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Miikafat Portfoy Yonetimi A.i;;. Buket Giri�irn Sennayesi Yatmrn Fonu 'nun ("Fon") 31 Arahk 2017 tarihli 
finansal durum tablosu ile aym tarihte sona eren hesap donemine ait kar veya zarar ve diger k.apsamh gelir 
tablosu, toplam deger/net varhk degeri degi�im tablosu ve nakit akt� tablosu ile onemli rnuhasebe 
politikalannm ozeti de dahil olmak iizere finansal tablo dipnotlarmdan ol�an finansal tablolanm 
denetlemi� bulunuyoruz. 

Gorii�iimuze gore ili�ikteki finansal tablolar, Fon 'un 31 Arahk 2017 tarihi itibar1yla finansal durumunu ve 
aym tarihte sona eren hesap donemine ait finansal performansm1 ve nakit akt�larm1, Yatmrn Fonlarmm 
Finansal Raporlama Esaslarma ili�kin Teblig (II-14.2) ("Teblig") 9er9evesinde Sennaye Piyasas1 
Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara ve bunlar ile diizenlenmeyen konularda Tilrkiye Muhasebe 
Standartlar1 hiikiimlerini i9eren; "SPK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatt"na uygun olarak tiim 
onemli yonleriyle ger9ege uygun bir bi9imde sunrnaktadtr. 

2) Goriitiin Dayanagi

Yaptig1m1z bag1ms1z denetim, Sennaye Piyasast Kurulu'nca yay1mlanan Bag1ms1z Denetim Standartlan'na 
ve Kamu Gozetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu (KGK) tarafmdan yayimlanan Tilrkiye 
Denetim Standartlan'nm bir pari;as1 olan Bag1ms1z Denetim Standartlan'na (BDS'lere) uygun olarak 
yiiriitillmii�tiir. Bu Standartlar kapsammdaki sorumluluklanmiz, raporumuzun Bag1msiz Denet9inin 
Finansal Tablolarm Bag1ms1z Denetimine lli$kin Sorumluluklarz boliimi.inde aynnhh bir �ekilde 
a91klaruru�t1r. KGK tarafmdan yay1mlanan Bag1ms1z Denet9iler i9in Etik Kurallar (Etik Kurallar) ile 
finansal tablolarm bag1ms1z denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hiikiimlere uygun olarak $irket'ten 
bag1ms1z oldugumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsammdaki etige ili�kin diger 
sorumluluklar da taraf1m1zca yerine getirilmi�tir. Bag1ms1z denetim s1rasmda elde ettigimiz bag1ms1z 
denetim kamtlanmn, gorii�ilmuziin olu�turulmas1 i�in yeterli ve uygun bir dayanak olu�turduguna 
inamyoruz. 

Deloitte; ingiltere mevzuauna g&e kurulmu� olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL i }M"ketini, iiye firma ait1ndaki �rke tlerden ve iti�ili tuzel ki�iliklerden bir 
veya birden tazlas1rn ifade etmektedir. DTTL ve iiye firmalann,n her birl ;,yn ve ba81m51z birer tiizel ki�liktir. DTTL ("Deloitte Globar olarak da arnlmaktadir) mo�terilere 
hizmet sunmamaktad1r. Global (j,Je firma ait1m1zla ilgili daha fazla bilgi almak 1�in www.deloitte.com/about adresini ziyaret ediniz. 

10 2018. Daha tazla bilgi i�in Deloitte Tiirkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited iiye }irketi) ile ileti}ime ge�iniz. 





















































SERMAYE PiYASASI KURULU'NUN 
YATIRIM FONLARININ FiNANSAL RAPORLAMA 

ESASLARINA iLi�KiN TEBLiGi (11-14.2) GEREGiNCE 
SORUMLULUK BEYANI 

Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun "Yatmm Fonlannin Finansal Raporlama Esaslanna ili�kin Tebligi" uyannca 

ili�ikte sunulan Mukafat Portfoy Ybnetimi A.�.'nin kurucusu oldugu yat1nm fonlannin 31 Aral1k 2017 

tarihli, Finansal Tablolar, Finansal tablolarla birlikte kamuya ai;:1klanacak portfoy raporlan ve 

dipnotlannin taraf1m1zca incelendigini, 

Gbrev ve sorumluluk alan1m1zda sahip oldugumuz bilgiler i;:eri;:evesinde Finansal tablolann ve portfoy 

raporlannin bnemli konularda geri;:ege ayk1n bir ai;:1klama ve ai;:1klamanin yap1ld1g1 tarih itibanyla 

yan1lt1c1 olmas, scrnucunu dogurabilecek herhangi bir eksiklik ii;:ermedigini, 

Gbrev ve sorumluk alanim,zda sahip oldugumuz bilgiler i;:eri;:evesinde bu teblig uyannca hamlanm,� 
finansal tablolann fonun aktifleri, pasifler, finansal durumu ve kar zaran ile ilgili geri;:ek durumu durust 

bir bii;:imde yans1tt1gin1 ve portfoy raporlannin fon ii;:tuzugune, izahnamesine / ihrai;: belgesine 
mevzuata uygun olarak hamland1gin1, 

beyan ederiz. 

Saygilanm1zla, 

0/ 
Devrim BERK 
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