
 

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU  

 

MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON’A BAĞLI  

MÜKAFAT PORTFÖY KATILIM AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON  

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ 

 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 16/03/2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-3562 sayılı 

izin doğrultusunda Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı “Mükafat Portföy 

Katılım Aktif Serbest (Döviz) Fon”un (Fon), Giriş, Kısaltmalar ve I. bölümü ile 1.1. 2.3., 2.5., 2.6., 

2.7., 2.8., 2.9., 3.1., 3.3., 5.5, 5.6., 6.3., 9.7. ve 9.8. numaralı maddelerinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesine izin verilmiştir.  

  

 Söz konusu değişiklikler 21/04/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. 

 

 

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU: 

 

1. Mükafat Portföy Katılım Aktif Serbest (Döviz) Fon”, “Mükafat Portföy Aktif Serbest (Döviz) 

Fon”a dönüştürülmüş olup, Fon’un unvanı aşağıdaki gibi değişmektedir: 

 

Eski Unvan Mükafat Portföy Katılım Aktif Serbest (Döviz) Fon 

Yeni Unvan Mükafat Portföy Aktif Serbest (Döviz) Fon 

 

2. Fon unvanından “katılım” ibaresinin çıkartılması nedeniyle Fon yatırım stratejisinin 

belirlendiği 2.3. maddesi ve ilgili diğer maddelerde yer alan fonun, uluslararası kabul görmüş 

faizsiz finans ilkelerine uygun olan ve faiz içermeyen varlık ve işlemlere yatırım yapabileceği 

yönündeki ifadeler çıkartılmış; fonun yatırım yapabileceği varlıklar arasına yerli/yabancı 

borçlanma araçları, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri ve borsada ve/veya borsa dışı ters repo, 

vadeli işlem, opsiyon, forward, swap işlemleri, varant ve sertifika eklenmiştir.  

 

3. Fon portföyüne dahil edilebilecek yapılandırılmış yatırım araçlarının dayanak varlıkları 

arasına ortaklık payları, yatırım fonu katılma payları, faiz, döviz, ortaklık pay endeksleri 

eklenmiştir.  

 

4. Fonun yatırım yapabileceği varlıklar arasına yerli/yabancı borçlanma araçları, ileri valörlü 

tahvil/bono işlemleri, ters repo ve türev araç işlemlerinin eklenmesi nedeniyle, izahnamenin fonun 

maruz kalabileceği riskler, değerleme ve yabancı yatırım araçlarını tanıtıcı bilgiler bölümlerinin 

ilgili maddeleri söz konusu varlıklara ilişkin esasları içerecek şekilde güncellenmiştir. 

 



5. İzahnamenin 6.3. maddesi faizli araçlarda da nemalandırma yapılabileceği yönünde 

değiştirilmiştir.  

 

6. İzahnamenin 2.7. maddesi fon hesabına kredi alınabileceği yönünde değiştirilmiştir.  

 

7. İzahnamenin 9.8. maddesi izahname standardı ile uyumlu hale getirilmiştir. 

 

8. Fon’un toplam gider oranı, yönetim ücreti oranı ve eşik değerinde değişiklik 

bulunmamaktadır. 

 

 

*Fon izahnamesinde yapılan değişikliklere ilişkin detaylı bilgilere Fon’un Kamuyu Aydınlatma 

Platformu’nda (www.kap.gov.tr) yer alan sayfasından ulaşılabilir. 

 

http://www.kap.gov.tr/

