
MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI  

MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU  

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ 

 

Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu İzahnamesinin giriş bölümü ile 2.4. maddeleri, Sermaye 

Piyasası Kurulu’ndan alınan 07/01/2022 tarih ve E-12233903-010.08-15545 sayılı yazısı 

doğrultusunda Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de Para Piyasası Fonları ile ilgili yapılan 

değişiklik nedeniyle aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

ESKİ ŞEKİL 

 

Mükafat Portföy Yönetimi  A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. ve 54. 

maddelerine dayanılarak, 16/06/2020 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu’na 41924-5 

sicil numarası altında kaydedilerek 18/06/2020 tarih ve 10100 sayılı Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi’nde ilan edilen Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fon içtüzüğü ve 

bu izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere oluşturulacak Mükafat Portföy Para Piyasası 

Fonu’nun katılma paylarının ihracına ilişkin bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

01/10/2020 tarihinde onaylanmıştır. 

İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü 

anlamına gelmeyeceği gibi, izahnameye ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.  

İhraç edilecek katılma paylarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak 

değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 

Bu izahname, Kurucu Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.’nin resmi internet sitesi 

(www.aktifportfoy.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (www.kap.org.tr) 

yayımlanmıştır. İzahnamenin nerede yayımlandığı hususunun tescili ve TTSG’de ilan tarihine 

ilişkin bilgiler yatırımcı bilgi formunda yer almaktadır. 

Ayrıca bu izahname katılma paylarının alım satımının yapıldığı ortamlarda, şemsiye fon içtüzüğü 

ve yatırımcı bilgi formu ile birlikte, talep edilmesi halinde ücretsiz olarak yatırımcılara verilir. 

 

YENİ ŞEKİL 

 

Mükafat Portföy Yönetimi  A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. ve 54. 
maddelerine dayanılarak, 16/06/2020 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu’na 41924-5 
sicil numarası altında kaydedilerek 18/06/2020 tarih ve 10100 sayılı Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi’nde ilan edilen Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fon içtüzüğü ve 
bu izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere oluşturulacak Mükafat Portföy Para Piyasası 
Fonu’nun katılma paylarının ihracına ilişkin bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
01/10/2020 tarihinde onaylanmıştır. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07/01/2022 tarih ve E.12233903-010.08-15545 sayılı yazısı ile 
bildirilen, Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de Para Piyasası Fonları ile ilgili yapılan 
değişiklik gereğince, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari 
ve azami sınırlamalar güncellenmiştir. 

 

İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü 
anlamına gelmeyeceği gibi, izahnameye ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.  

İhraç edilecek katılma paylarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak 
değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 

Bu izahname, Kurucu Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.’nin resmi internet sitesi 
(www.aktifportfoy.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (www.kap.org.tr) 
yayımlanmıştır. İzahnamenin nerede yayımlandığı hususunun tescili ve TTSG’de ilan tarihine 
ilişkin bilgiler yatırımcı bilgi formunda yer almaktadır. 



Ayrıca bu izahname katılma paylarının alım satımının yapıldığı ortamlarda, şemsiye fon içtüzüğü 
ve yatırımcı bilgi formu ile birlikte, talep edilmesi halinde ücretsiz olarak yatırımcılara verilir. 
 

 

ESKİ ŞEKİL 

 

2.4. Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, fon portföyünde yer 

alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir.   

 

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ  Asgari 

%  

Azami  

%  

Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL ve Döviz) 0  100  

Kamu ve/veya Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL ve Döviz) 0 100 

Ters Repo İşlemleri  0  100  

Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası 

İşlemleri 

0  20  

Yabancı Yatırım Araçları 0 20 

Gayrimenkul Sertifikaları  0  100  

İpotek  ve  Varlığa  Dayalı Menkul Kıymetler  0  100  

İpotek  ve  Varlık  Teminatlı Menkul Kıymetler  0  100  

Mevduat/Katılma Hesapları (TL ve Döviz) 0  10  

  

Fon, Kurul’un ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile 

portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50’si tutarındaki 

sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir.   

Sermaye piyasası araçları ödünç verme işlemlerinde ve alınan teminatların 

değerlenmesi konularında Kurul’un ilgili düzenlemelerine uyulur.  

Fon toplam değerinin %10’ununu geçmemek üzere fon portföyüne kredi alınabilir 

ve/veya borçlanma amacıyla Takasbank Para Piyasası işlemleri yapılabilir. Fon 

portföyünde bulunan repoya konu olabilecek kıymetlerin rayiç değerinin %10’ununu 

geçmemek üzere borçlanma amacıyla borsada ya da borsa dışında repo işlemi yapılabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YENİ ŞEKİL 

 

2.4. Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, fon portföyünde yer 

alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir.   

  

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ  Asgari 

%  

Azami  

%  

Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL ve Döviz) 0  100  

Kamu ve/veya Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL ve Döviz) 0 100 

Ters Repo İşlemleri  0  100  

Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası 

İşlemleri 

0  20  

Yabancı Yatırım Araçları 0 20 

Gayrimenkul Sertifikaları  0  100  

İpotek  ve  Varlığa  Dayalı Menkul Kıymetler  0  100  

İpotek  ve  Varlık  Teminatlı Menkul Kıymetler  0  100  

Mevduat/Katılma Hesapları (TL ve Döviz)1 0  50 

  

Fon, Kurul’un ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile portföyündeki 

sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50’si tutarındaki sermaye piyasası 

araçlarını ödünç verebilir.   

Sermaye piyasası araçları ödünç verme işlemlerinde ve alınan teminatların değerlenmesi 

konularında Kurul’un ilgili düzenlemelerine uyulur.  

Fon toplam değerinin %10’ununu geçmemek üzere fon portföyüne kredi alınabilir ve/veya 

borçlanma amacıyla Takasbank Para Piyasası işlemleri yapılabilir. Fon portföyünde 

bulunan repoya konu olabilecek kıymetlerin rayiç değerinin %10’ununu geçmemek üzere 

borçlanma amacıyla borsada ya da borsa dışında repo işlemi yapılabilir.  

 

 

                                                 
1 Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin %6’sını aşamaz. 


