
GYF-iHRAC BELGESi

LOGOS PORTFOY YO ETiMi A.~.'NiN KURUCUSU OLDUGU "LOGOS PORTFOY
YONETiMi A.~. BiRiNci GAYRiME KUL YATIRIM FO U"NU KATILMA

PAYLARINA iLi~KiN iHRA<; BELGESiDiR

lsbu ihrac belgesi Sennaye Piyasasi Kurulu'nun tarih ve sayih
karan ile onaylanrmsnr.

Ancak, bu belgenin onaylanmasi, bu belgede yer alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca
tekeffulu anlamma gelmeyecegi gibi, ilgili fon katilrna paylanna iliskin bir tavsiye olarak da
kabul edilemez.

Fon katilma paylan; ictuzuk, ihrac belgesi ve varsa yatmrnci bilgi formundaki esaslar
cercevesinde sans baslangic tarihi olarak belirlenen tarihinden itibaren, isbu
ihrac belgesinde ilan edilen dagitun kanallan aracihgiyla yatmmcilara sunulacaktrr,

Fon kurucusuna ve isbu ihrac belgesine konu fon katilrna paylanna iliskin bilgiler asagrda
yer almaktadir.

Fon Kurucusunun Ticaret Unvaru ve Adresi Logos Portfoy Yonetimi A.~.
Hakki Yeten Cad. No:}3, Terrace Fulya Center 2
D:28 Fulya, ~i~li, istanbul, 34349

lhraca lliskin Yetkili Organ KaranlKarar
Tarihi

13.02.2017 tarih ve 2017/02 sayih Sirket
Yonetim Kurulu karan

Katilma Paylanrun Pazarlama ve Dagmrmm
Gerceklestirecek Kurucu ve Varsa Portfoy
Yonetirn Sirketleri ile Katrlma Paylanrun
Ahrn Satunma Aracihk Yapacak Yatmm
Kuruluslannm Ticaret Unvaru

Logos Portfoy Yonetimi A.~.
Hakki Yeten Cad. No: 13, Terrace Fulya Center 2
D:28 Fulya, Sisli, istanbul, 34349

Finans Yatinm Menkul Degerler A.~.
Esentepe Mah.Buyukdere Cad. Kristal Kule
Binasi, No:215, Kat:6-7 Sisli, istanbul, 34394

Sans Yontemi Fon katilma paylan yurticinde veya yurtdismda
nitelikli yatmrncilara sanlacaktir.

Katilma Payma Iliskin Asgari lslern Limitleri
(Varsa)

Katilma payma iliskin asgari islem limiti
bulunmamaktadir.

Fon Unvam Logos Portfoy Yonetimi A.~. Birinci
Gayrimenkul Yatmm Fonu

Fon Turn Gayrimenkul Yatmm Fonu
Fon Suresi 5 yil
Portfoy Saklayicismm Unvam ve Adresi Finans Yatmrn Menkul Degerler A.~.

Esentepe Mah.Buyukdere Cad. Kristal Kule
Binasi, No:215, Kat:6-7 ~i~li, istanbul, 34394

Portfoy Yoneticilerine Iliskin Bilgi Gayrimenkul yatmmlan haricindeki para ve
sennaye piyasasi araclann yonetimi:

Kamil Melih Onder - Portfoy Yoneticisi
Turev Araclar Lisansi / Sennaye Piyasasi
Faaliyetleri Duzey 3 Lisansi

Sevgi Uzunkavakh - Portfoy Yoneticisi
Turev Araclar Lisansi / Sennaye Piyasasi
Faaliyetleri Duzey 3 Lisans / Kurumsal Yonetim
Derecelendinne Lisansi

Fon Kurucusunun Yonetim Kurulu Uyelerine
Iliskin Bilgi

Kamil Melih Onder - Yonetim Kuruiu Baskaru
Ayse Moroz - Yonetirn Kurulu Uyesi

. .... Vedia Ayla Heyfegil=- Yonetim Kurulu Uyesi
Yatmm Komitesine lliskin Bilgi /,. il J';.: .~;:-Kamil Melih Onder - Genel Mudur
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Vedia Ayla Heyfegil - Yonetim Kurulu Uyesi
(Gayrimenkul yatmmlan konusunda en az bes
yilhk tecrubeye sahip)
Nahit Zincirli - Ga imenkul De erleme Uzmam

Fonun Yatmm Stratejisine ve Amacma Iliskin
Esaslar

Fon'un yatmm stratejisi, fon portfoyune deger
artisi, ahrn satim kan veya kira geliri elde etmek
amaciyla gayrimenkuller ve gayrimenkule dayah
haklar satm almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya
vermeye ve satm almaya veya satmaya vaad
etmeye yonelik yatmm yapilmasidir. Yerli
ve/veya yabanci gayrimenkul yatmmlanndan
olusan anonim ortakhklann paylan, gayrimenkul
sertifikalan ve diger gayrimenkul yatmm
fonlanmn katilma paylarma da yatmm yapihr,

Fon'un yatmm stratejisi kapsammda ahm satim
kriterleri her bir gayrimenkul turn icin farkhhk
gosterebilecektir. Temel yatmmkriterlerine
asagrda yer verilmektedir:

a) Gayrimenkullerin mevcut piyasa degeri ve
bu degerin gelecekteki potansiyeli,

b) Gayrimenkullerin sans kabiliyetlerinin
yuksek olmasi

c) Gayrimenkullerin konumlandigi cografi
bolgelerin altyapi olarak gelisime acik
olup olmasi,

d) ilgili gayrimenkul tiplerinin ait oldugu
pazara ait sektorel gelismeler ve durum
tespiti,

e) Gayrimenkullerin kira getiri potansiyeli.

Fon portfoyune Turkiye'de islem gorenlerin yarn
sira global hisse senedi piyasalarmda islem goren
yabanci ortakhk paylan ve islem gordugu
borsalara kote edilmis, derecelendirmeye tabi
tutulmus borclanma araclan ile kira sertifikalan
ahnabilir.

Yurtdismda ihrac edilen borclanma araclanrun ve
kira sertifikalannm, yatmm yapilabilir seviyeye
denk gelen derecelendirme notuna sahip olmasi,
tabi oldugu otorite tarafmdan yetkilendirilmis bir
saklayici kurulus nezdinde saklanmasi, fiyatirun
veri dagitim kanallan vasitasiyla ilan edilmesi ve
fonun fiyat aciklama donemlerinde 11-14.2 sayih
Yatmm Fonlanrun Finansal Raporlama
Esaslarma Iliskin Tebligi cercevesinde gercege
uygun degeri uzerinden nakde donnsturulebilecek
nitelikte likiditasyona sahip olmasi sartlanyla,
yurtdismda borsa dismdan fon portfoyune dahil
edilmesi mu undur. >
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Tiirev araclara sadece portfoylerini doviz, faiz ve
piyasa riskleri gibi risklere karst korumak
amaciyla taraf olabilir. Tiirev araclan kullanarak
fon portfoyune korunma amacmi asan islemler
yapamazlar. Tiirev araclar nedeniyle maruz
kalman acik pozisyon tutan fon top lam degerinin
%20'sini asamaz. Bu madde kapsammda
yapilacak degerlendirrnelerde yatinmcilara en son
bildirilen fon toplam degeri esas ahrur. Vadeli
lslem ve Opsiyon Piyasasi'nda gerceklestirilen
islemlerin nakit teminatlan da fon portfoyune
dahil edilir.

Fonun Yatmm Sunrlamalan ve Risklerine
ili~kin Esaslar

Fon toplam degerinin en az %80'inin
gayrimenkul yatmmlanndan olusmasi
zorunludur. Bu oranm hesaplanmasinda;
gayrimenkul yatmm ortakhklannca ihrac edilen
sermaye piyasasi araclan, tabi olduklan mevzuat
hiikiimlerine gore hazirlanan finansal tablolannda
yer alan aktif toplarmrun devamli olarak en az
%75'i gayrimenkul yatmmlanndan olusan
anonim ortakhklarm pay lan, gayrimenkul
sertifikalan ve diger gayrimenkul yatmrn
fonlannm katilma pay Ian da dikkate ahmr. Su
kadar ki tabi olduklan mevzuat hiikiimlerine gore
hazirlanan finansal tablolannda yer alan aktif
toplarmrun devamh olarak en az %75'i
gayrimenkul yatmmlanndan olusan anonim
ortakhklarm paylarma, Fon toplam degerinin en
fazla %20'si oramnda yatmrn yapilabilir,

Tek basma fon toplam degerinin %20'sini asan
gayrimenkul yatmmlanmn toplarm fon toplam
degerinin %60'11ll asamaz.

Katilma paylanrun geri donuslerinde olusan nakit
ihtiyacimn karsilanmasi amaciyla, portfoyde yer
alan repo islemine konu olabilecek menkul
kiymetlerin rayic bedelinin % 1O'una kadar,
borsada veya borsa dismda repo yapabilir veya
borclanma amaciyla Takasbank Para Piyasasi
islemleri yapilabilir,

Uzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkuliin
degerini etkileyecek nitelikte herhangi bir
takyidat serhi olan bina, arsa, arazi ve buna
benzer nitelikteki gayrimenkullerin ve
gayrimenkule dayah haklann degeri fon toplam
degerinin %30'unu asamaz.
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Fon portfoyunde yer alabilecek varhklar ve
islemler icin belirlenmis asgari ve azami
simrlamalar asagrdaki tabloda gosterilmistir,
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Katilma paylanmn nitelikli yatmmciya satisma
baslandigi tarihi muteakip en gee bir yil icinde
fon portfoy degeri en az 10.000.000 (onmilyon)
TL buyukluge ulasacak ve katilma payr
sahiplerinden toplanan paralar 11I-52.3
Gayrimenkul Yatmm Fonlarma Iliskin Esaslar
Tebligi'nde (Teblig) belirtilen portfoy
simrlamalan dahilinde yatmma
yonlendirilecektir.

Kurucu ve Yonetici Fon adma;

a. Gayrimenkul projelerine yatmm yapamaz,
gayrimenkullerin insaat islerini kendileri
ustlenemez, bu amacla personel ve
ekipman edinemez.

b. Kendi personeli vasitasiyla baska kisi ve
kuruluslara proje gelistirme, proje kontrol,
mali fizibilite, yasal izinlerin takibi ve
buna benzer hizmetler veremez.

c. Otel, hastane, alisveris merkezi, i~
merkezi, ticari parklar, ticari depolar,
konut siteleri, supermarketler ve bunlara
benzer nitelikteki gayrimenkulleri ticari
maksatla isletemez ve bu amacla personel
istihdam edemez.

d. Devredilebilmesi konusunda bir
simrlamaya tabi olan varhklan ve haklan
fon portfoyune dahil edemez. Ancak
uzerinde takyidat bulunan
gayrimenkullerin edinimine iliskin
Teblig'in 18/-c hukmu sakhdir.

e. Fon portfoyunden surekli olarak kisa
vadeli gayrimenkul alim satirm yapamaz.

f. Yurtdismda gayrimenkul ahm, satim ve
kiralama faaliyetinde bulunamaz.

Fon'un OlaSI Riskleri Hakkmda Bilgiler
Fonun yatmm stratejisi ve risk profili dikkate
almarak belirlenen, fonun karsilasabilecegi temel
riskier asagida siralanrmstir.

Finansman riski:
Fon'un ihtiyac duydugu finansman kaynaklarma
zamanmda ulasamamasi nedeniyle Fon'un zarara
ugrama ihtimalidir. Yatmmlara iliskin finanse
edebilme ka asitesinin du uk olmasi halinde
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olusacaktir.

Likidite riski:
Fon varhklanm makul bir surede piyasa
degerinden nakde cevirme zorlugu olarak ifade
edilebilmektedir. Ozellikle gayrimenkul
yatmrmrun nakde donusturulurken zaman almasi
ve degere iliskin belirsizlikler risk degerini
arttirmaktadir .

Faiz oram riski:
Fon portfoylerinde yer alan Turk Lirasi ve
yabanci para cinsi tarumh faize duyarh fmansal
varhklann ilgili faiz oranlarmdaki olasi hareketler
nedeniyle maruz kalmabilecek zarar ihtimalini
ifade eder.

Kur riski:
Fonlardaki yabanci para cinsinden finansal
enstriimanlarm varliklar (alacak haklan) ve
yukumlulukler bazmda yabanci para birimlerinin
birbirlerine ve/veya Turk Lirasma karst deger
kazanma ve kaybetmeleri sonucunda ortaya cikan
zarar ihtimalini ifade eder.

Piyasa riski:
Gayrimenkul piyasasi, faiz, kur, hisse senedi ve
benzeri etkenlerde meydana gelebilecek
degisimler sonucunda Fon portfoyunde yer alan
varhklann piyasa degerinin dusmesi,
yukumluluklerin piyasa degerinin artmasi
sonucunda zarar olusmasi olasiligrdir.

Olagandl~1Olaylarla Karsilasma Riski:
Dogal aletler, yangm, sel, teror eylemleri, sira dl~l
toplumsal olaylar gibi durumlarda
gayrimenkullerin tahrip olmasi sonucunda fonun
zarar etmesi riskidir.

yogunlasma Riski:
yogunlasma riski, belli bir bolgeye, sektore,
varliga/varhk grubuma yogun yatmrn yapilmasi
sonucu, fon portfoyuntm bu varhklann icerdigi
risklere maruz kalmasidir.

Karst Taraf Riski:
Karst taraf riski, genel olarak fonun taraf oldugu
mal ve hizmet saturn veya mal ve hizmet alumna
iliskin sozlesmelerde; sozlesmenin karst tarafinm,
sozlesme gereklerine uymayarak, yUkUmIUlUgUnU
kismen veya tamamen zamanmda yerine

etiremernesinden dola 1 fonun kar ilasti 1 zarar
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olasihgim ifade etmektedir.

Yasal Riskier:
Fon'un satismdan sonra yasal mevzuatta ve
duzenleyici otoritelerin duzenlemelerinde
meydana gelen degisikliklerden Fon'un olumsuz
etkilenmesi riskidir. Ozellikle vergi ve
gayrimenkul mevzuatmda ortaya crkabilecek
degisiklikler fon degerini ve net getirisini
etkileyebilir.

Kaldirae Yaratan Islem Riski:
Turev urunlerin yarattigr kaldirac dolayisiyla
olusan risktir. Kaldirac oram arttikca risklilik
artacaktir. Turev araclar fon portfoyunde sadece
koruma amach yer alacaktir.

Degerleme Riski:
Degerleme riski, portfoyde yer alan
gayrimenkullerin degerinin degismesine sebep
olan durumlann gerceklesmesi halinde tebligde
yer alan portfoy snurlamalanrun saglanmama
durumunu ifade etmektedir.

Ihraecr Risld:
Fon portfoyune alinan varhklann ihraccismm
yukumluluklerini kismen veya tamamen
zamanmda yerine getirememesi nedeniyle
do abilecek zarar ihtimalini ifade eder.
Fon hizmetleri, risk yonetimi hizmeti ve portfoy
saklama hizmeti Finans Yatmm Menkul Degerler
A.~.'den, mali tablolann bagimsiz denetimi
hizmeti ise bagimsiz denetim kurulusundan ahrur.
Fon portfoyundeki varhklann degerlemesine
iliskin olarak Kurulca yetkilendirilen degerleme
kuruluslanndan hizmet ahrur. Kurucu, her
yilsonunu takip eden bir ay icerisinde, fon
portfoyunde degerleme yaptmlmasi gereken her
bir varhk icin degerleme hizmeti almacak en az
bir degerleme kurulusunu ve fon portfoyune 0 yil
icerisinde almabilecek ve degerleme gerektirecek
varhklar icin degerleme hizmeti almacak enfazla
iki adet degerleme kurulusunu yonetim kurulu
karan ile belirleyecek ve kararm bir ornegini
Kurula gonderecektir. Belirlenen degerleme
kurulusu ancak degistirilme gerekcesinin Kurula
gonderilmesini muteakip Kurul onayi ile
degistirilebilir. Degerleme hizmeti almacak
kurulusun secimi, en uygun haberlesme

-"""-..::~~..:~~ vasrtasiyla yatmmcilara bildirilir .

•T·C•.'~"• - Kurucu

Disandan Alman Hizmetlere (Degerleme,
Hukuki Damsmanhk v.b.) ili~kin Bilgi
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yer alan konularda disandan damsmanhk hizmeti
alabilir.

a) Fon'un portfoyune, yatmm stratejisine
uygun gayrimenkullerin dahil edilmesi ve
portfoyun gelistirilmesi,

b) Sureclerin hukuki, mali ve vergisel
durumlarmm tespiti ve yonetimi,

c) Portf6ye alman gayrimenkullerin satilmasi
ve/veya kiraya verilmesi ve bu mtilklerin
onetimi.

Fon Birim Pay Fiyat Aciklama Donemine
ili~kin Esaslar

Fon birim pay fiyati yil sonu itibariyle hesaplarur
ve yil sonunu takip eden 1O.i~gtintindeilan edilir.
Aynca fon suresi bitmeden once Kurucu
yatmmcilann Fon'a iade talebini kabul etme
karan ahrsa, bu hususun Sirket'in Kamuyu
Aydmlatma Platformunda (KAP) sayfasmda
aciklanmasuu muteakip 10. is gunu itibariyle fon
birim fiyati hesaplarnr ve yine KAP aciklamasmi
muteakip 20. is gtinti ilan edilir.

Fona katilma ve iade sekline iliskin bilgilere
"Fona Katilma ve Fondan Aynlmaya Iliskin
Esaslar" bash 1 altmda er verilmektedir.

Fon Portfoyde Yer Alan Varhklann
Degerlemesine Iliskin Esaslar

Fon portfoyunde gayrimenkul yatmmlan
haricinde bulunan para ve sermaye piyasasi
varhklan, islem ve yukumlulukler Kurul
dilzenlemelerine uygun olarak gunluk degerlenir.

Fon portfoytmde yer alan gayrimenkuller,
gayrimenkule dayah haklar ile tabi olduklan
mevzuat hukumlerine gore hazirlanan finansal
tablolarmda yer alan aktif toplammm devamh
olarak en az %75'i gayrimenkul yatmmlanndan
olusan ve paylan borsada islern gormeyen
anonim ortakhklarin paylan ise gayrimenkul
degerleme kuruluslan tarafmdan hazirlanan ve
mevcut en guncel tarihli degerleme raporlannda
yer verilen tutarlar uzerinden degerlemeye konu
edilir.

Fon'da yer alan gayrimenkuller icin yilsonu
itibariyle deger tespiti yaptmhr. Diger taraftan
her durumda gayrimenkulun degerinin
degismesine neden olan olagan dis: durumlann
Kurucu tarafmdan tespiti halinde ve Kurul'ca
gerekli gorulen hallerde guncel degerin tespiti
amaciyla soz konusu degerleme raporlan
guncellenecektir.

,J './.
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tespitinin asgari olarak her takvim yih sonu itibari
ile yapilrnasi zorunludur. Soz konusu deger
tespitlerinde gayrimenkul degerleme faaliyetinin
en gee ilgili yilm son gtinti itibanyla
tamamlanrms olmasi zorunludur.

Fon portfoyunde yer alan diger varhklann,
degerleme esaslanna iliskin olarak, Kurul'un
Yatmm Fonlannm Finansal Raporlamalanna
iliskin duzenlemelerinde yer alan degerlemeye
iliskin esaslara uyulur.

Savas, dogal afetler, ekonomik kriz, iletisim
sistemlerinin cokmesi, portfoydeki varhklann
ilgili oldugu pazann, piyasanm, platformun
kapanmasi, bilgisayar sistemlerinde meydana
gelebilecek an zalar, fon toplam degerini
etkileyebilecek onemli bir bilginin ortaya cikrnasi
gibi olaganustu durumlann meydana gelmesi
halinde, degerlerne esaslanrun tespiti hususunda
Kurucunun yonetim kurulu karar alabilir. Bu
durumda degerleme esaslanmn gerekceli olarak
karar defterine yazilarak, Kurula ve Portfoy
Saklayicisma bildirilmesi zorunludur. Aynca soz
konusu olaylarla ilgili olarak en uygun
haberlesme vasitasiyla katilma payi sahiplerine
bildirim a ihr.

Fon Malvarhgmdan Yapilabilecek
Harcarnalara lliskin Esaslar

Kurucu, Fon'un yonetimi ve ternsili ile diger
hizrnetleri karsrligi olarak her ay sonu aciklanan
fon toplarn degerinin %0,0875'i (yilhk olarak
%1.05) tutarmdaki yonetim ucretini aysonunu
muteakip i~ gunu fondan tahsil eder. Fona iliskin
turn giderler fon malvarhgmdan karsilarur. Fon
malvarligmdan fon portfoyunun yonetimi He ilgili
kurucuya odenecek yonetim ucreti ve asagida
belirtilenler dismda harcarna yapilamaz.

Portfoy yonetim ucreti dahil turn giderlerin
toplarmmn fonun toplam degerine orarumn ust
smm yillik olarak %6 (altij'dir.
a) Fon kurulusunu muteakip rnevzuat geregi

yapilmasi zorunlu tescil ve ilan giderleri,
b) Portfoydeki varhklann veya bunlan ternsil

eden belgelerin nakil veya nakle bagh sigorta
ucretleri,

c) Portfoydeki varhklann saklanmasi icin
odenen ucretler,

d) Varhklann nakde cevrilmesi ve transferinde
odenen ucretler,

e) Fon adma yapilan tapu tescil islemlerine
iliskin turn rnasraflar,
Finansman iderleri, komis on, masraf ve kur
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farklan,
g) Portfoye alnnlarda ve portfoyden satunlarda

odenen komisyonlar (yabanci para cinsinden
yapilan giderler TCMB doviz sans kuru
uzerinden TL'ye cevrilerek kaydolunur).

h) Fonun mukellefi oldugu vergi, resim ve hare
odemeleri,

i) Fon'a iliskin bagimsiz denetim kuruluslanna
odenen denetim ucreti, serbest muhasebeci
mali musavirlik ve yeminli mali mnsavirlik
ucretl eri,

j) Takvim yilt esas almarak ucer ayhk
donemlerin son i~ gununde fon toplam
degerinin yuz binde besi orarunda kurucu
tarafindan hesaplanan ve portfoy saklayicisi
tarafmdan onaylanarak Kurula odenen Kurul
ucreti,

k) Katilma paylan ile ilgili harcamalar,
1) MKK ve Istanbul Takas ve Saklama Bankasi

A.~. 'ye odenen ucret, komisyon ve masraflar,
m) Gayrimenkul yatmmlanna iliskin degerleme

ve noter ucreti,
n) Fon'un faaliyetleri ile ilgili olarak hukuki,

mali ve vergisel darusmanlik hizmeti ucreti,
0) Gayrimenkul yatmmlanna iliskin ahm/satim,

kiralama islemlerinde ortaya cikacak aracihk
ucret ve kornisyonlan,

p) Sahibi olunan gayrimenkullerin,
satimdan/kiralamadan once veya sonrasmda
gerceklestirilecek her turlu bakim, onanrn,
tadilat ve yenileme giderleri,

q) Portfoydeki gayrimenkullerin her turlu aidat,
bina ortak gideri ve sair giderler,

r) Portfoydeki gayrimenkullerin sigorta, DASK
odemeleri ve benzeri giderler,

s) lsletmeci firmalara odenen hizmet bedelleri,
t) Fon portfoyundeki varhklarm pazarlanmasi

ve satisi icin katlamlan pazarlama, sans ve
dagitim giderleri,

u Kurulca u un orulen di er harcamalar.
Fon Gelir Gider Farkmm Katilma Payi
Sahiplerine Aktanlmasma Iliskin Esaslar

Fon'da olusan kar, katilma paylanrun ictuzukte
belirtilen esaslara gore tespit edilen fon fiyatma
yansir. Katilma payi sahipleri paylanru Fon'a geri
sattiklannda, isleme esas fiyatm icerdigi Fon'da
olusan kardan paylanm alnus olurlar. Diger
taraftan fonun likidite durumu ve yatmm planlan
dikkate almarak bazi durumlarda Kurucu,
yatmrncilann turnunun bilgilendirilmesi kaydiyla,
bu ihrac belgesinin "Kar PaYI Dagitirm ve
Perforrnans Ucretlendirmesine lliskin Esaslar"
maddesinde belirtilen esaslar cercevesinde kar
da itimi ya abilir,
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Fona Kattlma ve Fondan Aynlmaya Iliskin
Esaslar

Fona kanlmaya iliskin esaslar:
Katilma payi satm ahnmasmda veya fona
iadesinde, Kurucunun bu ihrac belgesinde ilan
ettigi katilma payi ahm satirmrun yaprlacagi
yerlere basvurularak ahm satun talimatt verilir.
Kurucu'nun kendi adma yapacagi islemler de
dahil alman turn katilma payi ahm satim
talimatlan icin ayn ayn olmak iizere muteselsil
sira numarasi verilir ve islemler bu oncelik
sirasma gore gerceklestirilir.

Katilma paylanrun itibari degeri yoktur ve kaydi
deger olarak tutulur. Fon tutanm temsil eden
katilma paylan kaydi olarak MKK nezdinde
yatmrnci bazmda izlenir. Fon katilma paylan
bastmlamaz ve fiziken teslim edilemez.

Katilma payi islemleri gerceklestigi gunlerde
MKK 'ya bildirilir.

Katilma paylan MKK nezdindeki hesaplarda, her
yatmmcmm kimlik bilgileri ve buna bagh hesap
kodlan ile fon bilgileri bazmda takip edilir.

Savas, dogal afetler, ekonomik kriz, iletisim
sistemlerinin cokmesi, portfoydeki varhklarm
ilgili oldugu pazann, piyasanm, platformun
kapanmasi, bilgisayar sistemlerinde meydana
gelebilecek an zalar, fon toplam degerini
etkileyebilecek onemli bir bilginin ortaya cikmasi
gibi olaganustu durumlann meydana gelmesi
halinde, Kurulca uygun gorulmesi halinde, fon
birim pay degeri hesaplanmayabilir ve katilma
paylarmm ahm satrrm durdurulabilir.

Fondan aynlmaya iliskin esaslar:
Kurucu, Fon suresi bitmeden once katilma
paylanrun Fon'a iadesini kabul etmeyecektir. Su
kadar ki Kurucu, Fon'un likitidite durumunun
uygun olmasi ve yatmmcilann tumunun
bilgilendirilmesi kaydiyla, kendi belirleyecegi
zamanlarda, her bir yatmmci icin 0 yatmmcmm
yatmm meblaguun Kurucu'nun butun katilma
payl sahipleri icin belirleyecegi aym orand a Fon'a
iade talebini kabul edebilir.

Katilma payi satisi, fon birim pay degerinin tam
olarak nakden odenmesi; katilma paymm fona
iadesi, yatmmcilann paylanmn bu ihrac
belgesinde belirlenen esaslara gore nakde
cevrilmesi suretiyle gerceklestirilir.
Kurucu tarafmdan katilma aylarmm fon adma
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Satnn Talimatlart:
,~":~~~'~~'::.. Fon suresi bitmeden once katilma paylannm

;1 ~I.C.lII- . ':.. Fon'a iadesi kabul edilmemesine ragmen Kurucu,

ahm satmn esasur. Kurucu, fon katilma
paylanmn fona iade edilmesi sirasmda gerekli
likiditenin saglanmasmdan sorumludur. Bu
kapsamda fona iadesi talep edilen katilma paylan,
fonun katilma pay) sayismin %50lsini asmayacak
sekilde, kurucu tarafmdan kendi portfoyune
almabilir. Bu sekilde kurucu portfoyune alman
katilma paylan, ahm tarihinden itibaren en gee iki
YII icinde fona iade edilir.

Fon katilma paylan sadece Kurul
duzenlemelerinde tammlanan nitelikli
yatmmcilara satilabilir. Kanlma paylannm
nitelikli yatmmcilar arasmda devri mumkundur.
Katilma payi devirlerine iliskin bilgilerin
MKK'ya iletilmesinden kurucu sorumludur.

Ahm Talimatlart ve Ahm Bedellerinin Tahsil
Esaslarn
Yatmmcilar katilma paylanru sadece ilk talep
toplama doneminde alabileceklerdir. Ihrac
belgesinin Kurul tarafmdan onaylanmasrm
muteakip ihrac belgesinde belirtilen sans
baslangic tarihinden itibaren en fazla 6 ayhk sure
on talep toplama donemi olarak belirlenmistir. On
talep toplami istenilen duzeye ulastigmda
yatmmcilara ilk talep top lama doneminin
basladigi bildirilecek. Yatmmcilar da bildirimin
yapildigi tarihten itibaren bes is gunu icerisinde
katilma payi ahm talimatlanm vereceklerdir.
Katilma payi alun talimatlan talep toplama
doneminin bitimini izleyen ilk is gununde 1 TL
nominal deger uzerinden yerine getirilecektir.

Ahm Talimatr Nemalandtrma Esaslarn
Ahm talimatmm karsihgmda tahsil edilen tutar
islem gerceklestirilinceye kadar yatmmci
hesabmda yatmmci adma uygun bir para piyasasi
fonu veya ters repo ile nernalandmlmak suretiyle
katilma payi ahmmda kullamhr. i~ gunlerinde
saat 13:30'a kadar girilen ahm talimatlarmm
nemalandmlmasi aym gun, saat 13:30'dan sonra
girilen talepler icin nemalandirrna islerni takip
eden i~ gunu baslar. Katilma payi ahrmna nema
tutan dahil edilmez. Nema tutan, talep top lama
donerninin bitimini takip eden ilk i~ gunu
yatmmcirun nezdindeki hesabma nakit olarak
yatmlacaktir.

-.,~ "-.J. v·, _.'\ ••-..." ...) ,,,.•., J
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yatmmcrlann turnunun bilgilendirilmesi ve
likitidite durwnunun uygun olmasi kaydiyla,
Kurucu'nun belirleyecegi zamanlarda ve her bir
yatmmci icin 0 yatmmcmm yatmm tutannm
Kurucu'nun butun katilma payi sahipleri icin
belirleyecegi aym orand a Fon'a iade talebini
kabul edebilecektir.

Kurucu, iade talebini kabul edebilecegi ve
yatmmcilann talep edebilecegi azami iade
miktan (her bir yatmmcmm toplam yatmmma
oram olarak) hususunu Sirket'in KAP sayfasmda
yatmrncilara bildirir. Aynca yatmmcilara 7 i~
gunu icerisinde yazih bilgilendirme yapihr.
Yatmmcilann KAP'ta yapilan aciklamayr
muteakip 15.i~ guntl 17:OO'a kadar katilma payi
satim talimatlanru vermis olmalan
gerekmektedir.

Yatmmcilann verdikleri katilma payt satim
tali matl an , KAP'ta yapilan aciklamayi muteakip
1O.i~ gununde hesaplanan ve yine KAP
aciklamasim muteakip 20.i~ gunu ilan edilen fiyat
raporu uzerinden yerine getirilir.

Ahm Sanm Tallman Iptal Esaslan:
Talep toplama doneminde yatmmcilar tarafmdan
iletilen ahm talepleri talep toplama suresinin son
gunu saat 12:00'a kadar yatmrnci tarafmdan iptal
edilebilecektir.

Katilma payi satim talimatlan da satun
taleplerinin verilebilecegi en son i~ gtinu saat
12:00'a kadar yatmmci tarafmdan iptal
edilebilecektir.

Ahm-satim talimatlan uygun haberlesme
kanallan ile Kurucu merkez adresine iletilmelidir.
Fon i9tiizilgu ve finansal raporlan Kurucu' dan
temin edilebilir.
Fona iliskin yilhk finansal raporlar hesap
doneminin bitimini takip eden 60 gun icinde
Kurula gonderilir. Alti ayhk ara donem fmansal
raporlar ise ara donemin bitimini takip eden 30
gun icinde Kurula gonderilir. Soz konusu raporlar
aynca, Kurula yapilacak bildirimi muteakip 10 i~
gum; icerisinde katilma payi sahiplerine en uygun
haberlesme vasitasiyla iletilir.
Soz konusu raporlar Kurucunun resmi internet
sitesi http://www.logosportfoy.com adresinde de

.••~.!. '.' •.••• duyurulacaktir.

Fon i9tiiziigu ile Finansal Raporlann Temin
Edilebilecegi Yerler

Fonun Denetimini Yapacak KuruJ~ .·l:.V '..Aday Baglrn.~lz Denetim ve Serbest Muhasebeci/I ~ ~, t, I I I .•.)
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Varsa Kar Payi Dagmrm ve Performans
Ucretlendirmesine lliskin Esaslar

Fon Toplarn Gider Oram(Dl~arzdan Saglanan
Hizmetler Dahil Olmak Uzere Fonun Tum
Giderlerinin Fon Top/am Degerine Orantnt
lfade Eder.)

Mali Mu avirlik A. .
Fon'da olusan kar, katilma paylanmn ictuzukte
belirtilen esaslara gore tespit edilen fon fiyatma
yansir, Katilma pay! sahipleri paylanru Fon'a geri
sattiklannda, isleme esas fiyatm icerdigi Fon'da
olusan kardan paylanm alnus olurlar. Diger
taraftan katilma pay! sahiplerine fonda olusan kar
ve nakit durumu dikkate ahnarak Kurucu
Yonetim Kurulu'nun karanyla belirlenen
tarihlerde yatmmcrlann tiimiiniin
bilgilendirilmesi kaydiyla, yatmmcilara kar
dagitmu yapabilir.

Kurucu, Yonetim Kurulu Karan ile kar payr
dagrtmu yapilrnasma karar verdiginde, bu hususu
Sirket'in KAP sayfasmda yatmmcilara bildirir.
Aynca yatmmcilara 7 i~ gunt; icerisinde yazih
bilgilendirme yapihr. Yatmmcilara kar paylan
KAP'ta yapilan aciklamayi muteakip 20.i~
gununde odenir.

Performans Ucretlendirmesine ili~kin Esaslar

Kurucu tarafindan fon suresi sonunda,
munhasiran gayrimenkul yatmrnlanndan elde
edilen net gelir, net sans kan ve deger
artislanndan olusan matrah uzerinden (yatmmci
getiri matralu) hesaplanacak performans ticreti,
katilma payi sahiplerinden tahsil edilecektir.
Performans ucreti, herbir yatmmci icin 0
yatmmcmm fona kanhmmdan fon suresi sonuna
kadarki surede 0 yatmmcrrun payma dusen
yatmmci getiri matrahmm, TCMB Amerikan
Dolan doviz ahs kuru dikkate almarak
hesaplanan Amerikan Dolan bazmdaki yilhk
bilesik %8 getiriyi asan kismuun %20'si olarak
hesaplanacaktir, Fon suresi sonunda yatmmcilara,
belirlenen performans ucreti kesintisi yapildiktan
soma odeme yapilacaktir.
Performans ucreti hesaplarnalanna iliskin ornek
ekte er almaktadir.
Fon toplam gider orammn ust smm yilhk %6'dlr.
Her hesap doneminin son i~ gunu itibanyla
belirlenen yilhk fon toplarn gideri orammn ilgili
doneme denk gelen kisrmmn asihp asilmadigi,
ilgili donern icin hesaplanan gunluk ortalarna fon
toplam degeri esas ahnarak Kurucu tarafindan
kontrol edilir. Yapilan kontrolde belirlenen oranm
asildigmm tespiti halinde, asan tutar yihn son
isgunu itibariyle Kurucu tarafmdan Fon'a iade
edilmek uzere tahakkuk ettirilir ve takip eden bes
i .. ti i inde Kurucu tarafmdan Fon'a iade

i .
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edilir.

Fon toplam gider oram limiti icinde kalmsa dahi
fondan yapilabilecek harcamalar dismda Fon'a
gider tahakkuk ettirilemez ve bu giderler fon
malvarhgindan odenemez.

sitesi
de

Kredi Almmasl, Ongoruluyorsa Konuya
lliskin Bilgi

Fonun son hesap donemi itibari ile hesaplanan
toplam degerinin en fazla %50'si orarunda kredi
kullanabilirler. Kredi ahnmasi halinde kredinin
tutan, faizi, almdigi tarih ve kurulus ile geri
odendigi tarihe iliskin bilgiler hesap donemini
takip eden 30 gun icinde Kurula ve en uygun
haberlesme vasrtasiyla katilma payi sahiplerine
bildirilir.

Koruma Amach Turev Arac lslemleri
Yapilmasi Ongornluyorsa, Konuya ili~kin
Bilgi

Fon, turev araclara sadece portfoylerini doviz,
faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karst korumak
amaciyla taraf olabilir. Turev araclar nedeniyle
maruz kalman acrk pozisyon tutan fon toplam
degerinin %20'sini asarnaz.

Katilma Paylanrun Satismda Kullarulacak
Dagrtim Kanallan
Fon Katilma Paylarmm Degerlerinin
Yatmmcilara Bildirim Esas ve Usulleri

Finans Yatmm Menkul Degerler A.~.
Logos Portfoy Yonetimi A.~.
Kurucunun resmi internet
http://www .logosportfoy .com adresinde
duyurulacaktir,

Katilma Paylarmm SatI~1 ve Fona iadesinde
Giris Cikis Komisyonu
Uygularup/Uygulanmayacagi Hakkmda Bilgi

Kattlma paylannm satisi ve fona iadesinde giris
91kI~komisyonu uygulanmayacaktir.

Katilma Paylanmn Sadece Fon Suresinin
Sonunda Nakde
Donii~tiiriiliip/Donii~tiiriilmeyecegine n iskin
Bilgi

Fon suresi bitmeden once katilma paylannm
Fon'a iadesi kabul edilmemesine ragmen Kurucu,
yatmmcilann tumunun bilgilendirilmesi ve
likidite durumunun uygun olmasi kaydiyla
katilma paylanm nakde donusturulebilmektedir.

Risk yonetim sistemi, yonetilen portfoyun maruz
kalabilecegi temel risklerin tarumlanmasmr, risk
tarumlamalarmm duzenli olarak gozden
gecirilmesini ve onemli gelismelere paralel olarak
guncellenmesini ve maruz kalman risklerin tutarh

, bir sekilde degerlendirilmesini, tespitini,
,,", " "". ' '. , clcumunu ve kontrolunu iceren bir risk olcnm

If ..,...'J,.' ~.~l· 'r\\ mekanizmasmm olusturulmasim icermektedir.

Fon'un Risk Yonetim Sistemi Hakkmda
Bilgiler (Gayrimenkul Yatmmlan ve
Portfoyun Sermaye Piyasasi Arac ve
lslemlerinden Olusan Bolumu lcin
Kurucunun Yonetim Kurulu Kararma
Baglanmis Risk Limitlerine ili~kin Bilgiler)

Kurucu tarafmdan, III-55. 1 sayih Portfoy
Yonetim Sirketleri ve Bu Sirketlerin
Faaliyetlerine Iliskin Esaslar Tebligi'nde belirtilen
esaslara gore gayrimenkul yatmmlanna iliskin
finansman riski ve likidite riski ile diger
muhtemel risklerin yonetimini de icerecek sekilde
bir risk yonetim sistemi olusturulrnustur.

Kurucu, aynca risk yonetim sistemi hizmetini
Finans Yatmm Menkul Degerler A.~. 'nden
almaktadir.
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Karsilama oram portfoyde yer alan likit ve
likiditesi yuksek varhklar ile gayrimenkullerden
saglanan nakit girisler goz onunde
bulunduruldugunda, bu kaynaklann farkh

AfP'", :~ •kosullar altinda fan portfoyunden dogan
ff •.'t.( »- ry~kiimltiliikleri ve fan cikislanru karsilayabilirligi

Risk yonetim sistemi, yonetilen portfoyun yatmm
stratejisi ile yatmm yapilan varhklann yapisma
ve risk duzeyine uygun olarak olusturulmustur.
Gayrimenkul yatmmlanna iliskin temel risk
tiirleri tammlanrrus, potansiyel riskler belirlenmis
ve riskleri onleyici tedbirler konusunda cahsmalar
yapilrmsnr. Yonetilen portfoye iliskin risk
limitleri ve bunlann asihp asilmadigi bangi
periyodlar ile gozden gecirilecegi kurucunun
yonetim kurulu karan ile belirlenmistir.

Tamrnlanan risk turlerinin olcumune iliskin
esaslara asagida yer verilrnistir.

Piyasa Riski Ol~iimii:
Fan portfoyunde yer alan rum varhklar icin
piyasa riski olcumu ayltk sikhkla Risk Yonetimi
Birimi tarafmdan yapilmaktadir.

Stres testi uygulamasi ile gecrniste gerceklesen
kriz doneminin gunurnuzde yasanmasi balinde
portfoyde olusabilecek degisiklikler
degerlendirilmektedir. Senaryo analizi ile
gecmiste olusan en kotu kayiplann gerceklesmesi
halinde olusacak durum degerlendirilmektedir.
Bu kapsamda portfoyde yer alan turn varltklar
goz onunde bulundurularak gerekli hesaplamalar
yapilmaktadir.

Gayrimenkul fiyatlan icin gayrimenkul veri
saglayici firmanm verileri kulI arulmaktadir. llave
olarak degerlendirme kuruluslan tarafmdan
periyodik olarak gayrirnenkul degerlernesi
yapilacaktir.

Kaldlra~ Riski Ol~iimii:
Fan portfoyunde korurna amacuu asan turev
islerni yapilamamaktadir. Turev araclar sebebiyle
rnaruz kalman acik pozisyon tutan fan top lam
degerinin %20'sini asamamaktadir. Limite uyum
iIgili birirn tarafmdan kontrol ediImektedir.

Likidite Riski Ol~iimii:
Likidite riski olctilmesinde kontrol edilen deger
karsilama oranidir.
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olculmektedir.

Likidite riskine iliskin olarak portfoyde yer alan
varhklar yuksek kaliteli varhklar, satilabilir
menkuller ve teminatta bulunan varhklar
kmlimmda dagihmlan kontrol edilmektedir.
Yuksek kaliteli varhklar, likit varhklarla likiditesi
yuksek olup, piyasadaki likidite sikisikhgmdan
fazla etkilenmeyecek varhklan ifade etmektedir.
Satilabilir varliklar ise olumsuz piyasa
kosullanndan etkilenebilecek varhklardir. Fon
portfoyundeki borclann vadesi geldiginde ve fon
tasfiyesi gerceklesecegi donemde varhk
dagihrmrun yuksek kaliteli varhklarda
yogunlasrnasi beklenmektedir.

Nakit giris ve cikislarda, saglanan kaynaklarla ve
borclarda vade ve kur uyumu/uyumsuzlugu
kontrol edilmektedir. Bu uyum saglanarak kur
riski ve faiz riski dolayisiyla varhk degerlerinde,
nakit ve bore tutarlarda gerceklesebilecek
degisimler sebebiyIe olusabilecek karsilamama
miktarmm en aza indirgenmesi amaclanmaktadir.

Gayrimenkullere iliskin gayrimenkulliin tipi,
bulundugu bolgeye bagh olarak elden cikarnlma
suresi ve doluluk oranlanna iliskin veriler
gayrimenkul verisi saglayici firmadan temin
edilmektedir.

Likidite riski hesaplamasi 2 farkli senaryo icin
olculmektedir:

i) Normal kosullar
ii) Stresli piyasa kosullan

i) Normal piyasa kosullan altmda, portfoyde
bulunan kisa siirede satilabilir varhklann
elden cikartrlmasinda deger kaybma
ugramayacagi ve kredi odemelerinden
dogan borclann degisken olrnasi halinde
bu yukumlulukte artisin olmayacagi
kosullar icermektedir. Bu senaryoda
karsilama oranmm l' in uzerinde olmasi
gerekmektedir.

ii) Stresli piyasa kosullan senaryosunda
gecrnis donemlerde gerceklesen hem
piyasa piyasa kosullan ve hem de
piyasadaki likidite degerlendirildiginde
yasanan olumsuzluklarm giiniimiizde
gerceklesmesi durumu degerlendirilir. Bu
donemde elde tutulan Iikit ve likiditesi
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yuksek varhklann etkilenme duzeyi nispi
olarak cok daha dii~iik olacaktir fakat
piyasa likiditesi sebebiyle portfoyde yer
alan satilabilir varliklann degerinde
yasanan dti~ti~ ve kredi ytiktirnliiltik
tutannda faizlerden kaynaklanan olasi
artis goz onunde bulundurulmaktadir. Bu
kosullarda fon tasfiye oldugunda
karsilama oramrun ne dtizeyde
gerceklesecegi olyiilmektedir. Likidite
srkisikhgmm olusabilecegi boyle bir
donemde gayrimenkullerin elden
cikarulma suresi olculmektedir ve elden
cikartihrken ne kadar kayip ile elden
cikartilabilecegi tahmin edilmektedir. Bu
kosullar altinda fon fiyatnun ne duzeyde
olacagi ve degisimi hesaplanmaktadir.

Finansman Riski Ol~iimii:
Finansman riski olytimti ile fonun yatmrnlanndan
dogan nakit cikislanm finanse edebilmesi icin
yeterli kapasite varhgi kontrol edilmektedir.

Yatinmlann fonlamasi icin kullamlabilecek likit
ve likiditesi ytiksek menkuller, talep toplamada
fona girislerden dogan varhklar,
gayrimenkullerden saglanan nakit girisler ve
borclanma limitleri dahilinde ahnabilecek kredi
tutan ile finansman saglanamamasi halinde
finansman riski olusmaktadir. Burada riskli
durumun onune gecilebilmesi icin
yukumluluklerin kisa vade li alacaklara orannun
1'in uzerine crkmamasi gerekmektedir.

Finansman riskinin kontrol altinda olmasi icin
finansman saglayacak varhklar, yatmmin
getirdigi yukumlulukten az olmamalidir.

Fonlama riski farkh senaryolar icin
degerlendirilmektedir. Piyasa kosullannda
olusabilecek olumsuzlann riske etkisi
ol~iilmektedir.

Yatmrm finanse edebilme kapasitesine iliskin
kontrol edilen limite uyum periyodik olarak Risk
Yonetimi Birimi tarafindan izlenerek risk
raporlannda yer alacaktir.
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olabilecek varhklarm rayic degerinin %10'una
kadar borsada veya borsa disinda repo yapilabilir
veya borclanma amaciyla Takasbank Para
Piyasasi islernleri yapilabilrnektedir.

Fonlar, son hesap donerni itibanyla hesaplanan
fon toplam degerinin azami %50'si oramnda
kredi kullanabilirler. Bu limite uyum kontrol
edilerek ilgili birimlere bildirilmektedir.

Degerleme Riski
Fon toplammm en az %75'i gayrimenkul
yatmmlanndan olusan anonim ortakhklann
paylan, gayrimenkul sertifikalan ve diger
gayrimenkul yatmrn fonlanmn katilma paylan da
dikkate ahnarak, finansal tablolarda yer alan aktif
toplammm devamh olarak en az %75'i oramnda
olmahdir. Soz konusu degerler, gayrimenkul
degerleme kuruluslanna yetkili kurumlar
tarafmdan yapilarak tespit edilecektir,

Likidite Riski
Karsilama oraru portfoyde yer alan likit ve
likiditesi yuksek varhklar ile gayrimenkullerden
saglanan nakit girisler goz onunde
bulunduruldugunda, bu kaynaklann farkh
kosullar altmda fon portfoyunden dogan
yukurnlulukleri ve fon cikislanm
karsilayabilirligini olcmektedir.

Likidite risk limiti normal kosullar altmda
karsilama oranmm 1'in uzerinde olmasi
beklenmektedir.

Finansman Riski
Yatmmlann fonlamasi icin kullarulabilecek likit
ve likiditesi yuksek menkuller, talep toplamada
fona girislerden dogan varhklar,
gayrimenkullerden saglanan nakit girisler ve
borclanma limitleri dahilinde ahnabilecek kredi
tutan ile finansman saglanamamasi halinde
finansman riski olusmaktadir. Burada riskli
durumun onune gecilebilmesi icin
yukumluluklerin kisa vadeli alacaklara orarumn
1'in uzerine cikmarnasi gerekmektedir.
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simrlarna uygulanmaz.

Karsi Taraf Riski
Tek bir karst taraftan olan ticari alacaklann fon
toplam degerine oraru kurum bazinda %20
orarum asamaz.

Fonun Tasfiye Sekline Iliskin Bilgiler

Kurucunun faaliyet sartlanru kaybetmesi, mali
durumunun taahhutlerini karsilayamayacak kadar

_. zayiflamasi, iflas etmesi, tasfiye edilmesi veya~:;'-i'::;;~'. baska bir sebeple gayrimenkul yatmm fonu
, ~.•.·v~*":.kurucusu olma vetkisini kavbetmesi durumunda,

Mevzuatta ongorulen tasfiye hallerinin olusmasi
halinde Fon, mevzuatta yer verilen esaslara ve
surelere uygun olarak tasfiye edilir.

ilk katilma pay! satrsirun yapildigi tarihin besinci
yildonumunde veya mevzuatta ongorulen tasfiye
hallerinin olusmasi halinde bu tarihte, Fon'un
tasfiye donerni baslar. Tasfiye donemi
baslamadan once Kurul' dan izin ahmr. Tasfiye
doneminin baslamasmdan itibaren engec iki yil
icinde tasfiye islemleri tamamlanarak Fon sona
erer.
Kurucu uygun sartlar olustugu takdirde fon suresi
sona ermeden fon ictuzugtmde ve ihrac
belgesinde yapilacak degisikliklere Kurul'dan
izin alarak erken tasfiye surecini baslatabilir,
Tasfiye doneminde pay sahipleri kanlma pay!
ahrn veya satim talebinde bulunamaz. Fon'un
varhklanrun satisi, alacaklanrun tahsili ve
borclannm odenmesi sonucu nakit fazlasi
olustukca, olusan nakit fazlasi pay sahiplerine
paylan oramn da daginhr. Bu amacla ihrac
belgesinde belirtilen pay degeri aciklama
tarihlerinde, Kurucu Fon'daki nakit mevcudunu
dikkate alarak pay sahiplerine dagiulacak toplam
tutan ve sahip oldugu katilma paylan nispetinde
her bir pay sahibinin almasi gereken tutan
belirIer. Turn pay sahipleri kendileri icin
belirlenmis olan tutar kadar satim talimati vermis
kabul edilir. Pay sahipleri ve pay sahiplerine
bireysel saklama hizmeti veren kuruluslar,
belirlenen tutan almaktan ve karsiligmda denk
gelen miktarda katilma payuu iade etmekten
imtina edemez. Tedavuldeki rum katilrna
paylanrun iade almrnasi sonrasmda Fon adimn
Fon admin Ticaret Sicili'nden silinmesi icin
keyfiyet, kurucu tarafindan Ticaret Sicili'ne tescil
ettirilir. Ticaret Sicili'ne yapilan tescil ile birlikte
Fon sona erer. Tescil ve ilana iliskin belgeler alti
i~gunu icinde Kurul'a gonderilir.
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Fonun ve Fon Yatmmcilanrun
Vergilendirilmesi ile ilgili Hususlar

Kurul fonu uygun gorecegi bir kurulusa tasfiye
amacryla devreder. Portfoy Saklayicisimn mali
durumunun taahhiitlerini karsilayamayacak kadar
zayiflamasi, iflasi veya tasfiyesi halinde, Kurucu
fon varhguu Kurulca uygun gorulecek baska bir
portfoy saklayicisma devredebilir.

Fesih arundan itibaren hicbir katilma payi ihrac
edilemez ve geri ahnamaz.

Fon baska bir fonla birlestirilemez veya baska bir
fona donusturulemez.

Fon'un tasfiyesi ve sona ermesinde, III-52.3
sayih Gayrimenkul Yatmm Fonlarma lliskin
Esaslar Tebligi'nde, fon ictuzugtmde ve bu ihrac
belgesinde hiikiim bulunmayan konularda, III-
52.1 sayih Yatmm Fonlanna lliskin Esaslar
Tebligi hukumleri kiyasen uygularur.
Fonun ve Fon yatmmcilanmn vergilendirilmesine
iliskin diizenlemelere www.gib.gov.tr adresinden
de ulasilabilmektedir.

Kanuni yetki ve sorurnluluklanmiz dahilinde ve gorevimiz cercevesinde bu ihrac
belgesinde yer alan bilgilerin gercege uygun oldugunu ve ihrac belgesinde bu bilgilerin anlarnmi

.. degistirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadigim beyan ederiz.
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LOGOS PORTFOY YONETiMi A.~. BiRiNci GAYRiMENKUL YATIRIM FONU

PERFORMANS OCRETi HESAPLAMA ORNEGi

Yatmmo
iLKTALEP

Yatmrno Pay Adedi

Toplam Fon Pay Adedi

Pay Fiyatl (TL)

Toplam Yatmrn

Toplam lcindeki PaYI

1.YIL 1.(:EYREK FAALiYETLERi

Donem Ba~1

Gayrimenkul Ahrm

Yatmmcrmn Gayrimenkul Pay1

Kira Gelirleri

Gayrimenkul Deger Artl~1

Gayrimenkul vatmrnlan ile ilgili giderler

Net Gayrimenkul Gelirleri

Yatmrncmm PaYI

Yatmrncrrun PaYI (TL)

1.YIL 2.(:EYREK FAAliYETLERi

Donem Ba~1

Kira Gelirleri

Gayrimenkul Deger Artl~1

Gayrimenkul vatmmlan Ile ilgili giderler

Net Gayrimenkul Gelirleri

Yatmmcmm PaYI

Yatmmcmm PaYI (TL)

1.YIL 3.(:EYREK FAALiYETLERi

H

5,000

100,000

100

500,000

5.0%

3.Yll3.(:EYREK FAALiYETLERi

Donem Ba$1

10,000,000 Kira Gelirleri

500,000 Gayrimenkul Deger Artis:
175,000 Gayrimenkul vatmrnlan ile ilgili giderler

195,000

23,000

15,000 Net Gayrimenkul Gelirleri

Yatmrncmm PaYI

160,000 Yatmrncrnm PaYI (TL)

5.0%

8,000 3.YIL 4.(:EYREK FAALiYETLERi

Donem Ba~1

Kira Gelirleri

Gayrimenkul Deger Artl~1

180,000 Gayrimenkul vatmmlan ile ilgili giderler

172,000

4.9%

8,505

198,000

23,000

15,000 Net Gayrimenkul Gelirleri

Yatmrncmrn PaYI

165,000 Yatmmcmm PaYI (TL)

5.0%

8,250 4.YIL 1.(:EYREK FAALiYETLERi

Donem Ba~1
Kira Gelirleri

175,000

4.9%

8,654



Donem Ba~,
Kira Gelirleri
Gayrimenkul Deger Artl~1
Gayrimenkul vatmmlan ile ilgili giderler

Gayrimenkul Deger Artl~1
180,000 Gayrimenkul vatmmlan ile ilgili giderler

350,000
23,000

1.Yll4.~EYREK FAAliYETlERi
Donem Ba~,
Kira Gelirleri
Gayrimenkul Deger Artl~1
Gayrimenkul vatmmlan ile ilgili giderler

16,000 Net Gayrimenkul Gelirleri
Yatmrncrrun PaYI

164,000 Yatmrncmrn PaYI(TL)
5.0%

8,200 4.Yll2.~EYREK FAAliYETlERi
Donem Ba~,
Kira Gelirleri
Gayrimenkul Deger Artl~1

185,000 Gayrimenkul vatmmlan ile ilgiJigiderler

177,000
4.9%

8,753Net Gayrimenkul Gelirleri
Yatmmcimn Pay,
Yatmrncmm PayI (Tl)

202,000

23,000

2.Ylll.~EYREK FAAliYETlERi
Donem Ba~,
Kira Gelirleri
Gayrimenkul Deger Artl~1
Gayrimenkul yatmrnlan ile ilgiJigiderler

16,000 Net Gayrimenkul Gelirleri
Yatmrncmm PaYI

169,000 Yatmmcrmn PayI (TL)
5.0%

8,450 4.Yll3.C;EYREK FAAliYETlERi
Donem Ba~,
Kira Gelirleri
Gayrimenkul Deger Artl~'
Gayrimenkul vatmmlan ile ilgili giderler

179,000
4.9%

8,852Net Gayrimenkul Gelirleri
Yatmrncmm PayI
Yatmmcrmn PaYI(Tl)

204,000

185,000
325,000

16,000

24,000

2.Yll2.~EYREK FAAliYETlERi
Donem Ba~1
Kira Gelirleri ~_ 185,000
Gayrimenkul Deger Artl~1 r .•i:.\.i.It- ··li. 150,000

Gayrimenkul yatlnmlan ile ilgiJigiderllJ._: fQCC- \f;f, ~ 16,000

'1 ~ * 'jh~7. 2 lit'~ '91.'> •••
~ 0/ J)/rAS"'-''' "".-

'\. -1 N I .4~.~~

Net Gayrimenkul Gelirleri
Yatmrncmm PaYI

169,000 Yatmrnorun PaYI(TL)
5.0%

8,450 4.Yll4.~EYREK FAAliYETlERi
Donem Ba~1
Kira Gelirleri
Gayrimenkul Deger Artl~1
Gayrimenkul vatmrnlan ile ilgiJigiderler

180,000
4.9%

8,901Net Gayrimenkul Gelirleri
Yatmmcmm PaYI
Yatmmcmm PaYI(Tl)

206,000

Net Gayrimenkul Gelirleri

24,000

182'~~



Net Gayrimenkul Gelirleri
Yatmrncrmn PaYI

Yatrnmorun PaYI (Tl)

Fon Satl~1 (Adet)

Kalan Toplam Pay Adedi

Yatmmcmm Kalan Pay (Adet)

Yatmmcinm Kalan Pay (%)
Fon Satrs Miktanna Tekabul Eden GM Tutan

2.VIL 3.~EYREKFAAlivETlERi
Donem Ba~1
Kira Gelirleri

Gayrimenkul Deger Artl~1

Gayrimenkul vatmmlan ile ilgili giderler

Net Gayrimenkul Gelirleri
Yatmmcmrn PaYI

Yatmmcmm PaYI (Tl)

2.VIL 4.~EYREKFAAlivETLERi
Donem Ba~1
Kira Gelirleri

Gayrimenkul Deger Artl~1

Gayrimenkul vatmmtan ile ilgili giderler

Net Gayrimenkul Gelirleri

Yatmrncrmn PaYI

Yatmmorun PaYI (Tl)

3.VIL 1.~EYREKFAALivETlERi
Donem Ba~1
Kira Gelirleri

Gayrimenkul Deger Artl~1

Yatrnrncmm PaYI
169,000 Yatrnrncrrun PaYI (TL)

5.0%
8,450 5.VIL 1.~EYREKFAALivETlERi

500 Donem Ba~1

91,000 Kira Gelirleri

4,500 Gayrimenkul Deger Artl~1

4.9% Gayrimenkul vatmrnlan ile ilgili giderler

5,755

4.9%
9,000

208,000
400,000
25,000

Net Gayrimenkul Gelirleri

Yatmmcirun PaYI

Yatmmcrrun PaYI (Tl)

190,000 DagrtrlanTemettU

Yatmrncrn Ternettii PaYI

183,000
4.9%

9,049
180,000

8,901
18,000

5.VIL 2.~EYREKFAALivETLERi
172,000 Donem Ba~1

4.9% Kira Gelirleri

8,505 Gayrimenkul Deger Artl~1

Gayrimenkul vatmmlan ile ilgili giderler

210,000

25,000

Net Gayrimenkul Gelirleri
190,000 Yatmrncrmn PaYI

Yatmrncmm PaYI (Tl)

185,000
4.9%

9,148
20,000

S.VIL 3.~EYREKFAALivETLERi
170,000 Donem Ba~1

4.9% Kira Gelirleri

8,407 Gayrimenkul Deger Artl~1

Gayrimenkul vatmmlan ile ilgili giderler

210,000

26,000

Net Gayrimenkul Gelirleri
190,000 Yatmmcmm PaYI

300,000 Yatmrncmm PaYI (Tl)



Gayrimenkul vatmmlan ile ilgili giderler 20,000

Net Gayrimenkul Gelirleri
Yatmmcrrun PaYI

Yatmrncmm PaYI (TL)

5.Yll4.<;EYREK FAAliYETlERi
170,000 Donem Ba~1

4.9% Kira Gelirleri

8,407 Gayrimenkul Deger Artist
Gayrimenkul vatmrnlan ile ilgili giderler

210,000
400,000

26,000

3.Vll2.<;EVREK FAAlivETlERi
Donem Ba~1

Kira Gelirleri

Gayrimenkul Deger Artis:

Gayrimenkul vatmmlan ile ilgili giderler

Net Gayrimenkul Gelirleri
192,000 Yatmrncmm PaYI

Yatmmcrrun PaYI (TL)

23,000 Gayrimenkul Satl~1

Yatmrncrmn Gayrimenkul Sat.~. Pay.

184,000
4.9%

9,099
14,000,000

692,308

Net Gayrimenkul Gelirleri
Yatrnmcmm PaYI

Yatmmcrrun Pay. (TL)

Dagltllan Ternettii

Yatmrncmm Ternettu PaYI

169,000
4.9%

8,357
160,000

7,912



2. YII 2. ~eyrekte Yaprlan Fon Sat/~/ Sonrasi Gayrimenkul Yatmmmm Yatmmcilar Arastnda Dagtl/m/

Fon Satl$ma Esas Fiyatm Yer Aldlgl Degerleme Tablosunda Gayrimenkul Yatlnmlnln Degeri (n):

Yatrnmo
A
B
C
o
E
F

G
H

Toplam

Fon Satl~1Oncesi Pay
SaYlsl

20,000
15,000
15,000
13,000
12,000
10,000
10,000
5,000

100,000

Fon Satl~1Oncesi Pay Oraru
20.000%
15.000%
15.000%
13.000%
12.000%
10.000%
10.000%
5.000%

Sanlan Pay SaYlsl
2,000
1,500
1,500
1,300
1,200

1,000
500

10,475,000

Fon Satl~1Sonrasr Fon Satl~1Sonrasi
Pay SaYlsl Pay Oraru

18,000 19.780%
13,500 14.835%
13,500 14.835%
11,700 12.857%
10,800 11.868%
10,000 10.989%
9,000 9.890%
4,500 4.945%

91,000

Gayrimenkul
Yatmrru Satl~1

(TL)-
23,021.98
17,266.48
17,266.48
14,964.29
13,813.19

(103,598.90)
11,510.99
5,755.49

- Yatrrmcrlann fondaki paylanntn du?mesi nedeniyle mevcut gayrimenkul vatmrmndaki azalan paylan sans (~Ikl~) olarak nitelendirilmistlr.

(H) Yatmmcismm Yatmm Hareketleri Ozeti

Ba~langl~
lQ1
102
1Q3
1Q4
2Q1
202
2Q3
2Q4
3Ql
3Q2
303
3Q4
4Q1
402
4Q3
4Q4
5Q1
5Q2
5Q3
5Q4

Yatmm (-)
(500,000)

Gelir(+)

692,308

8,000
8,250
8,200
8,450
8,450
8,450
8,505
8,407
8,407
8,357
8,505

(
,<Jr ~~~~~ ::~~

"~\\ 8,852':Q? y, 8,901
: {f ~ Ii 9,000

c ;10' ~ 1" 9049
~ ~,~ '$2~ ~ 0 1 9:148

~ ./""fASt-~' 'l- ~ 9,099~.!.-.;:;/ 9,099

QY-Ji

5,755

•• Ortalama TCMB Amerikan Dolan Doviz Ah$ Kuru

Net
rsoo.oooj

8,000
8,250
8,200
8,450
8,450

14,205
8,505
8,407
8,407
8,357
8,505
8,654
8,753
8,852
8,901
9,000
9,049
9,148
9,099

701,407

Kuru

3.60
3.64
3.67
3.71
3.75
3.78
3.82
3.86
3.90
3.94
3.98
4.02
4.06
4.10
4.14
4.18
4.22
4.26
4.31
4.35
4.39

ABD Dolan
Bazmda

(138,889)
2,200
2,247
2,211
2,256
2,233
3,717
2,204
2,156
2,135
2,102
2,118
2,133
2,136
2,139
2,130
2,132
2,123
2,124
2,092

159,676

0/08 E~ik Deger Oranmdan
Primlendinne FaktorU

1.469
1.441
1.414
1.387
1.360
1.335
1.309
1.284
1.260
1.236
1.212
1.189
1.166
1.144
1.122
1.101
1.080
1.059
1.039
1.019
1.000

Primlendirilml$
NakltAkl~1
(204,073)

3,171
3,176
3,066
3,069
2,980
4,866
2,830
2,717
2,638
2,547
2,518
2,488
2,444
2,401
2,345
2,303
2,249
2,208
2,133

159,676

Yatlnm Naklt A1a$lanntn Bugijnku Degeri (ABo Dolan)
Yatlnm Nakit Ak~lann," Bugijnkii Degeri (n)

Perfonnans Oereti
ik


