
TASARRUF SAHiPLERiNE DUYURU 

YAPI KREDJ PORTFÖY YÖNETiMİ A • .Ş. 
SERBEST ŞEMSiYE FON'A BAGLI 

YAPI KREDi PORTFÖY 1STANBUL SERBEST FON 
YAPI KREDİ PORTFÖY GALATA SERBEST FON 

YAPI KREDi PORTFÖY YEDiTEPE SERBEST FON 

IZAHNAME DEGIŞiKLiGi 

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Yapı Kredi Portfüy İstanbul 
Serbest Fon, Yapı Kredi Porlfoy Galata Serbest Fon, Yapı Kredi Portföy Veditepe Serbest 
Fon izahnamelerinin giriş bölOmO, 1.1., 1.2., 1.2.1., 1.3., 1.4., 1.5., 2.3., 2.6., 2.7., 2.9., 3.1., 
3.2., 5.5., 5.6., 6.2., 7.1., 7.1.2., 9.4. ve 9.5. maddeleri, ayrıca Yapı Kredi Portföy İstanbul 
Serbest Fon'un 2.8. maddesi Sermaye Piy,ısası Kurulu'ndan alınan 1..6./m.J.2.013:.. tarih ve 
�OS,.QC.. - .S.{.L. sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve adı geçen 
fonların izahnamelerine 9.9., 9.10. ve 9.11. maddeleri eklenmiştir. 

Değişiklikleıia/Q2/.'2oL�tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. 

İZAHNAME DEGİŞIKLIKLIKLERININ KONUSU: 

l. Fon portfüyüne aşağıdaki işlemlerin yapılabilo:ıesine olanak sağlanmıştır:

• Fon portfbyüne riskten korunma ve/veya yatırım ama9lı borsa dışından faize
dayalı swap sözleşmeleri, faiz swaplarına dayalı alım ve satım yönünde
nswaption (swap opsiyon)" sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil
edilebilir.

• Fon portfbyUnde bulunan yerli ve yabancı borçlanma araçlarını yerli ve
yabancı bankalara kredi işlemleri için teminat olarak verebilmesi, kredi
karşılığı alınan ve teminat olarak verilen menkiıl kıymetleri kredi kullanılan ve
yurtdışı saklama yetkisine haiz olan kurum nezdinde saklayabilmesine imkan
sağlanmıştır.

• Fon portfbyüne dahil edilebilecek yapılandırılmış yatının araçlarının özellikleri
detaylandınlmıştır.

2. Fonların temel yatırım risklerine "İhraççı Riski" eklenmiştir.

3. Fon port.füyUndeki varlıkların değerleme esasları ve borsa dışında taraf olunacak
sözleşmelere ilişkin esaslar gUncellenmi$tİr.

4. Fonların malvarlığından karşılanacak giderlere, "E-defter (mali mühür, arşivleme ve
kullanım) ve E-fatura (arşivleme} uygulamaları nedeni ile 6denen hizmet bedeli" ve
"E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti"
eklenmiştir.



Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.eklenmiş; Burgan Yatırım Menkul Değerler 
A.Ş., Erste Securities İstanbul Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler
A.Ş. aracılık edecek kuruluşlar listesindeh çıkarılmıştır.

6. Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımmda geçerli olacak Borsa Para Piyasası
(BPP) komisyonları; Takasbank Para Piyasası ve Borsa Para Piyasası Komisyonu
olarak ikiye ayrılmış, Pay komisyonu ile ilgili oranlar aşağıdaki gibi güncellenmiştir:

• Pay komisyonu: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre 0.00009 ve 0.0005
aralığında değişkenlik göstermektedir.

• Takasbank para piyasası komisyonu: 1-7 gün vadeli 0.000021 / Uzun vadeli
0.00000262S•Ottn sayısı

• Borsa para piyasası komisyonu: o.00002•oun sayısı

7. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarların, alım emrinin gerçekleşeceği güne
kaçlar yatmmcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılacaktır.
Bahse konu nemalandırma, sadece kurucu tarafından yapılacak işlemlerde geçerli
olup; katılına payı alım �atımına aracılık edecek diğer kurumların yapacağı işlemlerde,
nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.

8. Fonlar tarafından, uygulanan kaldıraç se.viyesine ve belirlenen risk limitlerine uyuma
ilişin bilgi, aylık dönemler itibarıyla fonun KAP'ta {www.kap.org.tr) yer alan sayfası
aracıhğıyla katılma payı sahiplerine bildirilecektir.
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