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iZAHNAME DEGiŞIKLiGi 

Yapı Kredi Portfay Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'a Bağlı Yapı Kredi Portföy 
Yabancı Fon Sepeti Fonu izahnamesinin giriş bölüm(l, 1.3., 1.4., 1.5., 2.4., 2.6., 2.10., 3.1.,
3.2., S.S., 5.6., 6.2., 7.1., 7.1.3. ve 9.4. maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 
Jh../!Jlt o tarih ve S9S.��- - .e, .. Ş.,t. sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Dcğişikliklerliı�.(/.'201.;}-tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. 

·tZAHNAME DEGİŞİKLiKLiKLERiNiN KONUSU:

l. Fon portfüyüne aşağıdaki işlemlerin yapılabilmesine olanak sağlanmıştır:

• Fon toplam değerinin %20'sini geçmemek üzere yurti9i organize para piyasası
işlemleri yapılabilmesi,

• Kurul dilzenlemeleri dahilinde kıymetli maden öd.On9 işlemleri ile kıymetli
maden ödünç sertifikası ahm-salım işlemleri yapılabilmesi,

• Fon porttbyüne riskten korunma aınaçh borsa dışından faize dayalı swap
sözleşmeleri, alım yönünde dayanağı faiz swap'ı olan opsiyon (swaption)
sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilmesi.

2. Fon'un temel yatırım risklerine "lhra991 Riski" eklenmiştir.

3. Fon portfüyündeki varlıkların değerleme esaslan ve borsa dışında taraf olunacak
sözleşmelere ilişkin esaslar güncellenmiştir.

4. Fon alım talimatının k�rşıhğında tahsil edilen tutar Yapı Kredi Portfüy Ptu'B Piyasası
Fonu'nda nemalandırılacaktır. Bahse konu nemalandırma, sadece kurucu tarafından
yapılacak işlemlerde geçerli olup; TEF AS'ta gerçekleşen işlemlen:le nemalandırma
için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatınm aracı kullanılacaktır.

5. Fon'un malvarlığından karşılanacak giderJere, "E-defter (mali mühür, arşivleme ve
kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedeli" ve
"E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili me:ılek mensubu ücreti'"
eklenmiştir.

6. Fon porttcsyOne varlık alım satımına aracılık edecek kut\.lluşlara Merrill Lynch Menkul
Değerler A.Ş., Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ve Tacirler Ya ırım Menkul Değerler
A.Ş.eklenmiş;-· Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., te Securities İstanbul 
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Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Yatının Menkul Değerler AŞ. aracılık edecek 
kuruluşlar listesinden çıkarılmıştır. 

7. Fon portfbyUnde yer alan varlıkların alım satımında geçerli olacak Borsa Para Piyasası
(BPP) komisyonları; Takasbank Para Piyasası ve Borsa Para Piyasası Komisyonu
olarak ikiye ayrılmış, Pay komisyonu il.e 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 gOn vadeli 0.000021 / Uzun vadeli
0.000002625*0Un sayısı

• Borsa para piyasası ko�isyonu: 0.00002*0Un sayısı

2 




