
 
 

 

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU METNİ 

 

 

MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

BUKET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 

İÇTÜZÜK ve İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU 

 

“Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Buket Girişim Sermayesi Yatırım Fonu” içtüzüğünün 

1.3., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.1., 3.2., 4.1., 4.4., 4.7., 6.1., 6.4., 6.6., 6.9., 6.11., 7.4., 7.5., 7.7., 9.1., 

10.11, 11.1., 11.2., 11.6.1., 11.6.2., 11.8., 12.6., 12.7, 12.10., 13.3.2., 13.7.1., 14.10., 15.2., 

15.3.1., 15.4., 16.2., ve 16.7. numaralı maddeleri ve ihraç belgesinin Fon kurucusunun ticaret 

unvanı ve adresi”, “Fonun süresi”, “Fon yöneticisinin unvanı ve adresi”, “Yatırım komitesine 

ilişkin bilgi”, “Fonun yatırım stratejisine ve amacına ilişkin esaslar”, “Fonun yatırım 

sınırlamaları ve risklerine ilişkin esaslar”, “Fon birim pay fiyat açıklama dönemine ilişkin 

esaslar”, “Fona katılma ve fondan ayrılmaya ilişkin esaslar”, “Fon denetimini yapacak 

kuruluş”, “Fon içtüzüğü ile finansal raporların temin edilebileceği yer”, “Varsa kar payı 

dağıtımı ve performans ücretlendirmesine ilişkin esaslar”, “ Kredi alınması öngörülüyorsa 

konuya ilişkin bilgi”, “Katılma paylarının iştirak payları karşılığında satılıp/satılmayacağı 

hakkında bilgi”, “Kaynak taahhüdü ödemelerinden önce girişim sermayesi portföyüne ilişkin 

özel değerleme raporu hazırlatılıp/hazırlatılmayacağına ilişkin bilgi / Hazırlatılması 

durumunda, değerleme raporunun bedelinin ödenme esasları hakkında bilgi”, “Fonun risk 

yönetim sistemi hakkında bilgiler”, “Fonun tasfiye şekli hakkında bilgiler” bölümleri Sermaye 

Piyasası Kurulu’ndan alınan 28/11/2019 tarih ve 12233903-320.04-E.14934 sayılı izin 

doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ihraç belgesine “Portföydeki varlıkların 

değerlemesine ilişkin esaslar”, ve “ portföydeki varlıkların saklanmasına ilişkin esaslar” 

bölümleri eklenmiş, ihraç belgesi eki niteliğinde olan “Fon portföyündeki varlıklara ilişkin 

faizsiz finans ilkelerine uygunluk kriterleri” ekten çıkarılmış olup,  yeni içtüzük metni 

04/12/2019 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil ettirilmiştir. 

  

 Değişiklikler 04/12/2019 tarihinden itibaren uygulamaya başlanacaktır. 

 

İÇTÜZÜK VE İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU 

 

1) Fon içtüzüğünde yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır; 

a) İçtüzüğün 1.3. nolu maddesine BİAŞ kısaltması eklenmiştir. 

 

b) Şirket Merkez adresinin değişmesi nedeniyle kurucu ve yöneticiye ilişkin adresler 

güncellenmiştir. 

 

c) “Portföy Saklayıcı Kuruluş” ifadeleri, artık “Portföy Saklayıcısı” olarak anıldığından 

tüm metinde güncellenmiştir. 



 
 

d) İçtüzüğün 3.1. nolu maddesinde, fon süresinin ilk katılma payı satışının 

gerçekleştirilmesi ile başlayacağını belirten ifade, ilk katılma payı satış tarihi ile 

başlayacağı yönünde değiştirilmiştir. 

 

e) İçtüzüğün 3.2. nolu maddesi “Fon süresi, bu içtüzüğün fon süresine ilişkin maddesinin 

değiştirilmesi şartı ile değiştirilebilir.” olarak değiştirilmiştir. 

 

f) İçtüzüğün 4.1., 4.4., 6.1., 6.4., 6.6., 7.5., 11.1, 12.6., 12.7., 14.10 nolu maddelerinde 

ifadesel düzeltmeler yapılmıştır. 

 

g) İçtüzüğün 4.7. nolu maddesine “İlk talep toplama döneminde tahsil edilen kaynak 

taahhütleri karşılığında ihraç edilecek fon pay sayısının hesaplanmasında 1 pay 1 TL 

olarak dikkate alınır” ifadesi eklenmiştir. 

 

h) İçtüzüğün 6.9. nolu maddesi “Fon ihtiyaçlarını veya portföyleri ile ilgili maliyetlerini 

karşılamak amacıyla fonun son hesap dönemi itibarı ile hesaplanan toplam değerinin 

en fazla %50’si oranında faizsiz finansman sağlanabilir. Faizsiz finansman sağlanması 

halinde, finansmanın niteliği, tutarı, maliyeti, ödenen komisyon ve masraflar, alındığı 

tarih ve kuruluş ile geri ödendiği tarihe ilişkin bilgiler hesap dönemini takip eden 30 

gün içinde Kurula ve en uygun haberleşme vasıtasıyla katılma payı sahiplerine 

bildirilir.” olarak değiştirilmiştir. 

 

i) İçtüzüğün 6.11. nolu maddesi “Kurucu/Yönetici kendi bünyesinde risk yönetim 

hizmetini sağlayan bir birim oluşturabileceği gibi, risk yönetimi konusunda yatırım 

kuruluşlarından ve uzmanlaşmış diğer kuruluşlardan da hizmet alabilir. Risk yönetim 

hizmetini sağlayan birim, portföyün yönetiminden sorumlu birimden bağımsızdır. Risk 

yönetimini gerçekleştirecek birimin personeli, fonun risk yönetim sisteminin 

oluşturulmasından ve yönetiminden sorumludur. Fon’un olası riskleri; piyasa riski, kur 

riski, likidite riski, finansman riski, yoğunlaşma riski, değerleme riski, karşı taraf riski, 

operasyonel riskler, yasal risk, kaldıraç yaratan işlem riski ve yatırım yapılan şirketlere 

ilişkin risklerdir. Fon’un risk yönetim sistemine ve olası risklere ilişkin ayrıntılı 

açıklamalara ihraç belgesinde yer verilmektedir.” olarak değiştirilmiştir. 

 

j) İçtüzüğün 7.4. nolu maddesi “Portföy saklayıcısı tarafından Fon portföyünde yer alan 

ve Takasbank’ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları ile diğer 

varlıklar Takasbank nezdinde Fon adına açılan hesaplarda izlenir. Bunların dışında 

kalan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank’a aktarılır 

veya söz konusu bilgilere Takasbank’ın erişimine imkân sağlanır. Yabancı sermaye 

piyasası araçları portföy saklayacısının ana hesabı altında Fon adına açılan 

hesaplarda saklanır.” olarak değiştirilmiştir. 

 

k) İçtüzüğün 7.7. nolu maddesine “portföy saklayıcısının ana hesabı altında Fon adına 

açılan hesaplarda saklanır” ifadesi eklenmiştir. 

 

l) İçtüzüğün 9.1. nolu maddesi “Fon’un girişim sermayesi yatırımları Tebliğ’in 18. 

maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yapılan yatırım ve işlemlerden oluşur.” olarak 

değiştirilmiştir. 

 

m) İçtüzüğün 10.11. nolu maddesinde, Fon portföyüne dahil edilebilecek varlıklara, 

paylar, özel sektör ve kamu kira sertifikaları, yabancı özel sektör ve kamu kira 

sertifikaları, faizsiz yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, 



 
 

yabancı yatırım fonu katılma payları, yabancı borsa yatırım fonu katılma payları, 

varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı 

menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler, faizsiz taahhütlü işlemler (vaad 

sözleşmeleri), gelir ortaklığı senetleri ve gelir endeksli senetler, ikraz iştirak senetleri, 

katılma hesabı, gayrimenkul sertifikaları ile gayrimenkul yatırım fonlarının katılma 

payları ve yapılandırılmış yatırım araçları eklenmiştir. 

 

n) İçtüzüğün 11.2. nolu maddesinde fon toplam değerine ilişkin tanımlamaya “Kurulun 

ilgili düzenlemeleri çerçevesinde değerlenmesi neticesinde bulunan fon portföy 

değerine varsa diğer varlıkların” ifadesi eklenmiştir. 

 

o) İçtüzüğün 11.6.1., 11.6.2.,  11.8., 15.2., 15.3., 15.4., 16.2. nolu maddeleri çıkarılmıştır. 

 

p) İçtüzüğün 12.10. nolu maddesine “en fazla bu değere tekabül edecek şekilde katılma 

payı ihraç edilmesi zorunludur.” ifadesi eklenmiştir. 

 

q) İçtüzüğün 13.3.2. nolu maddesinde, portföy işletmesi ile ilgili harcamalara komisyonlar 

ile alım veya satım gerçekleşmese dahi bu amaçla yapılan ve Fon’un faaliyetleri ile 

ilgili olduğu yönetim kurulu kararı ile belirlenen masraflar, performans ücreti, defter 

tasdik, fatura basımı, e-fatura, e-defter gibi belge ve kayıt düzeni ile ilgili harcamalar 

eklenmiştir. 

 

r) İçtüzüğün 13.7.1. nolu maddesinde, performans ücretinin hesaplamasıyla ilgili 

“kullanılacak karşılaştırma ölçütüne veya hedef getiri oranlarına (eşik değer) ihraç 

belgesi veya yatırımcı sözleşmesinde yer verilir.” ifadesi eklenmiştir. 

 

s) İçtüzüğün 16.7.  nolu maddesi “Tedavüldeki tüm katılma paylarının iade alınması 

sonrasında Kurul’a gerekli başvurunun yapılmasını takiben Fon adının ticaret 

sicilinden silinmesi için keyfiyet Kurucu tarafından ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. 

Ticaret siciline yapılan tescil ile birlikte fon sona erer. Tescil ve ilana ilişkin belgeler 

altı işgünü içinde Kurul’a gönderilir.” olarak değiştirilmiştir. 

 

2) Fon ihraç belgesinde yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır; 

 

a) Şirket Merkez adresinin değişmesi nedeniyle kurucu ve yöneticiye ilişkin adresler 

güncellenmiştir. 

 

b) Fon ihraç belgesinin “ Fon süresi” bölümü “Fon’un süresi, tasfiye dönemi dahil 12 

(oniki) yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışı tarihi ile başlar. Fon süresinin son 2 (iki) 

yılı tasfiye dönemidir.” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

c) Yönetim Kurulu Üye ve Temsilcisi güncellenmiştir. 

 

d) Yatırım komitesine ilişkin bilgiler güncellenmiştir. 

 

e) Fonun yatırım stratejisine ve amacına ilişkin esaslar güncellenmiştir. 

 

f) Fonun yatırım sınırlamaları ve risklerine ilişkin esaslar güncellenmiştir. 

 

g)  Fon ihraç belgesinin “Fon birim pay fiyat açıklama dönemine ilişkin esaslar” bölümü 

“Fon’a ilişkin olarak referans niteliğinde, bilgi amaçlı olarak günlük fiyat açıklanır, 



 
 

ancak söz konusu fiyat üzerinden Fon’a ilişkin katılma payı alım-satım işlemi 

gerçekleştirilmez. Fon katılma paylarının alımına esas teşkil edecek Fon birim pay 

değeri, ilk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemini takip eden 48 ay boyunca 

katılma payı alım taleplerinin toplandığı dönemlere bağlı olarak oluşturulan takvimde 

belirtilen tarihlerde hesaplanır ve açıklanır. Fon katılma payı alım taleplerinin iletilme 

dönemlerine, her bir dönemde fon birim pay değerinin hesaplanma tarihlerine, alım 

talimatlarının gerçekleştirilme tarihlerine, alım işlemlerine esas olacak birim pay 

değerinin hesaplanmasında kullanılacak girişim sermayesi yatırımlarının değerlerinin 

tespitine ilişkin değerleme takvimine “Fona katılma ve fondan ayrılmaya ilişkin 

esaslar” başlıklı bölümde yer verilmiştir. İlk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama 

döneminden sonra, Fon katılma payı alım taleplerinin toplandığı dönemlerde Fon’a 

yatırımcılar tarafından alım talebi gelmez ise, Fon birim pay değeri hesaplanmaz. Söz 

konusu ara dönemlerde yatırımcı talebi olmamasına bağlı olarak Fon birim pay değeri 

hesaplanmaması halinde her halükarda her takvim yılının sonu itibarıyla Fon birim 

pay değeri hesaplanacak ve açıklanacaktır. Katılma payları esas olarak Fon süresinin 

sonunda Fon’a iade edilebileceği için açıklanan, alım işlemlerine esas veya günlük 

referans niteliğindeki fon birim pay değeri satım işlemlerine esas bir değer niteliğinde 

olmamakla birlikte, Fon katılma paylarının erken dağıtımı ve Fon’un tasfiyesi 

aşamasında söz konusu fon birim pay değeri dikkate alınabilecektir.” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

 

h) Portföydeki varlıkların değerlemesine ilişkin esaslar ve saklanması hakkında bilgi 

bölümleri eklenmiştir. 

 

i) Fon’dan ayrılmaya ilişkin esaslarda değişiklik yapılmış ve talep toplama dönemi 

güncellenmiştir. 

 

j) Fon ihraç belgesinin “Fon içtüzüğü ile finansal raporların temin edilebileceği yer” 

bölümüne “Ayrıca Fon’un ve yatırımlarının katılım (faizsiz finans) esaslarına 

uygunluğuna ilişkin icazet belgesi Kurucu’nun resmi internet sitesinde 

yayımlanacaktır.” ifadesi eklenmiştir. 

 

k) Fonun denetimini yapacak kuruluş olan Deloitte - DRT Bağımsız Denetim ve Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik A.Ş. olarak değiştirilmiştir. 

 

l) Varsa kar payı dağıtımı ve performans ücretlendirilmesine ilişkin esaslar bölümü 

güncellenmiştir. 

 

m) Faizsiz finansman kullanılması öngörülüyorsa konuya ilişkin bilgiler güncellenmiştir. 

 

n) Fon ihraç belgesinin “Katılma paylarının iştirak payları karşılığında 

satılıp/satılmayacağı hakkında bilgi” bölümü “Katılma paylarının satışı, iştirak 

paylarının fona devredilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. Buna ilişkin ayrıntılı 

bilgilere işbu ihraç belgesinin “Fona katılma ve fondan ayrılmaya ilişkin esaslar” 

başlıklı bölümünde yer verilmiştir.” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

o) Fon ihraç belgesinin “Kaynak taahhüdü ödemelerinden önce girişim sermayesi 

portföyüne ilişkin özel değerleme raporu hazırlatılıp/hazırlatılmayacağına ilişkin bilgi” 

bölümünde yer alan “Hazırlatılması durumunda, değerleme raporunun bedelinin 

ödenme esasları hakkında bilgi” bölümü “Kaynak taahhüdü ödeme çağrı 



 
 

dönemlerinde, Kurucu Yönetim Kurulu sermaye çağrısında geçerli olacak, fon katılma 

payı fiyatının tespiti için gerekli gördüğü takdirde özel değerleme raporu hazırlatabilir. 

Hazırlatılması durumunda değerleme raporunun bedeli Fon tarafından karşılanır. 

Kaynak taahhüdüne ilişkin ayrıntılı bilgilere işbu ihraç belgesinin “Fona katılma ve 

fondan ayrılmaya ilişkin esaslar” başlıklı bölümünde yer verilmiştir. ” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

 

ö)  Fon’un risk yönetim sistemi hakkında bilgiler güncellenmiştir. 

 

p) Fon portföyündeki varlıklara ilişkin faizsiz finans ilkelerine uygunluk kriterleri ihraç 

belgesi ekinden çıkarılmıştır. 

 

r)   Fon’un tasfiye dönemine ilişkin bilgiler tebliğ güncellemelerine uygun hale getirilmiştir. 


