GSYF-İHRAÇ BELGESİ

MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.’NİN KURUCUSU OLDUĞU MÜKAFAT
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YAPRAK YENİLENEBİLİR ENERJİ GİRİŞİM
SERMAYESİ YATIRIM FONU KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN İHRAÇ
BELGESİDİR
İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06.12.2018 tarih ve 60/1416 sayılı kararı
ile onaylanmıştır.
Ancak, bu belgenin onaylanması, bu belgede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca
tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ilgili fon katılma paylarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul
edilemez.
Fon katılma payları; içtüzük ve ihraç belgesindeki esaslar çerçevesinde satış başlangıç tarihi
olarak belirlenen 30.01.2019 tarihinden itibaren, işbu ihraç belgesinde ilan edilen dağıtım kanalları
aracılığıyla nitelikli yatırımcılara sunulacaktır.
Fon kurucusuna ve işbu ihraç belgesine konu fon katılma paylarına ilişkin bilgiler aşağıda
yer almaktadır.
Kurucu ile katılma payı sahipleri arasındaki ilişkilerde içtüzük ve işbu ihraç belgesi
hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, hüküm bulunmayan hallerde ise
yatırımcı sözleşmesi hükümleri ile Borçlar Kanunu'nun vekalet akdi hükümleri uygulanır.
Fon kurucusunun ticaret unvanı ve adresi

:

İhraca ilişkin yetkili organ kararı/karar tarihi

:

Katılma paylarının pazarlama ve dağıtımını :
gerçekleştirecek kurucu ve varsa portföy
yönetim şirketleri ile katılma paylarının alım
satımına aracılık edecek yatırım kuruluşlarının
ticaret unvanı
Satış Yöntemi
:
Katılma payına ilişkin asgari işlem limitleri :
(varsa)

Fon unvanı

:

Fon türü
Fonun süresi
Fon yöneticisinin unvanı ve adresi

:
:
:
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Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.
Büyükdere Caddesi Astoria Kuleleri
No:127 B Blok 1803 Esentepe, 34394, Şişli
/ İstanbul
15/10/2018 tarih ve 2018/38 sayılı yönetim
kurulu kararı.
Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik
nitelikli yatırımcıya satış
Asgari alım talimatı limiti;
Kurumsal yatırımcılar için 10.000 adet pay
ve karşılığı tutardır.
Bireysel yatırımcılar için 100.000 adet pay
ve karşılığı tutardır.
Alım talimatları 10.000 pay katları olarak
verilebilir.
Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Yaprak
Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi
Yatırım Fonu
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
7 yıl
Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.
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Portföy saklayıcısının unvanı ve adresi

:

Portföy yöneticilerine ilişkin bilgi

:

Fon kurucusunun yönetim kurulu üyelerine :
ilişkin bilgi

Büyükdere Caddesi Astoria Kuleleri
No:127 B Blok 1803 Esentepe, 34394, Şişli
/ İstanbul
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Büyükdere Cad.No:163/A ZincirlikuyuŞişli/İSTANBUL
Fon’un girişim sermayesi yatırımları
kurucu/yönetici
nezdinde
oluşturulan
Yatırım Komitesi tarafından yönetilecektir.
Fon portföyünde yer alan girişim sermayesi
yatırımları dışındaki varlıklardan oluşan
bölüm ise aşağıda belirtilen kişiler
tarafından yönetilir.
Kağan CANDAN – Genel Müdür – Portföy
Yöneticisi - SPL Düzey 3 - 24/09/2006 203341 - SPL Türev Araçlar - 15/07/2010 301670
Sinan SOYALP – Portföy Yöneticisi - SPL
Düzey 3 - 02/09/2012 - 206115
-Yönetim Kurulu Başkanı
Cemal Ufuk KARAKAYA
- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami
Kurumu
(ICD)
(Temsilcisi
Okan
ALTAŞLI)
- Yönetim Kurulu Üyesi
E-Kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi Suat
BAKKAL)
- Yönetim Kurulu Üyesi
N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş. (Temsilcisi
Zeynep Pelin ATALAY ÇİDAM)
- Yönetim Kurulu Üyesi
E-Post Elektronik Perakende Otomasyon
Satış Tic. A.Ş. (Temsilcisi Özer BURHAN)

Yatırım komitesine ilişkin bilgi

:
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Kağan CANDAN – Genel Müdür
İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme
Bölümü mezunudur. Sermaye Piyasası
Lisanslama Faaliyetleri Düzey-3 ile Türev
Araçlar lisans sahibidir. 1993-2006 yılları
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arasında Yapı Kredi Bankası Hazine
Bölümünde ve 2006-2009 yılları arasında
Raymond James Securities’de Fon
Yönetimi’nde üst düzey görevlerde yer alan
Kağan Candan Hazine İşlemleri, Yatırım
Fonu
yönetimi,
Portföy
Yönetimi
konularında uzmanlaşmıştır. 2009 yılında
başladığı
Aktif
Bank
Hazine
Departmanındaki
Bölüm
Başkanlığı
görevinden ayrılarak 2016 yılında Mükafat
Portföy Yönetimi’nin Genel Müdürü
olmuştur.
Zeynep Pelin ATALAY ÇİDAM –
Yönetim Kurulu Üyesi (Girişim sermayesi
yatırımlarına ilişkin tecrübeli Yönetim
Kurulu Üyesi)
İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat
Bölümü mezunudur. Finans ve Yatırımlar
alanında İngiltere Execer Üniversitesinde
master derecesi bulunmaktadır. Pelin
Çıdam, Aktif Bank Kurumsal Finansman
departmanında Bölüm başkanı ve Mükafat
Portföy Yönetimi’nde Yönetim Kurulu
üyesi olarak çalışmaktadır. Kurumsal
Finansman ve M&A alınında 16 yıldan
uzun süredir tecrübesi bulunmaktadır. Aktif
Bank’taki görevinden önce 13 yıl
Deloitte’da görev almıştır. Bu sürenin üç
yılında denetim bölümünde on yılında
Kurumsal
Finansman
Bölümünde
çalışmıştır. Deloitte’da Birçok yabancı ve
Türk yatırımcılar için durum tespit
çalışmaları, değerleme çalışmaları, satış ve
satınalma danışmanlığı gerçekleştirmiştir.
Deloitte Melbourn ofiste Kurumsal Finans
Departmanında altı ay çalışmıştır. Aktif
Bank’ta beş şirketin satın alma ve kuruluş
süreçlerini yürütmüş ayrıcaAktif Bank
müşterilerine yönelik proje finansmanı
çalışmalarını gerçekleştirmiştir.
Osman GENCER – (Girişim sermayesi
yatırımları konusunda en az beş yıllık
tecrübeye sahip personel)
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü
mezunudur. 2014 yılından itibaren Aktif
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Bank bünyesine katılmıştır ve halen Girişim
Sermayesi
Grup
Başkanı
görevini
yürütmektedir. Osman Gencer, aralarında
Kibar Holding, Hitay Yatırım Holding,
Alarko Holding, Koç Holding ve Yapı
Kredi gibi önemli grupların çeşitli
şirketlerinde finans yöneticiliği yapmıştır.
Altek Alarko Holding şirketinde 164 MW
kurulu güce sahip Kırklareli Kombine
Çevrim Gaz Santrali ve 76 MW kurulu güce
sahip Kârakuz Hidroelektrik Santrali’nin
yatırımı sürecinde fizibilite çalışmalarının
yapılması, yatırım sürecinin yönetilmesi ve
gerekli uluslararası finansmanın sağlanması
konularında görev almıştır. Hitay Yatırım
Holding şirketinde 2007-2011 yılları
arasında çalışmıştır. İlk 2 yıl CFO,
sonrasında ise grup şirketlerinde Genel
Müdür görevini yapmıştır. 2014-2017
yılları arasında Aktif Bank iştiraki Pavo
A.Ş. ve Echo Bilgi Yönetimi şirketlerinde
Genel Müdürlük görevlerini üstlenen
Gencer hâlen Pavo A.Ş.’de Yönetim Kurulu
üyeliği, Echo Bilgi Sistemleri’nde ise İcra
Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.
Hüseyin KARSLIOĞLU – Bağımsız
Danışman
Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü
mezunudur. SMMM ve Yeminli Mali
Müşavir unvanı bulunmaktadır. Ilk olarak
1996 yılında kuruculuğunu ve yönetimini
üstlendiği firmalarla Ar-Ge, Teknoloji ve
Üretim ekosistemi ağırlıklı olmak üzere ArGe ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı,
Yeminli Mali Müşavirlik, Bağımsız
Denetim, Vergi Danışmanlığı, Ticaret ve
Şirketler Hukuk Danışmanlığı, Patent, Fon
Programları, Teknopark Danışmanlığı gibi
birçok alanda hizmet vermektedir.
Uzmanlık alanı, Mali uygulamalar içinde
özellikle Ar-Ge mevzuat ve uygulamaları,
yatırımlar ve işbirlikleri olan Karslıoğlu,
önde gelen birçok Ar-Ge ve Tasarım
Merkezine, Teknopark yönetici şirketlerine,
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Fonu temsil etmek üzere dışarıdan atanan vekil :
hakkında bilgiler
Fonun yatırım stratejisine ve amacına ilişkin :
esaslar

Teknopark
kullanıcı
firmalarına
danışmanlık sunmaktadır.
Hüseyin Karslıoğlu özel sektörde faaliyet
gösteren
firmalara
sağladığı
danışmanlıklarla birlikte çeşitli kamu
kurumları ile de Ar-Ge ve teknoloji
konularında çalışmalar yapmaktadır.
Yoktur
Fon, yenilenebilir enerji üretimi alanında
faaliyet gösteren, halka açık olan veya
olmayan ve büyüme potansiyeli yüksek,
anonim ve limitet şirketlere sermaye
aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile
ortak olmayı veya bunlara ortaklık payına
dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya
girişim şirketlerinin kurucusu olmayı
hedeflemektedir. Fon, girişim şirketi
niteliğini
haiz
yenilenebilir
enerji
şirketlerinin fon kullanıcısı olduğu kira
sertifikalarına yatırım yapabilir.
Fon portföyüne dahil edilebilecek varlıklar
ve Fon adına yapılacak işlemlerin
uluslararası kabul görmüş faizsiz finans
ilkelerine uygun varlıklar ve işlemler
olması şarttır.
Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde
esas alınacak kriterler; kurumsal yönetim
yapısına kavuşturulabilir, deneyimli ve
konumunun gerektirdiği iş ahlakına sahip
yönetim kadrosuna sahip ve yenilikçi
olmak, operasyonel olarak verimlilik
arttırıcı düzenlemelere açık olmak,
bulunduğu sektörde rekabet edebilir,
gelişme potansiyeli, marka değeri yaratma
gücü, sürdürülebilirlik ve katma değerli
ürün geliştirme kabiliyetine sahip olmaktır.
Ayrıca yatırım yapılan şirketlerin mali
yapılarının
güçlendirilmesi,
büyüme
potansiyelinin
desteklenmesi,
gerekli
görülmesi durumunda bilançonun yeniden
yapılandırılması yeni yatırımların ve esnek
finansman yöntemlerinin yolunun açılması
hedeflenmektedir.
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Yapılacak yatırımlarda, azınlık hissedarlığı
söz konusu olabileceği gibi, yönetimde söz
sahibi olmak için gereken hukuki haklara
sahip imtiyazlı payların alımı, şirketin
uygun
özellikleri
taşıması
halinde
tamamının veya çoğunluk hissenin alımı,
girişim şirketlerine borç ve sermaye
finansmanının
karması
olarak
yapılandırılmış (ara) finansman (mezzanine
finance) sağlama, diğer girişim sermayesi
fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi
yöntemler uygulanacaktır. Ayrıca faizsiz
finans ilkelerine uygun kira sertifikalarının
ve diğer sermaye piyasası araçlarının fon
portföyüne dahil edilmesi de mümkündür.
Fon’un faaliyet ve yatırımlarının katılım
(faizsiz finans) esaslarına uygunluğuna
ilişkin icazet belgesi alınacak olup; icazet
belgesi
alınacak
Danışma
Kurulu
Kurucu’nun yönetim kurulu kararı ile
belirlenecektir. Alınan icazet belgesi
Kurucu’nun resmi internet sitesinde
yayımlanacaktır.
Yatırımlardan çıkış stratejileri ise ana
hatlarıyla yurtiçi veya yurtdışındaki
girişimci şahıs veya şirketler, halka arz,
kurucu ortağa satış ve stratejik ortağa veya
finansal ortağa satış olacaktır.
Fonun yatırım sınırlamaları ve risklerine :
ilişkin esaslar

Fonun toplam değerinin en az %80’i girişim
sermayesi yatırımlarından oluşur. KOBİ
niteliğini sağlayan girişim şirketlerine
doğrudan yapılan yatırımların oranı %10’u
geçerse, yatırım sınırı %51 olarak
uygulanır.
Fon, girişim şirketi niteliğindeki limitet
şirketlere yatırım yapabilir. Yatırım tarihi
itibari ile limitet şirket olan girişim
şirketlerinin, ilk yatırım tarihini takip eden
bir yıl içinde anonim şirkete dönüşüm
işlemlerinin tamamlanması zorunludur.
Yatırım sınırlamalarına uyumun Fon’un
hesap dönemi sonundaki toplam değer
tablosu itibari ile sağlanması zorunludur.
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Fon’a verilen asgari kaynak taahhüdünün
toplanmasını takip eden azami bir yıl içinde
Tebliğ’de belirtilen yatırım sınırlamalarına
uygun şekilde yatırıma yönlendirilmesi
zorunludur. Fon’un Tebliğ’de belirlenen
asgari ve azami yatırım sınırlamalarına
uyum sağlamaması halinde, yatırım
sınırlamalarına yeniden uyum sağlanması
için ek süre verilmesi talebiyle kurucunun
Kurula başvuruda bulunması mümkündür.
Fon’un girişim şirketlerine yapacağı
ortaklık hakkı veren girişim sermayesi
yatırımları, Fon ile girişim şirketlerinin
yönetim kontrolüne sahip mevcut ortakları
arasında imzalanacak bir pay sahipliği
sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilir.
Fon
tarafından
girişim
şirketinin
sermayesini temsil eden payların tamamının
iktisap edilmesi veya girişim şirketinin
yönetim kontrolünün sağlanması halinde
ise satın alıma ilişkin imzalanacak bir pay
devri sözleşmesi Kurul’a iletilir.
Fon’un olası riskleri aşağıdaki gibidir:
Piyasa Riski:
Piyasa riski faktörleri olan kar payıoranı,
döviz kuru, ortaklık payı fiyatlarında
meydana gelebilecek değişimin portföyün
değerini azaltma riskidir.
Finansman riski:
Finansman riski ilk aşamada Fon’un satın
alacağı bir girişim sermayesi şirketi veya
varlığın bedelini ödeme kabiliyetini
ölçmektedir. İkinci aşamada ise yatırım
yapılan bir girişim sermayesi şirketinin
sonradan ihtiyaç duyacağı fonlama veya
sermaye
artışının
fon
tarafından
karşılanabilme kabiliyetini ölçmektedir.
Likidite Riski:
Nakit akışındaki dengesizlik sonucunda
nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında
karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit
girişine veya hazır değere sahip
bulunmaması, hazır değerlerinin zamanında
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nakde dönüştürülememesi nedeniyle zarara
uğrama ihtimalidir. Fon varlıklarının likit
olmaması nedeniyle, makul bir sürede
piyasa değerinden nakde çevrilme zorluğu,
özellikle girişim sermayesi yatırımlarının
nakde dönüştürülmesinin zaman alması ve
değere ilişkin belirsizlikler risk değerini
artırmaktadır.
Karşı Taraf Riski:
Fonun işlem yaptığı karşı tarafın sözleşme
gereklerine uymayarak yükümlülüğünü
kısmen ya da tamamen zamanında yerine
getirmemesinden dolayı zarara uğrama
ihtimalidir.
Operasyonel Riskler:
Yetersiz veya işlemeyen iç süreçler, insan
kaynağı, sistemler ya da dış etkenler
nedeniyle ortaya çıkabilecek kayıp riskidir.
Fiyat Riski:
Getiri oranlarındaki olası hareketler
nedeniyle, Fon portföyünde yer alan
finansal varlıkların değerindeki değişimin,
Fonun net varlık değerini olumsuz
etkilemesi sonucu maruz kalınabilecek
zarar ihtimalini ifade eder.
Kur Riski:
Fonlardaki yabancı para cinsinden finansal
enstrümanların varlıklar (alacak hakları) ve
yükümlülükler bazında yabancı para
birimlerinin birbirlerine ve/veya Türk
Lirasına karşı değer kazanma ve
kaybetmeleri sonucunda ortaya çıkan zarar
ihtimalini ifade eder.
Yoğunlaşma Riski:
Yoğunlaşma riski, belli bir bölgeye ve
sektöre yoğun yatırım yapılması sonucu fon
portföyünün bu varlıkların içerdiği risklere
maruz kalmasıdır. Portföy çeşitlendirmesi
ile bu risklerin en aza indirilmesi
hedeflenmektedir.
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Faizsiz Finans İlkelerine Uyum Riski:
Fon’un tâbi olduğu uluslararası faizsiz
finans ilkelerine uygun olarak Fon
portföyüne dahil edilen bir girişim şirketi
veya girişim sermayesi yatırımının ya da bir
finansal varlığın, daha sonra söz konusu
ilkelere uygunluğunu yitirmesi durumunda
Fon portföyünden belirli bir süre içerisinde
çıkartılması riskini ifade etmektedir.
Yatırım Yapılan Şirketlere ilişkin riskler ise
aşağıdaki gibidir:
Mali Riskler:
Yatırım
yapılan
şirketin
mali
yükümlülüklerini (vergi yükümlülükleri
dahil) yerine getirmeme riskini kapsar.
Hukuksal Risk:
Yatırım yapılan şirketlerin ülkemizde ve
yurtdışındaki bütün kanunlara karşı
yükümlülüklerini yerine getirmemesiyle
ilgili riskleri işaret eder.
Yönetsel Riskler:
Yatırım yapılan şirketlerdeki yönetsel
sorunlar nedeniyle oluşabilecek kayıp
riskidir.

Asgari kaynak taahhüdü tutarı (TL)
:
Dışarıdan alınan hizmetlere (değerleme, :
hukuki danışmanlık vb.) ilişkin bilgi

Yukarda belirtilen risklerin ortaya çıkması
durumunda Kurucu Yönetim Kurulu, şirket
nezdinde gerekli tedbirlerin alınmasını
sağlar ve gerekli gördüğü durumlarda şirket
değerlemesinin
yeniden
yapılmasını
isteyebilir.
5.000.000.- TL
Fon’un
mali
tablolarının
bağımsız
denetiminde
bağımsız
denetim
kuruluşlarından ve Fon varlıklarının
saklanması konusunda saklayıcı kuruluştan
hizmet alınır.
Bununla birlikte Fon, aşağıda belirtilen
danışmanlık hizmetlerinin biri veya
birkaçını kurucu yönetim kurulu kararına
istinaden alabilir:
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a) Değerleme: Yatırım yapılması planlanan
girişim
şirketinin
pay
değerinin
hesaplanması için değerleme raporlarının
yatırım öncesi ve süresince hazırlanmasını
kapsar.
b) Hukuk Danışmanlığı: Hukuki detaylı
inceleme ve yatırım için gerekli tüm hukuki
dokümanların hazırlanması hizmetini
kapsar. Hukuki detaylı incelemede, yatırım
yapılacak girişim şirketinin tüm hukuksal
risklerinin, mevcut sözleşmelerinin, mevcut
tüm hukuki uyuşmazlık ve davalarının,
mevzuat uyum durumunun, izin-ruhsat ve
belgelerinin, marka-patent haklarının, sabit
varlıklara sahiplik durumunun, kira
sözleşmelerinin,
çevresel
mevzuat
yükümlülüklerinin, yönetim ve çalışan
sözleşmelerinin olduğunun incelenmesi
yapılır.
c) Finansal Danışmanlık: Yatırım yapılacak
girişim şirketinin finansal raporlarının
gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı
konusunda finansal denetim hizmetini
kapsar. Finansal detaylı incelemede, girişim
şirketinin varlıklarının tespiti, alacak
hesaplarının güvenli aralıkta mutabakatı,
detaylı stok sayımı; ayrıca muhasebe,
raporlama ve iç kontrol sistemlerinin
yeterliliği incelemesi yapılır.
ç) Vergi Danışmanlığı: Yatırım yapılması
planlanan
girişim
şirketinin
tüm
işlemlerinin vergi kanunları açısından
durumunun tespit edilmesini kapsar.
Vergisel detaylı incelemede, belge
düzeninin
vergisel
uygunluğunun,
beyannamelerin ve ödemelerin mevzuata
uygun
olarak
yapıldığının,
vergi
kayıtlarıyla
borçların
mutabakatının,
anlaşmaların uygunluğunun, bordro ve
sosyal güvenlik ödemelerinin ve borçlarının
incelenmesi yapılır.
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d) Operasyonel ve IT Danışmanlığı:
Yatırım yapılacak girişim şirketinin
operasyonlarının
değerlendirilmesi,
sektöründeki en iyi
uygulamaların
belirlenmesi
ve
bilişim
sisteminin
değerlendirilmesini kapsar. Bu detaylı
incelemede, operasyonların sektörün en iyi
uygulamalarından farklarını içeren bir rapor
hazırlanır, girişim şirketinin pazar konumu,
rekabetçilik gibi özellikleri değerlendirilir.
Ayrıca IT incelemesinde, şirketin mevcut
bilişim sistemlerinin kabiliyetleri ve uygun
bir
bütçeyle
bilişim
sisteminde
yapılabilecek yenilikler ve ulaşılabilecek
etkin bir sistemin özellikleri değerlendirilir.
e) Sektör Danışmanlığı: Yatırım yapılması
planlanan girişim şirketinin içerisinde
bulunduğu sektördeki durumu, sektördeki
en iyi uygulamalara göre kıstas raporunun
oluşturulması ve sektör oyuncularının
tanınarak rekabet analizinin yapılmasını
kapsar.
f) İnsan Kaynakları Danışmanlığı: Girişim
şirketinin
organizasyon
yapısının
incelenmesini veya üst yönetim için ilerde
faydalanılabilecek
adayların
tespitini
kapsar.
g) Risk ve İstihbarat Danışmanlığı: Uygun
görülmesi halinde, yatırım yapılması
planlanan girişim şirketi hakkında piyasa ve
finansal bilgilerinin araştırılmasını kapsar.
Ek olarak şirketin tüm sigorta poliçeleri ve
riskleri de incelenerek, bir risk raporu da
üretilebilir.
h) Alım ve Satım Danışmanlığı: Girişim
şirketi paylarının alış işlemi için girişim
şirketlerinin bulunması ve müzakerelerin
yapılması veya satış işlemi için tekliflerin
toplanması, potansiyel alıcılarla görüşmeler
yapılması ve daha geniş bir alıcı kitlesine
ulaşılabilmesi amacıyla alınacak yatırım
bankacılığı hizmetlerini kapsar.
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Fon birim pay fiyat açıklama dönemine ilişkin :
esaslar

ı) Faizsiz Finans Danışmanlığı: Fon
varlıklarının ve işlemlerinin faizsiz finans
ilkelerine uygun olması için alınacak
hizmetleri kapsar.
Fon birim pay fiyatı günlük olarak
açıklanır. Söz konusu fiyat üzerinden
günlük olarak üçüncü kişiler arasında el
değiştirme gerçekleştirilebilir. Ancak fona
katılım
ve
fona
iade
işlemi
gerçekleştirilemez.
Günlük
olarak
açıklanan
fiyat
hesaplamasında fon portföyünde yer alan
girişim sermayesi yatırımı haricindeki
varlık, işlem ve yükümlülükler Kurul
düzenlemelerine uygun olarak günlük
olarak değerlenirken, fon portföyünde yer
alan girişim sermayesi yatırımları ise
Kurulca uygun görülen değerleme
kuruluşları tarafından hazırlanan en güncel
tarihli değerleme raporlarında yer verilen
tutarlar üzerinden değerlenir.
Fon portföyünde yer alan girişim sermayesi
yatırımlarının değerlemesi; Tebliğ’in 20.
maddesi uyarınca portföydeki girişim
sermayesi yatırımlarının değerlemesinin
her takvim yılı sonu itibari ile Kurul'ca
uygun görülen değerleme kuruluşları
tarafından yapılması zorunludur.
Başlangıç kaynak taahhüdü döneminden
sonra, fona yeni yatırımcı katılımı
gerçekleşmez ise, fon değerlemeleri sadece
her takvim yılı sonu itibarıyla yapılacaktır.
Ancak, fona yeni yatırımcı katılımı olması
halinde,
yatırımcılara
satışı
gerçekleştirilecek fon pay değerinin tespit
edilmesi amacıyla ara değerlemeler
yapılacaktır.
Alım satım işlemlerine esas olacak birim
pay
değerinin
hesaplanmasında
kullanılacak değerleme takvimi, bu ihraç
belgesinin “Fona katılma ve fondan
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ayrılmaya ilişkin
açıklanmıştır.

esaslar”

bölümünde

Yılsonu değerlemelerinde, Fon’un yatırım
yaptığı girişim şirketlerinin henüz yılsonu
finansal
tabloları
kesinleşmemiş
olduğundan, bu girişim şirketleri için
Fon’un hesap döneminin sonuna en yakın
tarihli olan finansal tablolar üzerinden
değerleme raporu hazırlatılır.

Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara :
ilişkin esaslar

Yılın son çeyreğinde fona girişim şirketi
yatırımı yapıldı ise ve bu yatırımın güncel
değeri tespit edildi ise, yıl sonu fon
değerlemelerinde
bu
güncel
şirket
değerlemesi
kullanılır.
Varsa,
fon
portföyündeki diğer şirketler için ise
Fon’un hesap döneminin sonuna en yakın
tarihli olan finansal tablolar üzerinden
değerleme raporu hazırlatılır.
Fon’a
ilişkin
tüm
giderler
Fon
malvarlığından
karşılanır.
Fon’dan
karşılanan portföy yönetim ücreti dahil tüm
giderlerin toplamının fon toplam değerine
göre üst sınırı yıllık %10 (yüzdeon) olarak
uygulanır.
Fon’un toplam gideri içinde kalmak
kaydıyla, fon toplam değerinin günlük
%0,00137’sinden(yüzbindebirvirgülotuzye
di) [yıllık yaklaşık % 0,50’sinden
(yüzdesıfırvirgülelli)] oluşan bir yönetim
ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret, aylık
olarak, tahakkuk eden ayın sonunu takip
eden ilk 5 (beş) iş günü içerisinde
Kurucu’ya Fon’dan ödenecektir.
Fon
malvarlığından
yapılabilecek
harcamalar aşağıdaki gibidir:
a) Fon kuruluşunu müteakip mevzuat
gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan
giderleri,
b) Fonun yasal defterlerine ilişkin giderler
dahil olmak üzere noter ücretleri,
c) Portföydeki varlıkların sigorta ücretleri,
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d) Portföydeki varlıkların veya bunları
temsil eden belgelerin nakil veya nakile
bağlı sigorta ücretleri,
e) Portföydeki varlıklara ilişkin saklama
ve değerleme hizmetleri için ödenen her
türlü ücretler,
f) Varlıkların nakde çevrilmesi ve
transferinde ödenen ve bunun dışında
Fon’un mükellefi olduğu her türlü vergi,
resim ve komisyonlar,
g) Kullanılan finansmanlar için ödenen
kar payları,
h) Portföye alımlarda ve portföyden
satımlarda
ödenen
kurtajlar
ve
komisyonlar ile alım veya satım
gerçekleşmese dahi bu amaçla yapılan
ve Fon’un faaliyetleri ile ilgili olduğu
yönetim kurulu kararı ile belirlenen
masraflar, (yabancı para cinsinden
yapılan giderler TCMB döviz satış kuru
üzerinden Türk Lirasına çevrilerek
kaydolunur.)
i) Portföy yönetim ücreti,
j) Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin
tüm danışmanlık hizmet ve ücretleri ve
Fon’un iş ve işlemlerine ilişkin alınacak
hukuki danışmanlık hizmeti ücretleri.
k) Katılma payları ile ilgili harcamalar,
l) Aracı kurum komisyon ücreti ve
masrafları,
m) Fon adına yapılan sözleşmelere ilişkin
ilişkin her türlü gider ve masraf, harç ve
noter ücretleri,
n) Faizsiz finans ilkelerine uygunluk
kapsamında icazet belgesi masrafları ve
fıkhi danışmanlık ücretleri,
o) MKK ve Takasbank’a ödenen ücret,
komisyon ve masraflar,
p) Fon
portföyündeki
varlıkların
pazarlanması ve satışı için katlanılan
pazarlama, satış ve dağıtım giderleri,
q) Defter tasdik, fatura basımı, e-fatura, edefter gibi belge ve kayıt düzeni ile ilgili
harcamalar
r) Kurulca
uygun
görülen
diğer
harcamalar.
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Fon gelir gider farkının katılma
sahiplerine aktarılmasına ilişkin esaslar

payı :

Fona katılma ve fondan ayrılmaya ilişkin :
esaslar

Fon'da oluşan kar, katılma paylarının tespit
edilen fiyatlarına yansır. Fon portföyünde
bulunan ortaklık paylarının kar payları, kar
payı dağıtım tarihinin başlangıç gününde
tahsil edilmemiş de olsa muhasebeleştirilir.
Katılma payı sahipleri, paylarını ihraç
belgesinde belirlenen şartlarda Fon'a geri
sattıklarında, işleme esas fiyatın içerdiği
Fon'da oluşan kardan paylarını almış
olurlar.
Fon katılma payları sadece Kurul
düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli
yatırımcılara satılabilir.
Fon’un
ihraç
belgesinin
Kurulca
onaylanması ile başlayıp 28 Ocak 2019
tarihinde sona eren dönem, ilk kaynak
taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi
olarak belirlenmiştir. Bu sürede toplanan
kaynak taahhütleri ve pay alım talepleri, 30
Ocak 2019 tarihinde 1 TL nominal değer
üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu şekilde
ilk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama
dönemini takip eden 36 ay boyunca,
nitelikli yatırımcılar pay alım talimatı
vermek
veya
kaynak
taahhüdünde
bulunmak suretiyle Fon’a katılabilir. Bu
sürenin sonundan itibaren Fon’a yeni
yatırımcı kabul edilmeyecektir.
Kaynak taahhütleri sadece nakit olarak
verilebilecektir, kaynak taahhüdü dışındaki
katılma payı alımları nakit veya iştirak payı
karşılığında olabilir.
İlk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama
dönemini takip eden 36 aylık süre içinde ise
yatırımcılar üçer aylık dönemler halinde
katılma payı alım talimatı verebilir.
Yatırımcıların verdikleri katılma payı alım
talimatları, talimatın verilmesini takip eden
işlem gerçekleştirmeye esas olan ilk fiyat
raporunda hesaplanan pay fiyatı üzerinden
yerine getirilecektir.
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Yukarıda belirtilen 36 aylık dönemde
katılma payı alım talep dönemleri ve
işlemleri gerçekleştirme günleri aşağıdadır.
Belirtilen günlerin tatil günlerine denk
gelmesi durumunda takip eden işgünü
işleme esas alınacaktır.
İŞLEM
TARİHLERİNE
ESASLAR

İLİŞKİN

İlk Talep Toplama; 28 Ocak 2019 tarihine
kadardır. Talepler 30 Ocak 2019 tarihinde 1
TL
nominal
değer
üzerinden
gerçekleştirilir.
1. Dönem Katılma Payı Alım Talepleri;
28 Ocak - 15 Mart 2019 tarihleri
arasındadır.
1. Dönem Portföy’deki Şirketler için
Değerleme Raporlarının Hazırlatılması;
18 Mart 2019 - 31 Mart 2019 tarihleri
arasındadır.
1. Dönem Fon Fiyat İlanı ve Müşteri Alış
Taleplerinin Gerçekleştirilmesi; 2019
Yılı Mart ayının son işgünü fon fiyatı
hesaplanır. Takip eden ayın 5. işgünü
katılım payı alım talepleri gerçekleştirilir.
2. Dönem Katılma Payı Alım Talepleri;
18 Mart - 17 Haziran 2019 tarihleri
arasındadır.
2. Dönem Portföy’deki Şirketler için
Değerleme Raporlarının Hazırlatılması;
18 Haziran - 30 Haziran 2019 tarihleri
arasındadır.
2. Dönem Fon Fiyat İlanı ve Katılma Payı
Alım Taleplerinin Gerçekleştirilmesi;
2019 Yılı Haziran ayının son işgünü fon
fiyatı hesaplanır. Takip eden ayın 5. işgünü
katılma payı alım talepleri gerçekleştirilir.
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3. Dönem Katılma Payı Alım Talepleri;
18 Haziran - 16 Eylül 2019 tarihleri
arasındadır.
3. Dönem Portföy’deki Şirketler için
Değerleme Raporlarının Hazırlatılması;
17 Eylül - 30 Eylül 2019 tarihleri
arasındadır.
3. Dönem Fon Fiyat İlanı ve Katılma Payı
Alım Taleplerinin Gerçekleştirilmesi;
2019 Yılı Eylül ayının son işgünü fon fiyatı
hesaplanır. Takip eden ayın 5. işgünü
katılma payı alım talepleri gerçekleştirilir.
4. Dönem Katılma Payı Alım Talepleri;
17 Eylül - 16 Aralık 2019 tarihleri
arasındadır.
4. Dönem Portföy’deki Şirketler için
Değerleme Raporlarının Hazırlatılması;
17 Aralık - 31 Aralık 2019 tarihleri
arasındadır.
4. Dönem Fon Fiyat İlanı ve Katılma Payı
Alım Taleplerinin Gerçekleştirilmesi;
2019 Yılı Aralık ayının son işgünü fon
fiyatı hesaplanır. Takip eden ayın 5. işgünü
katılma payı alım talepleri gerçekleştirilir.
5. Dönem Katılma Payı Alım Talepleri;
17 Aralık 2019 - 16 Mart 2020 tarihleri
arasındadır.
5. Dönem Portföy’deki Şirketler için
Değerleme Raporlarının Hazırlatılması;
17 Mart - 31 Mart 2020 tarihleri arasındadır.
5. Dönem Fon Fiyat İlanı ve Katılma Payı
Alım Taleplerinin Gerçekleştirilmesi;
2020 Yılı Mart ayının son işgünü fon fiyatı
hesaplanır. Takip eden ayın 5. işgünü
katılma payı alım talepleri gerçekleştirilir.
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6. Dönem Katılma Payı Alım Talepleri;
17 Mart - 15 Haziran 2020 tarihleri
arasındadır.
6. Dönem Portföy’deki Şirketler için
Değerleme Raporlarının Hazırlatılması;
16 Haziran - 30 Haziran 2020 tarihleri
arasındadır.
6. Dönem Fon Fiyat İlanı ve Katılma Payı
Alım Taleplerinin Gerçekleştirilmesi;
2020 Yılı Haziran ayının son işgünü fon
fiyatı hesaplanır. Takip eden ayın 5. işgünü
katılma payı alım talepleri gerçekleştirilir.
7. Dönem Katılma Payı Alım Talepleri;
16 Haziran - 15 Eylül 2020 tarihleri
arasındadır.
7. Dönem Portföy’deki Şirketler için
Değerleme Raporlarının Hazırlatılması;
16 Eylül - 30 Eylül 2020 tarihleri
arasındadır.
7. Dönem Fon Fiyat İlanı ve Katılma Payı
Alım Taleplerinin Gerçekleştirilmesi;
2020 Yılı Eylül ayının son işgünü fon fiyatı
hesaplanır. Takip eden ayın 5. işgünü
katılma payı alım talepleri gerçekleştirilir.
8. Dönem Katılma Payı Alım Talepleri;
16 Eylül - 15 Aralık 2020 tarihleri
arasındadır.
8. Dönem Portföy’deki Şirketler için
Değerleme Raporlarının Hazırlatılması;
16 Aralık - 31 Aralık 2020 tarihleri
arasındadır.
8. Dönem Fon Fiyat İlanı ve Katılma Payı
Alım Taleplerinin Gerçekleştirilmesi;
2020 Yılı Aralık ayının son işgünü fon
fiyatı hesaplanır. Takip eden ayın 5. işgünü
katılma payı alım talepleri gerçekleştirilir.

18

GSYF-İHRAÇ BELGESİ

9. Dönem Katılma Payı Alım Talepleri;
16 Aralık 2020 - 15 Mart 2021 tarihleri
arasındadır.
9. Dönem Portföy’deki Şirketler için
Değerleme Raporlarının Hazırlatılması;
16 Mart - 31 Mart 2021 tarihleri arasındadır.
9. Dönem Fon Fiyat İlanı ve Katılma Payı
Alım Taleplerinin Gerçekleştirilmesi;
2021 Yılı Mart ayının son işgünü fon fiyatı
hesaplanır. Takip eden ayın 5. işgünü
katılma payı alım talepleri gerçekleştirilir.
10. Dönem Katılma Payı Alım Talepleri;
16 Mart - 15 Haziran 2021 tarihleri
arasındadır.
10. Dönem Portföy’deki Şirketler için
Değerleme Raporlarının Hazırlatılması;
16 Haziran - 30 Haziran 2021 tarihleri
arasındadır.
10. Dönem Fon Fiyat İlanı ve Katılma
Payı
Alım
Taleplerinin
Gerçekleştirilmesi; 2021 Yılı Haziran
ayının son işgünü fon fiyatı hesaplanır.
Takip eden ayın 5. işgünü katılma payı alım
talepleri gerçekleştirilir.
11. Dönem Katılma Payı Alım Talepleri;
16 Haziran - 15 Eylül 2021 tarihleri
arasındadır.
11. Dönem Portföy’deki Şirketler için
Değerleme Raporlarının Hazırlatılması;
16 Eylül – 30 Eylül 2021 tarihleri
arasındadır.
11. Dönem Fon Fiyat İlanı ve Katılma
Payı
Alım
Taleplerinin
Gerçekleştirilmesi; 2021 Yılı Eylül ayının
son işgünü fon fiyatı hesaplanır. Takip eden
ayın 5. işgünü katılma payı alım talepleri
gerçekleştirilir.
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12. Dönem Katılma Payı Alım Talepleri;
16 Eylül 2021- 10 Ocak 2022 tarihleri
arasındadır.
12. Dönem Portföy’deki Şirketler için
Değerleme Raporlarının Hazırlatılması;
11 Ocak - 29 Ocak 2022 tarihleri
arasındadır.
12. Dönem Fon Fiyat İlanı ve Katılma
Payı
Alım
Taleplerinin
Gerçekleştirilmesi; 29 Ocak 2022
tarihinde fon fiyatı hesaplanır. 30 Ocak
2022 tarihinde katılma payı alım talepleri
gerçekleştirilir.
Katılma payları, yatırımcılar tarafından
Tasfiye Dönemi ve Erken Dağıtım hariç
olmak üzere sadece fon süresinin sonunda
Fon’a iade edilebilir.
Fon süresinden önce girişim sermayesi
yatırımlarından çıkış olması, alacaklarının
tahsili ve sonrasında borçlarının ödenmesi
sonucu nakit fazlası oluşması durumunda,
Kurucu Yönetim Kurulu kararıyla ve tüm
yatırımcıların onayı ile oluşan nakit fazlası
katılma payı sahiplerine katılma payı iadesi
yapılmak suretiyle payları oranında
dağıtılabilir.
KATILMA PAYLARININ ALIMINA
VE FONA İADESİNE İLİŞKİN
ESASLAR
Yukarıda belirtilen tarihlerde verilebilecek
alım talimatları tutar veya pay olarak verilir.
Asgari alım talimatı limiti, kurumsal
yatırımcılar için 10.000 adet pay ve karşılığı
tutardır. Bireysel yatırımcılar için 100.000
adet pay ve karşılığı tutardır. Alım
talimatları 10.000 pay katları olarak
verilebilir.
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İlk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama
dönemi boyunca verilen alım talimatları
nominal fiyat üzerinden yerine getirilir.
İlk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama
dönemi sonrasında verilen alım talimatında
belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara
denk gelen pay sayısı talimat dönemi için
kullanılacak fiyat raporunda belirlenen
birim pay fiyatı açıklandıktan sonra
hesaplanır.
İlk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama
döneminden sonraki 36 aylık dönemde
kaynak taahhütlerinin, kurucu Yönetim
Kurulu tarafından, yatırımlar, giderler gibi
Fon’un nakit ihtiyaçlarını karşılamak için
yatırımcı sözleşmesinde belirtilen usullerle
yatırımcılardan Fon’a ödenmesi talep edilir.
Kaynak taahhüdünün ödenmesi talebi
sonrasında yatırımcı, kaynak taahhüdü
ödeme talebinde belirtilen tutarda alım
talimatı vermiş sayılır.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen
tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar
yatırımcı hesabında yatırımcı adına
Mükafat Portföy Kısa Vadeli Kira
Sertifikası
Katılım
Fonu
ile
değerlendirilmek suretiyle katılma payı
alımında kullanılır. İş günlerinde saat
13:30’a kadar girilen alım taleplerinin
değerlendirilmesi aynı gün, saat 13:30’dan
sonra girilen talepler için değerlendirme ise
takip eden iş günü başlar.
Katılma payı alımına Mükafat Portföy Kısa
Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu’nda
elde edilebilecek kazanç dahil edilmez. Bu
tutar, talep toplama dönemini takip eden ilk
iş günü yatırımcının hesabına nakit olarak
geçecektir.
Katılma payları Tasfiye Dönemi ve Erken
Dağıtım hariç olmak üzere sadece fon
süresinin sonunda Fon’a iade edilebilir. Bu
durumda ayrıca satım talimatı verilmesine
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gerek bulunmayıp, katılma paylarının
bedeli fon süresinin sonunda içtüzüğün 16.
maddesi ve işbu ihraç belgesinin “Fonun
Tasfiye
Şekli
Hakkında
Bilgiler”
bölümünde belirtilen hususlar çerçevesinde
yatırımcının hesabına geçecektir.
Katılma paylarının fon süresinin sonunda
Fona iadesinde fiyat olarak fon süresinin
son günü itibari ile hazırlanan bağımsız
denetimden geçmiş Fon fiyat raporlarında
hesaplanan birim katılma payı değeri
kullanılır. İade tutarları, fon süresinin sonu
itibari
ile
hazırlanacak
bağımsız
denetimden geçmiş fiyat ve finansal
raporların hazırlanmasını takip eden 5
işgünü içerisinde katılma payı sahiplerinin
hesabına yatırılır.
Tasfiye döneminde pay sahipleri katılma
payı alım veya satım talebinde bulunamaz.
Tasfiye döneminde Fon’un varlıklarının
satışı, alacaklarının tahsili ve borçlarının
ödenmesi sonucu nakit fazlası oluştukça,
oluşan nakit fazlası, kurucu yönetim kurulu
kararı ile katılma payı sahiplerine payları
oranında dağıtılır. Tasfiye dönemindeki
dağıtımlarda, kurucu Yönetim Kurulu’nun
kararını takip eden iş günü yayınlanan fiyat
raporunda hesaplanan pay fiyatı kullanılır.
Kurucu yönetim kurulu, Fon’daki nakit
mevcudunu dikkate alarak pay sahiplerine
dağıtılacak toplam tutarı belirler. Tasfiye
dönemi dağıtımında iade alınacak toplam
pay adedi, toplam dağıtılacak tutarın pay
fiyatına bölünmesi sonucu çıkan adedin en
yakın 1.000 pay ve katlarına aşağı doğru
yuvarlanması ile belirlenir. Her bir katılma
payı sahibi iade alınacak katılma
paylarından payı oranındaki adet katılma
payını iade talimatı vermiş kabul edilir.
Kurucu, herhangi bir yatırımcıya payı
oranına tekabül eden iade adedinden farklı
adette iade yapamaz. Bu şekilde yapılan
dağıtım sonrasında, katılma payı sahibinin
sahip olduğu payların toplam katılma
payları içindeki oranı değişmeyecektir. İade
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edilen payların tutarları yatırımcının
hesabına yatırılır. Pay sahipleri ve pay
sahiplerine bireysel saklama hizmeti veren
kuruluşlar, belirlenen tutarı almaktan ve
karşılığında denk gelen miktarda katılma
payını iade etmekten imtina edemez.
Tasfiye döneminden önce ve 30/01/2022
tarihinden sonra girişim sermayesi
yatırımlarından çıkış olması, alacaklarının
tahsili ve sonrasında borçlarının ödenmesi
sonucu fonda nakit fazlası oluşması
durumunda, kurucu Yönetim Kurulu
kararıyla ve tüm yatırımcıların onayı ile
oluşan nakit fazlası katılma payı sahiplerine
Erken Dağıtım ile dağıtılabilir.

Fon içtüzüğü ile finansal raporların temin :
edilebileceği yerler

Erken Dağıtım’da, Kurucu Yönetim
Kurulu’nun Erken Dağıtım kararını takip
eden işgünü yayınlanan fiyat raporunda
hesaplanan pay fiyatı kullanılır. Erken
Dağıtım’da iade alınacak toplam pay adedi,
toplam dağıtılacak tutarın pay fiyatına
bölünmesi sonucu çıkan adedin en yakın
1.000 pay ve katlarına aşağı doğru
yuvarlanması ile belirlenir. Her bir katılma
payı sahibi iade alınacak katılma
paylarından payı oranındaki adet katılma
payını iade talimatı vermiş kabul edilir.
Kurucu, herhangi bir yatırımcıya payı
oranına tekabül eden iade adedinden farklı
adette iade yapamaz. Bu şekilde yapılan
dağıtım sonrasında, katılma payı sahibinin
sahip olduğu payların toplam katılma
payları içindeki oranı değişmeyecektir. İade
edilen payların tutarları yatırımcının
hesabına yatırılır. Yatırımcı sözleşmesinde
hüküm bulunması veya yazılı onay alınması
kaydıyla, yatırımcılar Erken Dağıtım için
onay vermiş sayılır.
www.mukafatportfoy.com.tr
Ayrıca, Fon’un ve yatırımlarının katılım
(faizsiz finans) esaslarına uygunluğuna
ilişkin icazet belgesi Kurucu’nun resmi
internet sitesinde yayımlanacaktır.
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Fonun denetimini yapacak kuruluş

:

Varsa kar payı dağıtımı ve performans :
ücretlendirmesine ilişkin esaslar

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Esaslar:
Yönetici tarafından, girişim şirketlerinden
elde edilen temettü geliri, katılım payı
geliri, girişim şirketlerinden çıkılırken elde
edilen gelir ve benzeri gelirler olması,
alacakların tahsili ve sonrasında borçların
ödenmesi sonucu Fon’da nakit fazlası
oluşması durumunda nakit fazlasını işbu
ihraç belgesi ve yatırımcı sözleşmesinde
belirlenen esaslar çerçevesinde, kurucu
yönetim kurulu kararı ile katılma payı
sahiplerine dağıtabilir. Kar dağıtılmasına
karar verilen gün fon yatırımcıları
dağıtılacak tutar, dağıtım tarihi ve söz
konusu dağıtımın fon fiyatına etkisi
hakkında bilgilendirilir.
Kar payı ödemeleri, kurucu yönetim kurulu
kararını takip eden 5 iş günü içerisinde
gerçekleştirilir. Dağıtımlar banka transferi
ile yapılır.
Fon’da oluşan kar, katılma payının
yatırımcı sözleşmesi ve Fon Bilgilendirme
Dökümanları’nda belirtilen esaslara göre
tespit edilen fiyatlarına yansır. Katılma payı
sahipleri, katılma paylarını yatırımcı
sözleşmesi
ve
Fon
Bilgilendirme
Dökümanları’nda
belirtilen
temerrüt
durumunda Fon’a iade ettiklerinde, işleme
esas fiyatın içerdiği Fon’da oluşan kardan
paylarını almış olurlar.
Yönetici, Fon’da oluşan nakit fazlasını
katılma payı sahiplerine dağıtmadan önce
Fon
malvarlığından
yapılabilecek
harcamalara ve Fon’un yükümlülüklerine
istinaden rezerv ayırabilir.
Her bir yatırımcı, Fon portföyünden doğan
tüm gelir üzerinde, katılma payı oranında
hak sahibi olacaktır.
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Performans Ücretlendirmesine İlişkin
Esaslar:
Performans ücreti alınmayacaktır.

Fon toplam gider oranı

:

Fon toplam gider oranı üst sınırı yıllık %10
(yüzdeon) olarak uygulanır.
Her hesap döneminin (takvim yılının) son iş
günü itibarıyla, belirlenen yıllık fon toplam
gideri oranının ilgili döneme denk gelen
kısmının aşılıp aşılmadığı, ilgili dönem
içinde hesaplanan fon toplam değerlerinin
ortalaması esas alınarak, Kurucu tarafından
kontrol edilir. Yapılan kontrolde belirlenen
oranın aşıldığının tespiti halinde, aşan tutar
yılın son iş günü itibarıyla Kurucu
tarafından Fon’a iade edilmek üzere
tahakkuk ettirilir ve takip eden beş iş günü
içinde Kurucu tarafından fona iade edilir.

Faizsiz finansman sağlanması öngörülüyorsa, :
konuya ilişkin bilgi

Koruma amaçlı türev araç işlemleri yapılması
öngörülüyorsa, konuya ilişkin bilgi
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Fon toplam gider oranı limiti içinde kalınsa
dahi fondan yapılabilecek harcamalar
dışında Fon’a gider tahakkuk ettirilemez ve
fon malvarlığından ödenemez.
Fon ihtiyaçlarını veya portföyleri ile ilgili
maliyetlerini karşılamak amacıyla fonun
son hesap dönemi itibari ile hesaplanan
toplam değerinin en fazla %20’si oranında
ve faizsiz finans ilke ve prensiplerini
sağlamak kaydıyla fon hesabına faizsiz
finansman sağlanabilir. Faizsiz finansman
sağlanması halinde finansmanın niteliği,
tutarı, ödenen komisyon ve masraflar, kar
payı oranı, alındığı tarih ve kuruluş ile geri
ödendiği tarihe ilişkin bilgiler hesap
döneminin bitimini takip eden 30 gün içinde
Kurul’a ve en uygun haberleşme vasıtasıyla
katılma payı sahiplerine bildirilir.
Fon, faizsiz finansman ilke ve prensiplerine
uygun kaldıraç yaratan işlem olarak sadece
ileri valörlü kira sertifikası ve dövize dayalı
vadeli işlemlere sadece portföyünü döviz,

GSYF-İHRAÇ BELGESİ

Katılma paylarının satışında kullanılacak :
dağıtım kanalları
Katılma paylarının iştirak payları karşılığında :
satılıp/satılmayacağı hakkında bilgi.

Nitelikli
katılma
payı
ihraç
edilip :
edilmeyeceği hakkında bilgi
Nitelikli katılma payı sahiplerine veya :
bunların
yasal
temsilcilerine
tanınan
yönetimsel haklar ile varsa kar payı
imtiyazlarına ilişkin bilgiler
Fon
katılma
paylarının
değerlerinin :
yatırımcılara bildirim esas ve usulleri
Katılma paylarının satışı ve fona iadesinde :
giriş
çıkış
komisyonu
uygulanıp/uygulanmayacağı hakkında bilgi.
Katılma paylarının sadece fon süresinin :
sonunda
nakde
dönüştürülüp
/dönüştürülmeyeceğine ilişkin bilgi.

Kaynak taahhüdü tutarının, tahsil edilmesini :
müteakip yatırıma yönlendirilme süresi
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kar payı oranı ve piyasa riskleri gibi risklere
karşı korumak amacıyla taraf olabilir. Bu
şekilde oluşan açık pozisyon tutarı fon
toplam değerinin %20'sini aşamaz.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Katılma payının satışı, iştirak payının fona
devredilmesi
suretiyle
de
gerçekleştirilebilir. İştirak paylarının Fon’a
kabulünde girişim şirketlerinin seçimindeki
kriterler uygulanır. İştirak payları Fon
tarafından sahip olunan ve değerleme
raporu mevcut bir girişim şirketinin payları
olanlar hariç olmak üzere İştirak paylarının
toplam değerinin tespiti için değerleme
raporu
düzenlenir.
Bu
düzenlenen
değerleme raporunun ücreti iştirak payını
devredecek yatırımcı tarafından karşılanır.
İştirak paylarının Fon’a devri karşılığında,
devreden yatırımcılara en fazla değerleme
raporunda belirlenen değere tekabül edecek
şekilde katılma payı verilecektir.
Nitelikli katılma payı ihraç edilmeyecektir.
Yoktur.

Kurucunun resmi internet sitesi olan
www.mukafatportfoy.com.tr.
adresinde
duyurulacaktır.
Giriş- Çıkış komisyonu yoktur.
Katılma payları sadece fon süresinin
sonunda Fon’a iade edilebilir.
Ayrıca payların satışı ve Fona iadesine
ilişkin esaslarda belirtildiği üzere Erken
Dağıtım olabilir.
Tasfiye dönemine ilişkin hükümlere de bu
ihraç belgesinde yer verilmiştir.
Asgari kaynak taahhüdü tutarı tahsil
edildikten sonra en geç 1 sene içerisinde
yatırıma yönlendirilecektir.
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Kaynak taahhüdü ödemelerinden önce girişim :
sermayesi portföyüne ilişkin özel değerleme
raporu hazırlatılıp/hazırlatılmayacağına ilişkin
bilgi.
Hazırlatılması
durumunda,
değerleme
raporunun bedelinin ödenme esasları hakkında
bilgi.

Fon’un risk yönetim sistemi hakkında bilgiler

:

Fona yeni yatırımcı katılımı gerçekleşmez
ise, fon değerlemeleri sadece her takvim yılı
sonu itibarıyla yapılacaktır. Ancak, fona
yeni yatırımcı katılımı olması halinde,
yatırımcılara satışı gerçekleştirilecek fon
pay değerinin tespit edilmesi amacıyla pay
alım
talimatlarının/kaynak
taahhüdü
ödemelerinin gerçekleştirilmesinden önce
ara değerleme raporları hazırlanacaktır.
İlk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama
dönemi
içerisinde
ödenen
kaynak
taahhütleri nominal değerden katılma
payına dönüştürülür. İlk kaynak taahhüdü
ve ilk talep toplama dönemi sonrasında,
kaynak taahhüdü ödenmesi Kurucu
tarafından ödemenin istenmesini takip eden
ilk fiyat raporu açıklama tarihinde
gerçekleştirilir ve ödemeye karşılık ödeme
günündeki fiyat raporunda hesaplanan pay
fiyatı üzerinden yatırımcıya katılma payı
verilir.
Katılma payı alım talimatlarının/kaynak
taahhüdü
ödemelerinin
gerçekleştirilmesinden önce hazırlatılacak
ara değerleme raporları bedelinin ödemesi
Fon tarafından karşılanır.
Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin tüm
risk türleri tanımlanmış, potansiyel riskler
belirlenmiş ve riskleri önleyici tedbirler
konusunda çalışmalar yapılmıştır. Böylece
söz konusu risklerin yönetilmesine ilişkin
olarak Kurucu üst yönetimi tarafından
gerekli tedbirler alınarak risk yönetimi
sistemi oluşturulmuştur.
Fon piyasa riskleri, likidite riski ve karşı
taraf
riskinin
önlenebilmesi
için,
kredibilitesi ve likiditesi yüksek yatırım
araçlarına yatırım yapmaya, portföyünü
vade, para birimi, sabit getiri, değişken
getiri gibi kriterlere göre çeşitlendirmeye ve
ihtiyaçlara göre vade – miktar uyumuna
özen göstermektedir.
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Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin
maruz kalınabilecek riskler, fon portföyüne
uygulanan stres testleri ile ölçülerek bu
riskler karşısında alınabilecek önlemler
belirlenir.
Tanımlanmış risklere dair ölçüm ve
önlemler ile risk türleri bazında belirlenen
limitler aşağıda belirtilmiştir:
Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin tüm
risk türleri tanımlanmış, potansiyel riskler
belirlenmiş ve riskleri önleyici tedbirler
konusunda çalışmalar yapılmıştır. Böylece
söz konusu risklerin yönetilmesine ilişkin
olarak Kurucu üst yönetimi tarafından
gerekli tedbirler alınarak risk yönetimi
sistemi oluşturulmuştur.
Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin
finansman riski ve likidite riskine ilişkin
maruz kalınabilecek riskler, fon portföyüne
uygulanan stres testleri ile ölçülerek bu
riskler karşısında alınabilecek önlemler
belirlenir. Fon, uluslararası kabul görmüş
faizsiz finans ilkelerine uygun şekilde
yatırım yapacaktır.
Tanımlanmış risklere dair ölçüm
önlemler aşağıda belirtilmiştir:

ve

Piyasa Riski:
Girişim Sermayesi Fonu portföyünde yer
alan şirketler ile para ve sermaye piyasası
araçları için piyasa riski hesaplaması
yapılır.
Şirketlere ait piyasa riski ölçümünde Riske
Maruz Değer (RMD) hesaplamasında
Parametrik (varyans-kovaryans) yöntem
kullanılır. Bu yöntem kapsamında her şirket
için bir endeks belirlenerek, endeks
verisinden elde edilen aylık volatilite
rakamı ile 1 aylık elde tutma süresi ve %99
güven aralığında parametrik olarak
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portföydeki her bir şirket için Riske Maruz
Değer hesaplanmaktadır. Bu hesaplamada
eğer şirket halka açık ise endeks olarak
borsa verileri kullanılır. Şirket halka açık
değil ise, halka açık benzer bir şirketin
borsa verileri ya da şirketin faaliyet
gösterdiği sektör endeksi kullanılır.
İhtiyatlılık gereği varlıklar arasında
korelasyon olmadığı varsayılarak, her bir
girişim şirketi için hesaplanan RMD
toplanarak
girişim
sermayesi
yatırımlarından kaynaklanan toplam RMD
hesaplanmaktadır.
Para ve sermaye piyasası araçları için RMD
hesaplaması da 1 aylık elde tutma süresi ve
%99 güven aralığında Parametrik yöntem
ile yapılmaktadır. Hesaplanan RMD ile
girişim
sermayesi
yatırımlarından
kaynaklanan RMD toplanarak Girişim
Sermayesi Fonunun toplam RMD’si
bulunur.
Piyasa
Riski
kapsamında
yapılan
hesaplamalar 3 aylık dönemler itibarıyla
Yatırım Komitesi ve Yönetim Kurulu’na
raporlanacaktır.
Fiyat Riski:
Fiyat Riski, Girişim Sermayesi Yatırım
fonunda yer alan her bir şirketin portföy
değeri ile acil satış değeri arasındaki fark
olarak hesaplanmaktadır. Acil satış değeri
ise
ihtiyatlılık
gereği
değerleme
raporlarında yer alan özkaynak tutarının
%95’i olarak belirlenmektedir.
Fiyat
Riski
kapsamında
yapılan
hesaplamalar 3 aylık dönemler itibarıyla
Yatırım Komitesi ve Yönetim Kurulu’na
raporlanacaktır.
Kur Riski:
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Girişim
Sermayesi
Yatırım
Fonu
portföyünde yabancı para cinsinden varlık
ve borçların bulunması halinde, olası kur
değişimlerinin portföyde yaratacağı etkiye
dair senaryo analizleri gerçekleştirilecektir.
Bu bağlamda standart şok yöntemi
kullanılarak
olası
kayıp
tutarları
hesaplanacaktır. Kur Riski kapsamında
yapılan hesaplamalar 3 aylık dönemler
itibarıyla Yatırım Komitesi ve Yönetim
Kurulu’na raporlanacaktır.
Likidite Riski:
Fon’un içerisinde yer alan her bir şirket için
değerleme raporlarında yer alan Likidite
İskontosu oranları dikkate alınır. İlgili oran
kullanılarak tüm varlıklar için “Likit Tutar”
hesaplanır. Bu hesaplamaya fonda bulunan
tüm varlıklar dahil edilirken şirket
yatırımları harici varlıklar likit olarak kabul
edilir ve bu varlıkların likidite oranı %100
olarak varsayılır. Likit tutarın fon portföy
değerine bölünmesi suretiyle Girişim
Sermayesi Yatırım Fonu için bir “Likidite
Oranı” hesaplanır.
Likidite Riski kapsamında yapılan
hesaplamalar 3 aylık dönemler itibarıyla
Yatırım Komitesi ve Yönetim Kurulu’na
raporlanacaktır.
Yoğunlaşma Riski:
Girişim Sermayesi Yatırım Fonunda yer
alan
şirketlerin
sektör
bazında
yoğunlaşmaları hesaplanmaktadır. Bu
bağlamda sektör bazında şirket toplam
değerlerinin, toplam portföy değeri
içerisindeki ağırlığı hesaplanmaktadır.
Fon toplam değerinin en az %80'i girişim
sermayesi yatırımından oluşur. KOBİ'lerin
fon içindeki oranı %10'u geçerse, yatırım
sınırı %51 olarak uygulanır.
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Yoğunlaşma Riski kapsamında yapılan
hesaplamalar 3 aylık dönemler itibarıyla
Yatırım Komitesi ve Yönetim Kurulu’na
raporlanacaktır.
Karşı Taraf Riski:
Karşı Taraf Riski, karşı tarafın sözleşmeden
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine
getirememesi veya ortaya çıkan aksaklıklar
sonucunda ödemenin veya işlemin
yapılamaması riskini ifade etmektedir.
Karşı Taraf Riski Raporu’nda, fonun
alacaklarının fon toplam değerine oranına
yer verilir. Tek bir karşı taraftan olan ticari
alacakların oranının kurum bazında fon
toplam değerinin %20'sini aşmaması
gerekmektedir.
Karşı Taraf Riski kapsamında yapılan
hesaplamalar 3 aylık dönemler itibarıyla
Yatırım Komitesi ve Yönetim Kurulu’na
raporlanacaktır.
Kaldıraç Riski:
Kaldıraç yaratan işlemler (ileri valörlü kira
sertifikası alımı ve dövize dayalı vadeli
işlemler) nedeniyle maruz kalınan açık
pozisyon tutarı fon toplam değerinin
%20'sini aşamaz.
Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan
risk limitlerine uyulup uyulmadığı günlük
olarak izlenerek risk limit aşımları risk
yönetimi birimi tarafından aynı gün içinde
Yatırım Komitesi ve Yönetim Kurulu'na
raporlanacaktır.
Finansman Riski:
Finansman Riski’nin ölçümü, bankalarda
likidite ölçümünde kullanılan Likidite
Karşılama
Oranı
yaklaşımıyla
gerçekleştirilir. Likidite Karşılama Oranı
(LKO), likit varlıkların net nakit çıkışına
bölünmesiyle elde edilir. LKO için takip

31

GSYF-İHRAÇ BELGESİ

edilecek limit %100’dür yani fonun likit
varlıklarının beklenen net nakit çıkışının
üzerinde olması beklenir.
Nakit girişleri ve Nakit çıkışları raporlama
tarihinden 1 yıl içerisinde gerçekleşmesi
beklenen gelirleri ve çıkışları ifade
etmektedir. Net nakit çıkışı, nakit çıkışları
ile nakit girişleri arasındaki farkdır. Likit
varlıklar; nakit
girişlerinde hesaba
katılmayan ancak kolayca nakde çevrilebilir
varlıklardır.
Finansman Riski kapsamında yapılan
hesaplamalar 3 aylık dönemler itibarıyla
Yatırım Komitesi ve Yönetim Kurulu’na
raporlanacaktır.
Fonun tasfiye şekli hakkında bilgiler

:

Fon’un süresi, tasfiye dönemi dahil ilk
katılma payı satışı tarihinde başlar ve
tasfiye dönemi dahil toplam 7 (yedi) yıldır.
Fon süresinin son 2 (iki) yılı Tasfiye
Dönemi’dir. Tasfiye döneminde pay
sahipleri katılma payı alım veya satım
talebinde bulunamaz. Fon’un varlıklarının
satışı, alacaklarının tahsili ve borçlarının
ödenmesi sonucu nakit fazlası oluştukça,
oluşan nakit fazlası pay sahiplerine payları
oranında dağıtılır. Kurucu Fon’daki nakit
mevcudunu dikkate alarak pay sahiplerine
dağıtılacak toplam tutarı ve sahip olduğu
katılma payları nispetinde her bir pay
sahibinin alması gereken tutarı belirler.
Tüm pay sahipleri kendileri için belirlenmiş
olan tutar kadar satım talimatı vermiş kabul
edilir. Pay sahipleri ve pay sahiplerine
bireysel saklama hizmeti veren kuruluşlar,
belirlenen tutarı almaktan ve karşılığında
denk gelen miktarda katılma payını iade
etmekten imtina edemez.
Tasfiye döneminde yeni katılma payı ihraç
edilemez ve yeni bir girişim sermayesi
yatırımı yapılmaz, uygun piyasa koşulları
oluştukça Fon’un varlıkları satılarak nakde
çevrilir, alacakları tahsil edilir ve borçları
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ödenir. Bakiye tutarlar bu ihraç belgesinde
yer alan hükümlere göre pay sahiplerine
dağıtılır ve Tasfiye döneminin sonunda tüm
katılma payları iade alınır.
Fonun sona ermesinde ve tasfiyesinde,
Yatırım Fonu Tebliği hükümleri kıyasen
uygulanır.
Fon'un,
Yatırım
Fonu
Tebliği’nin 28’inci maddesinde belirtilen
nedenlerle sona ermesi durumunda, Fon
portföyündeki varlıklar Kurucu tarafından
borsada satılır. Bu şekilde satışı mümkün
olmayan Fon varlıkları, açık artırma veya
pazarlık veya her iki usulün uygulanması
suretiyle satılarak paraya çevrilebilir. Bu
yolla nakde dönüşen Fon varlığı, katılma
payı sahiplerine payları oranında dağıtılır.
Tasfiye dönemine girildiğinde Kurul’a bilgi
verilir. Fon’un tasfiye dönemine girmesi ile
yeni yatırım faaliyetlerine son verilir.
Tasfiye döneminde yeni katılma payı ihraç
edilemez ve geri alınamaz.
Kurul’dan gerekli izin alındıktan sonra
tasfiye sona erer. Tasfiyenin sona ermesi
üzerine, Fon adının Ticaret Sicili’nden
silinmesi için keyfiyet Kurucu tarafından
Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir.
Ticaret Sicili’ne yapılan tescil ile birlikte
Fon sona erer. Tescil ve ilana ilişkin
belgeler altı işgünü içinde Kurul’a
gönderilir.
Fon'un Yatırım Fonu Tebliği'nin 28’inci
maddesinde belirlenen nedenlerle sona
ermesi halinde, tasfiyesinde uygulanacak
usul, kurucunun ve/veya portföy saklayıcısı
kurumun iflasına veya tasfiyesine karar
veren makam tarafından belirlenir.

Fon’un
ve
fon
yatırımcılarının :
vergilendirilmesi ile ilgili hususlar
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Fon başka bir fonla birleştirilemez veya
başka bir fona dönüştürülemez.
Fonun
ve
fon
yatırımcılarının
vergilendirilmesine ilişkin güncel bilgilere
www.gib.gov.tr
adresinden
ulaşılabilmektedir.
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Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraç
belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını
değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
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