibinin kimlik bilgileri ye buna 
bagli hesap kodlari ile fon bilgileri bazinda takip edilir. 
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MADDE 5- FON YONETiMiNE iLiSKIN ESASLAR VE YONETiCiNiN TAB! 
OLDU6U iLKELER VE RiSK YONETIM SiSTEMi:  

5.1. Fonun katilma pap sahiplerinin haklanm koruyacak §ekilde temsili, yonetimi, 
yonetiminin denetlenmesi lie faaliyetlerinin icttiztik ye ihrac belgesi hiikiimlerine uygun 
olarak ytirtittilmesinden Kurucu Kalender Gayrimenkul Portfoy Yonetimi A.S. sorumludur. 
Kurucu fona ait varliklar tizerinde kendi adma ve fon hesabma mevzuat ye ictilztik lie ihrac 
belgesine uygun olarak tasarrufta bulunmaya ye bundan dogan haklan kullanmaya yetkilidir. 
Fonun faaliyetlerinin yiirtitillmesi sirasmda ch§andan saglanan hizmetlerden yararlamlmasi, 
Kalender Gayrimenkul Portfoy Yonetimi A.S.'nin sorumlulugunu ortadan kaldirmaz. Fon 
portfoyil, yonetici Kalender Gayrimenkul Portfoy Yonetimi A.S. tarafmdan, Kurul dilzenle-
melerine uygun olarak bu ictiiztik ye Teblig hatimleri dahilinde yonetilir. 

5.2. Kurucu yonetim kurulu iiyelerinden en az biri ye genel 	gayrimenkul ahm satma 
i$i haricinde gayrimenkul yatinmlan konusunda en az bq yilhk tecritheye sahip olup, $irket 
banyesinde Kurulun lisanslamaya 	dilzenlemeleri uyannca gayrimenkul degerleme 
uzmanligi lisansma sahip bir degerleme uzmani ile bu fikrada belirtilen yonetim kurulu tlyesi 
ile genel mticitirden olupn bir yatinm komitesi bulunur. 

Fonun gayrimenkul portfoyiintin yonetimiyle 	 yatinm komitesi tarafmdan 

5.3. Fon hizmet birimi Tiirkiye t$ Bankasi A.S. nezdinde oluturulmu$tur. Fon hizmet birimi 
asgari olarak, Fon muhasebe kayitlannm tutulmasi, nakit mutabakatlannm yapilmasi, katilma 
payi alim-satim emirlerinin kontrol edilmesi,giin sonlannda fon raporlannm, fonun mizan, 
bilanco, gelir-gider tablosunun hazirlanmasi gibi gorevleri yerine getirir.Fon hizmet birimi 
bilnyesinde fon mildtirti ye fon i§lemleri icin gerekli mekan, teknik donamm ye muhasebe 
sistemi ile yeterli sayida ihtisas personelinin bulundurulmasi zorunludur. Fon mildtirti asgari 
olarak fon hizmet biriminin organizasyonunun saglanmasi, fon ile 	yasal ye diger 
i$lemlerin koordinasyonu, ytirtittilmesi ye takibinden sorumludur. Fon mildurti, portfoy 
yoneticiligi faaliyetinde bulunamaz. Fon madartiniin herhangi bin sebepten dolayi gorevden 
aynlmasi halinde alti i§ gtinti icinde yeni bir fon mildiiril atamr ye Kurula bildirilir. 

5.4. cikanlan katilma paylannm kaydma mahsus olmak tizere TTK'nun 64. md'ne gore tasdik 
ettirilen "Katilma Paylan Defteri" tutulur. Katilma paylan defterinde katilma paylannm ahm 
satimlan izlenir. Fona ili§kin ahnan her tar yonetim kurulu karan onayli olarak "Yonetim 
Kurulu Karar Defterine", tam yatinm komitesi kararlan ise "Yatinm Komitesi Karar Defteri" 
ne 	Bunlar climda fon i$lemlerine ili$kin olarak TTK, VUK, ye SPK.n. hilktimleri 
cercevesinde, Yevmiye Defteri (gtinliik defter) ile Defter-i Kebir 	defter),Kurucu 
Kalender Gayrimenkul Portfoy Yonetimi A.S. tarafmdan tutulur. Maliye Bakanligi'nca 
istenebilecek VUK'ndan kaynaklanan zorunlu defterler de aynca tutulur. 

5.5. Kurucu kaydi deger olarak tutulan katilma paylanm yatinmcilar bazinda izleyebilecek bir 
sistemi kurmak ye bu bilgileri 5 yil boyunca saklamak zorundadir. 

5.6. Fon'un muhasebe, denetim, hesap ve i$lemleri SPI(n, TTK, VUK ye Borclar Kanunu'nun 
11.1 	mlerine uygun olarak, kurucunun ye yoneticinin hesaplan ch$mda ozel hesaplarda 

muhasebesine ili$kin olarak, Kurul'un Yatinm Fonu Finansal Raporlama 



5.7. Kurucu fon yonetiminde aagidaki ilkelere uyar; 

5.7.1. Kurucunun yonettigi her fonun cikanni ayri ayri gozetmesi zorunludur. Kurucu, yone-
timindeki fonlar veya diger mii§terileri arasinda biri lehine digeri aleyhine sonuc verecek 
i§lemlerde bulunamaz. Fon portfoyii ile llglll alien satim kararlarinda objektif bilgi ye 
belgelere ye sozle§me ile belirlenen yatirim ilkelerine uyulmasi zorunludur. Bu bilgi ye 
belgeler ile alim satim kararlarina mesnet tqkil eden ara§tirma ye raporlarin en az 5 yil 
sUreyle kurucu nezdinde saklanmasi zorunludur. Fon portfoyune ili§kin olarak yatirim 
komitesinin aldigi alim satim kararlan yazili hale getirilerek yatirim komitesi karar defterinde 
tutulur. 

5.7.2. Mevcut piyasa veya odeme kwllan dikkate alinarak yapilacak alim i§lemlerinde 
degerleme faaliyeti sonucu bulunan degerlerden daha yUksek, satim ye kiralama i§lemlerinde 
ise daha diiiik degerler esas alinirsa, bu durumun ilgili yil icerisinde en uygun haberle§me 
vasitasiyla katilma pap sahiplerine bildirilmesi zorunludur. 

5.7.3. Bu ictuzUkte yatirim yapilmasina izin verilen varliklara ili§kin olarak, borsada i§lem 
Oren varlikiarin alien satiminin borsa kanahyla yapilmasi zorunludur. Fon adina katilma 
paylarinin alim satimi nedeniyle, BIAS Borclanma Araclan Piyasasindan ayni gun valorii ile 
ayni giin valorlii i§lem saatleri cli§mda fon portfoyfine alim veya fon portfoyUnden satim 
zorunlulugu bulundugunda, BIAS tarafindan belirlenen i§lem kurallanna uyulur. Yoneticinin, 
fon portfoytine pay alim satim i§lemlerinde, i§lemi gercekle§tiren araci kurulu§un, fonu temsil 
eden mil§teri numarasiyla BIA5'ta i§lem yapmasini temin etmesi zorunludur 

5.7.4. Yonetici fon adina portfoy icin yapilan bir alim satim i0eminden dolayi lehine 
komisyon, iskonto ye benzeri menfaat saglarsa, bu durum kurucu tarafindan ogrenildigi 
tarihten itibaren 10 	icinde en uygun haberleme vasitasiyla pay sahiplerine bildirilir. 

5.7.5. Herhangi bir §ekilde yoneticinin kendisine veya iiciincii ki§ilere cikar saglamak 
amaciyla fon portfoylinde bulunan varliklann alien satimi yapilamaz. Fon adina verilecek 
emirlerde gerekli ozen ye basiretin gosterilmesi zorunludur. Fon adina yapilacak alim 
satimlarda portfoy yonetim sozle§mesinde belirlenen genel fon stratejilerine ve kurucunun 
genel kararlanna uyulur. 

5.7.6. Fon portfoyUniin onceden saptanmi§ belirli bir getiri saglayacagina dair yazili veya 
sozlii bir garanti verilmez. 

5.7.7. Kurucu ye fonun yonetimi ile ilgili olarak veya gorevlerini ifa etmeleri sirasinda bilgi 
sahibi olabilecek durumdaki ki§iler bu bilgileri kendileri veya ticiincti taraflarin menfaati 
dogrultusunda kullanamazlar. 

5.7.8. Kurucu, fon portfOyfinti, fon ictUzugii, ihrac belgesi, SPKn ye ilgili mevzuat 
huktimlerine gore yonetmekle yUkumlUcitir. 

5.8. Kurucu ile katilma pap sahipleri arasindaki ili§kilerde bu ictUziik huktimleri, Sermaye 
Piyasasi Kanunu ye ilgili mevzuat, huktim bulunmayan hallerde ise Borclar Kanunu'nun 
vekalet akdi hukumleri uygulanir. Fon ictUzUgU, katilma pap sahipleri ile kurucu ye saklapci 

portfoyuniin inancli mulkiyet esaslanna gore i§letilmesini Sermaye Piyasasi 
lama Tebligi kapsaminda saklanmasim ye vekalet akdi hillsittnlerine gore 
alan, genel i§lem §artlanm iceren iltihaki bir sozle§medir. , 
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5.9. Ayrica Fon icin aagidaki i§lemler yapilabilir. 

5.9.1. Katilma paylarinin geri dontWerinde olu§an nakit ihtiyacinin kar§ilanmasi amaciyla, 
portfoyde yer alan repo i§lemine konu olabilecek menkul kiymetlerin rayic bedelinin %10'una 
kadar, borsada veya borsa cli§mda repo yapabilir veya borclanma amaciyla Takasbank Para 
Piyasasi i§lemleri yapilabilir. 

5.9.2. Fon ihtiyaclanm veya portfoyleri ile ilgili maliyetlerini kar§ilamak amaciyla fonun son 
hesap donemi itibari ile hesaplanan toplam degerinin en fazla %50'si oraninda kredi veya 
faizsiz bankacilik prensiplerine uygun yontemlerle finansman kullamiabilir.Bu durumda 
kullanilan kredi veya finansmamn tutari, faizi veya maliyeti, alindigi tarih ye kurulu ile geri 
odendigi tarihe ili kin bilgiler hesap donemini takip eden 30 gun icinde Kurula ve en uygun 
haberleme vasitasiyla katilma pap sahiplerine bildirilir. 

5.9.3. Kurucu ye yonetim veya sermaye bakimindan kurucuyla dogrudan ya da dolayli olarak 
ili§kili olanlar tarafindan kurulan veya yonetilen fonlarin katilma paylarinin fon portfoytine 
dahil edilmesi halinde bu fonlara giri§ ya da ciki§ komisyonu odenemez. 

5.10. Risk Yonetim Sistemi 

Risk yonetim sistemi ile ilgili olarak a§agidaki ilkelere uyulur. 

5.10.1. Risk Yonetim Sistemi ile Ilgili Genel Bilgiler 

Kurucu tarafindan Portfoy Yonetim Tebliginin 12 . maddesinde belirtilen esaslara gore gayri-
menkul yatinmlanna ili§kin finansman riski ve likidite riski ile diger muhtemel risklerin 
yonetimini de icerecek §ekilde bir risk yonetim sistemi olu§turulur.Risk yonetim sistemi, Fon 
portfoytintin maruz kalabilecegi risklerin olciim ye takip yontemleri ile bunlar kar§ismda 
ahnacak onlemleri icerir.Gayrimenkul yatirimlarina ili§kin risk limitleri ve bunlarin a§ihp 
a§ilmadigmm hangi periyotlar ile gozden gecirilecegine kurucunun yonetim kurulu karari ile 
karar verilir.Kurucunun Yonetim Kurulu karari ile kabul edilen Risk Yonetim Prosedtirtinde 
riskler tammlanmi§ ye bu risklerin olctimiine ili§kin kriter ye limitler belirlenmi§tir.Risk 
YOnetimi Prosedurtinde ancak Yonetim Kurulu karari ile degi§iklik yapilabilir. 

5.10.2. Risk Yonetim Birimi Hakkinda Bilgiler 

Kurucu Risk Yonetimi konusunda Risk Yazilim Teknolojileri Dan. Eg. Tic. Ltd. Sirketinden 
(Risktiirk) hizmet almaktadir. Kurucu gerekli gormesi halinde ye Kurulun uygun gorti§ii ile 
hizmet aldigi kurulu§u degi§tirebilir veya kendi bunyesinde bir risk yonetim birimi 
olu§turabilir. 

5.10.3. Fon'un Olasi Riskleri Haklunda Bilgiler 

Yatirimcilar Fon'a yatirim yapmadan Once Fon'la ilgili temel yatirim risklerini deger-
lendirmelidirler.Fon'un maruz kalabilecegi temel risklerden kaynaklanabilecek degiimler 
sonucunda Fon birim pay fiyatmdaki olasi citi§ti§lere bagli olarak yatirimlannin degerinin, 
ba J 	degerinin altina dii§ebilecegini yatirimcilar goz onunde bulundurmalidir. 

tql"r 	 7.) 
FOnun thaluz alabilecegi temel riskler a§agida gosterilmitir. 
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1)Finansman riski: Yapilacak yatirimlar icin saglanacak finansmanin zamaninda 
saglanamamasindan dolayi ortaya cikan zarar 

2)Likidite riski: Fona katilma paylarinin iadesi veya Fona ili§kin finansal yiikilm-
ltiltiklerin yerine getirilmesi sirasinda, Fon portfoyiindeki varliklann istenildigi anda piyasa 
fiyatmdan nakde ciontittirillememesi halinde ortaya Akan zarar 

3)Piyasa riski: Kur, faiz, hisse ve emtea fiyatlan gibi piyasa degi§kenlerinin 
fiyatlanndaki dalgalanmalar nedeni ile Fon portfoytinde yer alan varliklann degerinde 
meydana gelebilecek azalmadan dolayi meydana gelebilecek fon zararidir. 

- Faiz orani riski: Fon portfoytine faize dayali varliklann dahil edilmesi veya kredi 
kullamlmasi halinde, piyasalarda ya§anacak faiz oranlari degimelerinden dolayi maruz 
kalinabilecek zarar ihtimalini ifade eder. 

- Doviz kuru riski: Fon portfoyiine yabanci para cinsinden varliklann dahil edilmesi 
halinde, (Wiz kurlannda meydana gelebilecek degi§iklikler nedeni ile Fon'un maruz kalacagi 
zarar olasiligini ifade etmektedir. 

4) Karp Taraf Riski: Kar§i tarafin sozle§meden kaynaklanan yiikumluluklerini 
yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya ortaya Mikan aksakliklar 
sonucunda odemenin veya i§lemin yapilamamasi riskini ifade etmektedir. 

MADDE 6- FON PORTFOYUNDEKI VARLIKLARIN SAKLANMASI:  

6.1. Fon portfoytindeki varliklar yapilacak bir sozle§me ile Saklama Tebligi dtizenlemeleri 
cercevesinde portfoy saklayicisi nezdinde saklamr. 

6.2. Fon, tapuya tescil, ve tescile bagli degi§iklik, terkin ye dilzeltme i§lemleri ile sinirli ola-
rak tiizel kiiligi haiz addolunur. Fon portfoyunde bulunan gayrimenkuller ile gayrimenkule 
dayali haklar tapu kiittigtine fon adina tescil edilir. Tapuda fon adina yapilacak i0emler 
kurucu ile portfoy saklayicismin en az iki§er yetkilisinin mi4terek imzalari ile gercekle§tirilir. 
Bu hiikmtin uygulanmasinda yetkililer, kurucu ye portfoy saklapcismin yonetim kurulu 
ba§kan ye iiyeleri ile yonetim kurulunca yetkilendirilecek en az ikinci derece imza yetkisine 
sahip ki§ilerdir. 

6.3. Fiziken veya kayden saklanmasi mtimkiin olmayan varhklann mevcudiyetini ye fona 
aidiyetini gosteren bilgi, belge ye kayitlar da portfoy saklayicisi nezdinde tutulur. 

6.4. Gayrimenkul yatinmlanna ili§kin bilgi ye belgelerin ornekleri, saklama sozle§mesinde 
belirtilen esaslar cercevesinde, yatirimin yapilmasim mtiteakip 10 i§ gtinti icinde kurucu 
tarafindan portfoy saklayicisina iletilir. 

6.5. Fon malvarligi; fon hesabina olmasi, icttizilk ye ihrac belgesinde haktim bulunmasi 
§artiyla kredi almmasi haricinde teminat gosterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarligi 
kurucunun ye portfoy saklayicismin yOnetiminin veya dene-timinin kamu kurumlarina 

• halinde dahi ba§ka bir amnia tasarruf edilemez, kamu alacaklarinin tahsili 
cieh olmak ilzere haczedilemez, tizerine ihtiyati tedbir konulamaz ye iflas masasina 
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6.6. Kurucunun iicancti ki§ilere olan borclan ye ytikiimliiltikleri ile fonun ayni tictincii 
ki§ilerden olan alacaklan birbirleriyle mahsup edilemez. 

MADDE 7- FON'UN TEMSILI 

7.1. Fon, dim faaliyetlerinin icrasinda, kurucunun yonetim kurulu tarafindan temsil edilir. 
Yonetim kurulu bu yetkisini bir veya daha fazla murahhas tiyeye devredebilir.Ancak, fonun 
kurulu, katilma payi ihraci, tasfiyesi ile katilma payi sahiplerinin yatirim kararlanm etkile-
yebilecek nitelikteki a§agidaki i§lemlerinin yonetim kurulu karari ile yapilmasi zorunludur. 

a) Fon yatirim stratejisi degi§ikligi, 
b) Unvan degi§ikligi, 
c) Yonetici ye portfoy saklayicisi 
d)Fon toplam gider orani degiikligi ye pay sahiplerinden tahsil edilen komisyonlarda degi-
§iklikler, 
e) Fon katilma pap alim satim esaslarina ili§kin onemli nitelikteki degi§iklikler 
f) Fon kurucu degi§ikligi, 
g) Fon adina katilma paylarinin alim satimi nedeniyle, BIAS' in ilgili piyasasindan ayni gun 
valoru ile ayni gun valorlti i$lem saatleri ch§mda yapilacak i§lemlerin genel gerekcesinin 
belirlenmesi, 
h) Fonun varlik alim satimina ilikin genel ilkelerin belirlenmesi 
i) Kaldirac yaratan i§lemlere yonelik genel ilkelerin belirlenmesi, 
j) Promosyon kampanyasi dtizenlenmesi. 
k) Katilma pap sahiplerinin kararlanm etkileyecek nitelikte diger iOemler 

MADDE 8- FON'UN GAYRIMENKUL YATIRIMI PORTFOYUNE iLISIdN  
YONETIM STRATEASI :  

8.1. Fon'un yatirim stratejisi; 

8.1.1. Fonun temel 	 olarak konut yatinmlanndan olumak iizere, 
gayrimenkul yatinmlan sonucunda olupcak kira geliri, deger artii ye atm satim 
kazanci lie portfoy degerinin yiikseltilerek, katilma pap sahiplerinin sermaye 
kazanclannm artirilmasidir. 

Bu kapsamda, Fon toplam degerinin en az %80'inin gayrimenkul yatirimlarindan olugnasi 
zorunlu olup; gayrimenkul yatinmlarmin asgari % 80'i konut yatinmlarmdan olu§ur. 

8.1.2. Yatirim yapilacak gayrimenkullerin seciminde, risk-getiri degerlendirmeleri 
sonucunda belirlenenler ye nakde clonii0imu kolay olanlar tercih edilir. 

8.1.3. Fon yurticinde kurulmu gayrimenkul yatirim fonlannm katilma paylarma 
yatirim yapabilir. 

8.1.4. Fonun uygulayacagi stratejilerde beklenen getiriyi artirmak veya riskten korunmak 
amaciyla gayrimenkul all§ veya sati§ vaadi sozle§mesi dtizenlenebilir. 

81. if:3. 'A* e 
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teminat veya ipotek ahnmasi artiyla, satilan varlIklann satin bedeli alicilardan vadeli 
olarak tahsil edilebilir.Bedeli vadeli olarak odenmek iizere gayrimenkul ali~ yapilabilir. 
Teminat alinmak Marti ile Gayrimenkul sate veya alit vaadi sozlemeleri geregince 
odeme 

8.1.6. Fon portfoyiine alinacak gayrimenkullerde yukarida belirtilenler diinda likidite 
veya vade acismdan bir yonetim lusitlamasi yoktur. 

8.2. Ayrica fon portfoytinde yer alan gayrimenkul yatirimlarinin yonetiminde a§agidaki 
esaslara ye yatirim sinirlamalarina uyulur; 

8.2.1. Alim satim kart veya kira geliri elde etmek amaciyla; arsa, arazi, konut, offs, ali$veri$ 
merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ye benzeri her turlii gayrimenkul satin 
almabilir, satilabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir ye bunlann satin alinmasi veya satilmasi 
vaad edilebilir. 

8.2.2. Miilkiyeti baOca ki$ilere ait olan gayrimenkuller iizerinde tapuya tescil edilmesi artiyla 
22/11/2001 tarihli ye 4721 sayili Turk Medeni Kanunu hukumlerine gore fon lehine list hakki, 
intifa hakki ye devre milk irtifaki tesis edebilir ye bu haklar fon adina tictincti kiilere 
devredilebilir. 

8.2.3. Fon portfoytinde yer alan gayrimenkuller iizerinde fon adina ba$1ca ki§iler lehine tapuya 
tescil edilmesi $artiyla tist hakki, intifa hakki ye devre milk irtifaki tesis edilebilir ye bu 
haklarin iictincti kiilere devrine izin verilebilir. 

8.2.4. Ust hakki ye devre mink hakkinin devredilebilmesine ili$kin olarak bu haklan doguran 
sozle$melerde herhangi bir simrlama getirilemez. Ancak ozel kanun hukumleri saklidir. 

8.2.5. Fon toplam degerinin en az %80'inin gayrimenkul yatinmlanndan olu§masi 
zorunludur. Bu oranin hesaplanmasinda; gayrimenkul yatirim ortakliklarinca ihrac edilen 
sermaye piyasasi araclan, tabi olduklari mevzuat hilkiimlerine gore hazirlanan finansal 
tablolarinda yer alan aktif toplammin devamli olarak en az %75'i gayrimenkul 
yatirimlarindan olu§an anonim ortakliklann paylari, gayrimenkul sertifikalari ye diger 
gayrimenkul yatirim fonlarinin katilma paylari da dikkate alinir. Su kadar ki tabi olduklan 
mevzuat hatimlerine gore hazirlanan finansal tablolannda yer alan aktif toplammin devamli 
olarak en az %75'i gayrimenkul yatinmlanndan olupn anonim ortakliklann paylanna, Fon 
toplam degerinin en fazla %20'si oraninda yatirim yapilabilir. 

8.2.6. Tek bama fon toplam degerinin %20'sini a$an gayrimenkul yatinmlannin toplami fon 
toplam degerinin %60'ini aamaz. 

8.2.7. Uzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkultin degerini etkileyecek nitelikte herhangi bir 
takyidat $erhi olan bina, arsa, arazi ye buna benzer nitelikteki gayrimenkullerin ye 
gayrimenkule dayali haklarin degeri fon toplam degerinin %30'unu aamaz. 

8.2.8. Kurucu Fon adina; 
Gayrimenkul projelerine yatirim yapamaz, gayrimenkuilerin in§aat i$lerini kendileri 

u amacla personel ye ekipman edinemez. 
personeli vasitasiyla ba$1ca ki$i ye kurulu$lara proje geli$tirme, proje kontrol, 

sal izinlerin takibi ye buna benzer hizmetler veremez. 
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c) Otel, hastane, a1i veri merkezi, i merkezi, ticari parklar, ticari depolar, konut 
siteleri, stipermarketler ye bunlara benzer nitelikteki gayrimenkulleri ticari maksatla iOetemez 
ye bu amnia personel istihdam edemez. 

9) Devredilebilmesi konusunda bir sinirlamaya tabi olan varliklan ye haklan fon 
portidytine dahil edemez. 

d) Fon portfoytinden stirekli olarak kisa vadeli gayrimenkul alim satimi yapamaz. 
e) Yurtdiinda gayrimenkul alim, satim ye kiralama faaliyetinde bulunamaz. 

MADDE 9- GAYRIMENKUL YATIRIMI DISINDAKI YATIRIMLARA iLISIdN 
ESASLAR:  

9.1. Fon portfoytintin gayrimenkul yatirimlari di inda kalan kismi sadece Fon'a likidite 
saglanmasi amaciyla aagidaki varlik ve ilemlerde degerlendirilebilir. 

a) Vadeli mevduat ye katilma hesabi, 
b) Para piyasasi yatirim fonlari ile kisa vadeli borclanma araclan yatirim fonlannm 

katilma paylari ile smith olarak yatirim fonu katilma paylari, 
c) Repo ye ters repo iOemleri, 
d) Takasbank Para piyasasi 

9.2. Fon, altina, diger kiymetli madenlere ve diger emtialara ye bunlara dayali vadeli i0em 
sozlqmelerine yatirim yapamaz. 

9.3. Fon, sermaye piyasasi araclanm aciga satamaz, kredili menkul kiymet ilemi yapamaz ye 
sermaye piyasasi araclanm &MIN alamaz. 

9.4. Ttirev araclara yatirim yapilamaz. 

9.5. Fon portfoytine yabanci sermaye piyasasi araci dahil edilmeyecektir. 

9.6. Fon'un operasyonel iOemleri nedeniyle olupbilecek likidite ihtiyacinin kamlanmasi 
amaciyla nakit tutulabilir. 

MADDE 10- PORTFOY DEURiNIN BELIRLENMESt ESASLARI VE KATILMA 
PAYI FiYATININ TESPiTi:  

10.1. "Fon Portfoy Degeri", portfoydeki varliklann Kurul citizenlemeleri, bu icttiztik ye ihrac 
belgesinde belirlenen esaslar cercevesinde bulunan degerlerinin toplamidir. 

10.2. "Fon Toplam Degeri", portfoydeki varliklann Kurul'un ilgili dtizenlemeleri cercevesinde 
degerlenmesi neticesinde bulunan fon porticiy degerine varsa diger varliklann ye alacaklann 
eklenmesi ye borclann c14tilmesi suretiyle ula§ilan degerdir. 

10.3. Katilma paylannm itibari degeri yoktur. Fon birim pay degeri, fon toplam degerinin 
katilma paylarinin sayisina boliinmesiyle elde edilir. Fon'un devami stiresince alinan bedelsiz 
hisse senetleri, temettti, faiz ve kar paylari vb. alindiklan gtin Fon'un toplam degerine dahil 



alan ye fonun hesap doneminin son tic ayi icerisinde herhangi bir nedenle rayic degeri tespit 
edilmemi olan varliklann deger tespitinin asgari olarak her takvim yili sonu itibari ile 
yapilmasi zorunludur.Soz konusu deger tespitlerinde gayrimenkul degerleme faaliyetinin en 
gec ilgili yilm son ganii itibariyla tamamlanmi§ olmasi zorunludur. 

10.5. Gayrimenkule ilikin degerleme calimalannm biti tarihi ile rapor tarihi arasindaki 
stirenin bed i gtiniinti a*mamasi ve gayrimenkul degerleme raporunun rapor tarihini takip 
eden iki i giinti icinde kurucuya teslimi zorunludur. Soz konusu degerleme raporlari 
degerleme tarihinden itibaren en az 10 yil boyunca, ihtilaf olmasi durumunda ihtilaf 
sonuclanmcaya kadar kurucu nezdinde saklamr. 

10.6. Fon portfoyande yer alan varlik, i0em ye ytiktimltiltiklerin degerleme esaslarina iii kin 
olarak, Kurul'un Yatirim Fonlari Finansal Raporlama Tebliginde belirtilen esaslara uyulur. 

10.7. Fon birim pay degeri; ihrac belgesinde belirlenen tarih(lerde) aylik olarak aciklamr. 
Aylik olarak aciklanan fiyat; fon finansal raporlama tebliginde yer alan dtizenlemeler 
cercevesinde aylik olarak hazirlanan fiyat raporunda tesbit edilen fiyattir. 

10.8. Katilma paylarinin borsada item gormesine ilikin esaslar Borsa tarafindan belirlenir. 

10.9. Fon katilma paylarinin degerlerinin yatinmcilara bildirim esas ye usullerine fon ihrac 
belgesinde yer verilmektedir. 

10.10. Sava§, dogal afetler, ekonomik kriz, iletiim sistemlerinin colcmesi, portfoydeki 
varliklann ilgili oldugu pazarin, piyasanin, platformun kapanmasi, bilgisayar sistemlerinde 
meydana gelebilecek arizalar, Fon toplam degerini etkileyebilecek onemli bir bilginin ortaya 
cikmasi gibi olaganustu durumlarin meydana gelmesi halinde, degerleme esaslarinin tespiti 
hususunda kurucunun yonetim kurulu karar alabilir. Bu durumda degerleme esaslarinin 
gerekceli olarak karar defterine yazilarak, Kurula ye portfoy saklayicisina bildirilmesi 
zorunludur. Ayrica soz konusu olaylarla ilgili olarak en uygun haberle§me vasitasiyla katilma 
pap sahiplerine bildirim yapilir. 

MADDE 11-KATILMA PAYLARININ SAT'S' VE FONA tADESHLE NITELiKLI 
YATIRIMCILAR ARASINDA KATILMA PAYI DEVRi  

11.1. Bu icttiztikte belirtilen esaslar cercevesinde katilma paylarinin pazarlama ye 
dagitimi/satii kurucunun yani sira kurucu ile sozlqme imzalanmasi ye ihrac belgesinde 
unvanlanna yer verilmesi suretiyle gerekli yetkiye sahip olan portfoy yonetim irketleri ile 
yatirim kurulu§lan tarafindan, iOemlerin bu fonlarin icerdigi riskier konusunda yeterli bilgiye 
sahip sati§ personeli tarafindan gerceklqtirilmesi kaydiyla yapilabilir. 

11.2. Katilma paylarinin sati§/pazarlama ye dagitim faaliyetlerini yUrUtecek olan kurulu, satin  
yapilan yatinmcilann Tebligde belirlenen nitelikli yatirimci vasiflarini haiz olduklanna dair 
bilgi ye belgeleri temin etmek ye bunlari fon suresince ye asgari olarak bed yil boyunca 
muhafaza etmek zorundadir. Belirtilen hususlara aykinlik nedeniyle dogabilecek yatirimci 
zararlarindan kurucu ile katilma pap pazarlama ve dagitim/aracilik faaliyetini yiirtiten kurulu§ 
miiteselsilen sorumludur. 

111131Kerultu rafmdan katilma paylannm SPKn'nun 13 iincti maddesi cercevesinde MKK 
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11.4. Katilma pap sati§i, katilma payi bedelinin tam olarak nakden odenmesi; katilma paymm 
fona iadesi, pay sahiplerinin katilma paylannm ihrac belgesinde belirlenen esaslara gore 
nakde cevrilmesi suretiyle gercekle§tirilir. 

11.5. Kurucu tarafindan katilma paylannm fon adma alim satimi esastir. Kurucu; fon katilma 
paylannm fona fade edilmesinde gerekli likiditenin saglanmasmdan sorumludur. Bu 
kapsamda fona fade edilen katilma paylan fonun katilma payi sayismin %50'sini a§mayacak 
§ekilde kurucu tarafindan kendi portfoytine almabilir. Bu §ekilde kurucu portfoytine alman 
katilma paylan aim tarihinden itibaren en gec iki yil icinde fona fade edilir. 

11.6. Katilma paylannm fona fade edilebilmesi icin gerekli likiditenin saglanamadigmi ye 
portfoydeki varliklann sati§mm pay sahiplerinin zaranna olacagim tevsik edici bilgi ye 
belgelerin Kurula iletilmesi ye Kurulca uygun gortilmesi halinde, kurucu katilma paylannm 
geri allmini erteleyebilir. 

11.7. Katilma paylannm fona iadesinde; a§agida belirtilen esaslara gore cilu§ komisyonu 
uygulamr. Elde edilecek komisyon tutan fona gelir olarak kaydedilir. Tasfiye doneminde 
gercekle§en zorunlu katilma pap iadeleri ye Fon siiresinin sonundaki katilma pap. iadesinde 

komisyonu uygulanmaz. 

Katilma paymm ally tarihinden itibaren 1 yil icerisinde fona iadesinde % 10 
Katilma paymm all§ tarihinden itibaren 1-2 y.l icerisinde fona iadesinde % 8 
Katilma paymm aiic tarihinden itibaren 2-3 yii icerisinde fona iadesinde % 6 
Katilma paymm all§ tarihinden itibaren 3-5 yll icerisinde fona iadesinde % 3 

oramnda, fade edilen tutar tizerinden olmak tizere, clic§ komisyonu uygulamr. 
Katilma paymm ali§ tarihinden itibaren 5 yil gectikten sonra fona iadesinde komisyon 

uygulanmaz. clic§ komisyonu Ilk Giren Ilk cikar (FIFO) yontemine gore katilma pap 
bazinda hesaplamr. 

11.8. Katilma paylannm nitelikli yatinmcilar arasmda devri mtimktindiir. Nitelikli yatinm-
cilar arasmda katilma pap devrinin gercekletirilebilmesi icin devralan ki§i ve/veya kurulu§-
lann nitelikli yatinmci vasiflanm haiz olduguna ili§kin bilgi ye belgelerin kurucuya iletilmesi 
ye kurucunun onaymm alinmasi zorunludur. Kurucu soz konusu bilgi ve belgeleri temin 
etmek ye bunlan fon stiresince ve asgari olarak be§ yil boyunca muhafaza etmek zorundadir. 
Nitelikli yatinmcilar arasindaki katilma pap devirleri, katilma paylannm devir eden ye devir 
alan yatinmcilar arasmda aktanlmasi ile tamamlamr. Katilma payi devirlerine ili§kin 
bilgilerin MKK'ya iletilmesinden kurucu sorumludur. Bu madde kapsammda, yonetici sahip 
oldugu katilma paylanm diger nitelikli yatinmcilara devredebilir. 

MADDE 12- FON CIDER GELIR FARKININ KATILMA PAYI SAHIPLERINE  
DA6ITILMASI ESASLARI:  

12.1. Fon'un hesap donemi takvim yiiidlr. Ancak ilk hesap donemi Fon'un kurulu§ tarihinden 
ba§layarak o yllln Aralik aymm sonuna kadar olan siiredir. 
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belirtilen stirelerle Fon'a geri sattiklannda, i leme esas fiyatm icerdigi Fon'da olu§an kar veya 
zarardan paylarini alrm§ olurlar. 

12.3. Fona ili§kin tam giderler fon malvarligindan kar§ilamr. Fondan kar§ilanan, portfoy 
yonetim ticreti dahil tam giderlerin toplaminin fon toplam degerine gore iist sinirina ihrac 
belgesinde yer verilmektedir. 

12.4. Fon malvarligindan fon portfoytintin yonetimi ile ilgili kurucuya odenecek yonetim 
Licreti ye a§agida belirtilenler diinda harcama yapilamaz. 

a) Fon kurulu§unu muteakip, mevzuat geregi yapilmasi zorunlu tescil ye ilan giderleri, 
b) Portfoydeki varliklann veya bunlari temsil eden belgelerin nakil ve nakle bagli sigorta 
ticretlen, 
c) Portfoydeki varhklann saklanmasi hizmetleri icin odenen ticretler, 
d) Varliklarin nakde cevrilmesi ye transferinde odenen acretler, 
e) Fon adina yapilan tapu tescil i§lemlerine Ili kin tam masraflar, 
f) Alinan kredilerin faizi, her ttirlti finansman giderleri, komisyon, masraf ve kur farklan, 
g)Portfoye alimlarda ye portfoyden satimlarda ye portfoydeki gayrimenkullerin 
kiralanmasinda odenen komisyonlar (yabanci para cinsinden yapilan giderler TCMB cloviz 
sati§ kuru tizerinden TL'ye cevrilerek kaydolunur) ve diger masraflar, 
h)Fonun mtikellefi oldugu her ttirlti vergi, resim ye harc odemeleri, 
i)Bagimsiz denetim kurulu§lanna odenen denetim ticreti,fon ile ilgili serbest muhasebeci mali 
mii§avirlik ye Yeminli Mali Mii§avirlik ticretleri, 
j)Takvim yili esas alinarak titer aylik donemlerin son i giintinde fon toplam degerinin ytiz 
binde be§i oramnda kurucu tarafindan hesaplanan ye portfoy saklayicisi tarafindan onayla-
narak Kurula odenen Kurul ticreti, 
k)MKK ye Istanbul Takas ve saklama Bankasi A.S.'ye odenen iicret komisyon ye masraflar, 
I.)Katilma paylan ile ilgili harcamalar 
m)Gayrimenicul yatirimlarina ili§kin degerleme, hukuki dam§manlik , noter vb. iicretler, 
n)Fon portfoytindeki varliklann pazarlanmasi ye sati§i icin katlandan pazarlama, sati§ ye 
dagitim giderleri, 
o)Portfoydeki gayrimenkullerle ilgili olu§an aidat, gtivenlik, temizlik, genel idare ye buna 
benzer nitelikteki temel hizmetler icin odenecek ticretler, 
p)Portfoydeki gayrimenkullerle ilgili bakim, onanm ye tadilat giderleri, 
q)Kurulca uygun gortilen diger harcamalar. 

12.5. Fon'un yonetim ye temsili ile fona tahsis edilen donanim ye personel ile muhasebe 
hizmetleri kar§iligi olarak, fon malvarligindan kar§ilanacak yonetim ticretinin hesaplanmasina 
ilikin bilgilere ihrac belgesinde yer verilmektedir. 

12.6. ihrac belgesinde yer verilen esaslar cercevesinde performans iicreti tahsil edilebilir. 

12.7. Fon ihrac belgesinde yer verilen esaslar cercevesinde pay sahiplerine kar pays 
dagitilabilir. 

MADDE 13- FON'LA ILGILI BILGiLERiN ACIKLANMA SEKLi:  

trim Fonlari Finansal Raporlama Tebligine uygun olarak yillik ve alti aylik ara 
1 rapor dtizenlemekle ytiktimltidtir. Diger donemlerde citizennecek finansal 
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tablolar fiyat raporuna esas olmak Uzere dUzenlenir ye bagimsiz denetimden gecirilmek 
zorunda degildir. 

13.2. Yilhk ve altl aylik finansal raporlara donem icindeki geli meleri aciklayan bilgilerle 
gayrimenkul yatinmlanna ill kin olarak Kurulun llglll cluzenlemeleri uyannca hazirlanmi 
bulunan degerleme raporlan eklenir. Donem icindeki geli§meleri aciklayan bilgiler ye 
degerleme raporlan, bagimsiz denetime tabi degildir. 

13.3. Fona ilikin yak finansal raporlar hesap doneminin bitimini takip eden 60 gun; alts 
aylik ara donem finansal raporlar ise ara donemin bitimini takip eden 30 gun icinde bagimsiz 
denetim raporu ile birlikte Kurula gOnderilir. Soz konusu raporlar aynca, Kurula yapilacak 
bildirimi milteakip 10 i Oral icerisinde katilma pap sahiplerine en uygun haberleme 
vasitasiyla iletilir. 

13.4. Fiyat raporlan aylik donemlerde duzenlenir ye donem sonunu takip eden 10 i gtinti 
icerisinde Kurula gonderilir. Aynca fon suresi sonunda da fiyat raporu hazirlamr ye bu 
maddede belirtilen surede Kurula gonderilir. 

13.5. Fon; Yatinm Fonlari Finansal Raporlama Tebligi'nin 11 inci, 12 nci ye 13 and" 
maddelerinde dUzenlenen finansal raporlan hazirlamakla birlikte bu raporlan kamuya 
aciklama, ilan ye bildirim yfikUmlUltiklerinden muaftir. 

13.6. Fiyat raporlan Kurulun Yatinm Fonlannm Finansal Raporlamalanna ili§kin duzenle-
melerinde yer alan degerleme esaslanna uygun olarak hazirlamr.Fiyat raporlannm 
hazirlanmasmda en son tarihli finansal tablolarinda yer alan veriler kullamlir. 

13.7. Nitelikli yatirimcilara yonelik yapilan tamtimlar harm olmak tizere fona ilikin olarak 
kamuya yonelik her ne suretle olursa olsun reklam ye ilan verilemez. 

13.8. Kurul gerektiginde, Teblig'de yer alan sUrelerle bagli olmaksizin Fon hakkmda bilgi 
verilmesini isteyebilir. 

13.9. Sava, dogal afetler, ekonomik kriz, ileti im sistemlerinin cokmesi, portfoydeki 
varliklann ilgili oldugu pazann, piyasamn, platformun kapanmasi, bilgisayar sistemlerinde 
meydana gelebilecek anzalar, fon toplam degerini etkileyebilecek onemli bir bilginin ortaya 
cikmasi gibi olaganustu durumlann meydana gelmesi halinde, degerleme esaslannm tespiti 
hususunda kurucunun yonetim kurulu karar alabilir.Bu durumda degerleme esaslan gerekceli 
olarak karar defterine yazilarak, Kurula ve portfoy saklayicisma bildirilmesi 
zorunludur.Ayrica soz konusu olaylarla ilgili olarak en uygun haberleme vasitasiyla katilma 
pap sahiplerine bildirim yapilir. 

13.10. Kurucu ye yonetici gayrimenkul yatinmlanna ill kin bilgileri, varsa soz konusu 
yatinmlarla fon yonetiminde gorev alan ki0erin ilikisini de iyerecek §ekilde, yatinmin 
yapildlgi tarihten itibaren 15 gun icinde en uygun haberleme vasitasiyla katilma pays 
sahiplerine bildirir. 

u, hazirlanan gayrimenkul degerleme raporlan ile fon portfoyUnde yer alan diger 
Atli§ 	degerleme raporlanm ekleriyle birlikte, kendilerine teslimini takip eden 10 

ula gonderir. Degerleme raporlannm birer ornegi kuru u erkezinde pay 
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sahiplerinin incelemesi icin ham bulundurulur, talep etmeleri halinde masraflari 
yatinmcilartarafindankar§ilanmak tizere pay sahiplerine de gonderilir. 

MADDE 14- FON'A KATILMA VE FON'DAN AYRILMA SARTLARI  

14.1. Genel Esaslar 

14.1.1. Katilma payi satin alinmasi veya fona iadesinde, Kurucunun ihrac belgesinde ilan 
edecegi katilma payi aim satiminin yapilacagi yerlere ba§vurularak aim satim talimati verilir. 

14.1.2.Kurucu'nun kendi adina yapacagi i§lemler de dahil alinan tam katilma payi aim satim 
talimatlanna aiim ye satim talimatlari icin ayri ayn olmak tizere mateselsil sera numarasi 
verilir ye i*lemler bu oncelik sirasina gore gercekle§tirilir. 

satim esaslanna ili§kin aynntili bilgilere fon ihracina 	ihrac belgesinde yer 

verilir. 
a)Yatinmcilarin ilk kez fon katilma payi aliminda asgari limit 10.000.-TL karlllgi 

katilma payidir. Aym yatirimcinin ek fon payi alim taleplerinde simrlama yoktur. 
b) Katilma paylarinin fona iadesinde sinirlama yoktur. 
c)Yatinmcilarin sahip olabilecegi pay adedi; bireysel yatinmcilarda 1.000.000, tiizel 

ki§ilerle, Emeklilik Yatirim Fonlari ye Kollektif yatirim Kurul4annda 5.000.000'u gecemez. 

er, ekonomik kriz, ileti§im sistemlerinin cokmesi, portrOydeki 14.1.4.Sava§, do gal afetl  
varliklarin 	oldugu pazarin, piyasanin, platformun kapanmasi, bilgisayar sistemlerinde 
meydana gelebilecek anzalar, fon to lam degerini etkileyebilecek onemli bir bilginin ortaya 
cikmasi gibe olagantistii durumlann meydana gelmesi halinde, Kurulca uygun gortilmesi 
halinde, fon birim pay degeri hesaplanmayabilir ye katilma paylanmn alim satimi durduru-

labilir. 

14.2. Tasfiye Donemine Dair Ozel hiikiimler. 

14.2.1. Tasfiye doneminde pay sahipleri katilma payi aim ye satim talebinde 
bulunamaz.Fonun varliklarimn sati§i, alacaklannin tahsili ye borclannin odenmesi sonucu 
nakit fazlasi olutukca, olupn nakit fazlasi pay sahiplerine paylan oraninda dagitilir.Kurucu 
Fondaki nakit mevcudunu dikkate alarak pay sahiplerine dagitilacak toplam tutan ve sahip 
oldugu katilma paylan nispetinde her bir pay sahibinin almasi gereken tutari belirler. Tiim pay 

sahipleri ke nndileri ici 	olan tutar kadar satim talimati vermi* kabul edilir.Pay 
sahipleri ye pay sahiplerine bireysel saklama hizmeti veren kurulu*lar, belirlenen tutari 
almaktan ye kar§iliginda denk gelen miktarda katilma payini iade etmekten imtina edemez. 

Madde 15- FON UN SO NA ERMESI VE FON VARLIGININ TASFIYESI:  

15.1. ilk katilma payi sati*inin yapildigi tarihi takip edenonuncu yilinsonundaFonun tasfiye 
donemi ba§lar.Tasfiye donemi ba§lamadan once Kuruldan izin ahnir.Tasfiye doneminin 
ba§lamasindan itibaren en gec iki yit icinde 15.2. nolu maddede belirtilen tasfiye i§lemleri 
tamamlanarak Fon sona erer. 

ri 4, 	Oedoneminde yeni katilma payi ihrac edilemez ye yeni bir gayrimenkul yatirimi 
yapirrnc&iljygun piyasa kowllan olu§tukca fonun varliklan satilara nakde cevrilir, 

,,4 	aN tahsil edilir ye borclari odenir.Bakiye tutarlar ihrac belgesind b lirlenen esaslara tt 
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gore pay sahiplerine dagitihr ye tam katilma paylari fade alinir. Tedavtildeki tam katilma 
paylarinin fade almmasi sonrasinda fon admm ticaret sicilinden silinmesi icin keyfiyet Kurucu 
tarafindan ticaret siciline tescil ye ilan ettirilir. Ticaret siciline yapilan tescil ile birlikte fon 
sona erer. Tescil ye ilana ili kin belgeler alts i gana icinde Kurul'a gonderilir. 

15.3. Kurucunun faaliyet *artlanm kaybetmesi, mali durumunun taahhutlerini 
kamlayamayacak kadar zapflamasi, iflas etmesi, tasfiye edilmesi veya baka bir sebeple 
gayrimenkul yatirim fonu kurucusu olma yetkisini kaybetmesi durumunda, Kurul fonu uygun 
gorecegi bir kurulupa tasfiye amaciyla devreder. Portfoy saklayicismin mali durumunun 
taahhutlerini kamlayamayacak kadar zayiflamasi iflasi veya tasfiyesi halinde kurucu fon 
varligini Kurulca uygun gorulecek baka bir portfoy saklayicisina devreder. 

15.4. Bu ictiiziigrm 3.2. maddesinde yer verilen esaslar cercevesinde Fon sfiresi 

15.5. Fon baka bir fonla birlqtirilemez veya baka bir fona donuturulemez. 

15.6. Mevzuatta ongoralen tasfiye hallerinin olumiasi halinde Fon, mevzuatta yer verilen 
esaslara ye surelere uygun olarak tasfiye edilir. 

Bu ictiiziik hfikiimleri ile Sermaye Piyasasi Kurulu'nun diizenlemeleri arasinda 
bir uygunsuzluk oluOugu zaman Sermaye Piyasasi Kurulu diizenlemeleri dikkate ahnir. 

iyasasi Kurulu ictiiziik hilkiimlerinin degiOirilmesini her zaman talep 
-ztik standartlarmi 
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