
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN 17.02.2006 ve 8/172 SAYILI KARARI: 
 
“I.Genel İlkeler 
 Sermaye piyasası mevzuatında, opsiyon sözleşmeleri, emeklilik yatırım fonu portföyüne alınabilecek 
türev araçlar arasında sayılmasına rağmen; mevcut durumda Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. 
(VOB) bünyesinde opsiyon sözleşmelerinin işlem görmediği dikkate alınarak, bu aşamada opsiyon 
özleşmelerinin emeklilik yatırım fonu portföylerine dahil edilmemesi gerekmektedir. 
 VOB bünyesinde işlem gören ürünlere dayalı olarak borsa dışında vadeli işlem sözleşmelerine taraf 
olunması mümkün değildir. 
II. Emeklilik yatırım fonlarının portföylerine dahil edecekleri vadeli işlem sözleşmeleri ile ilgili 
olarak; 
 Genel İlkeler: 
- Emeklilik yatırım fonları, riskten korunma ilkesi çerçevesinde vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin 
işlemlerde yalnızca kısa pozisyon sahibi olabilirler. Uzun pozisyon sahibi olmak, yalnızca daha önce 
alınmış bir kısa pozisyonun kapatılması amacıyla mümkündür. 
- Borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda ve/veya borsa dışında işlem gören vadeli işlem 
sözleşmeleri emeklilik yatırım fonları portföylerine dahil edilebilir. Şu kadar ki; 
o Borsa dışında taraf olunan vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon miktarı 
fon net varlık değerinin %10’unu geçemez. 
o Borsa dışında işlem gören vadeli işlem sözleşmelerinde, sözleşmenin karşı tarafı olan kurumun, 
bulunduğu ülke yetkili otoritelerince denetim ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum 
v.b.) olması zorunludur. 
o Borsa dışında taraf olunan vadeli işlem sözleşmelerinin, günlük olarak güvenilir ve doğrulanabilir bir 
yöntemle değerlemeye tabi tutulması ve bu sözleşmelerin istenildiği an makul değeri üzerinden 
satılabilir, tasfiye edilebilir veya ters pozisyon alınarak kapatılabilir nitelikte olması gereklidir. 
Vadeli İşlem Pozisyon Limiti: 
- Vadeli işlem sözleşmelerine taraf olunması nedeniyle maruz kalınan ve Ek’de yer alan örneğe göre 
hesaplanan toplam açık pozisyon miktarı fon net varlık değerini aşamaz. 
- Açık pozisyon tutarı hesaplanırken öncelikle her bir sözleşme bazında ters işlemle kapatılmamış kısa 
pozisyonların sayısı, uzlaşma fiyatı ve sözleşme büyüklüğü dikkate alınır. 
- Açık pozisyon tutarı hesabına İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında yapılan ileri 
valörlü işlemler dahil değildir. 
 



Riskten Korunma: 
- Riskten korunma ilkesi çerçevesinde korunmak istenen araçlarla kısa pozisyon alınan varlık arasında 
menkul türü açısından uyum olmalı ve aralarında yeterli bir korelasyon bulunmalıdır. 
- Yeterli korelasyonun, vadeli işlem sözleşmesinin vade sonuna kadar devam etmesi şarttır. Kısa 
pozisyon alınan varlık ile korunan araç arasındaki korelasyonun sözleşme süresi içerisinde yeterli 
olmaması durumunda, kısa pozisyonunun kapatılması gereklidir. 
Raporlama ve Kamuyu Aydınlatma: 
- Emeklilik yatırım fonu portföylerine dâhil edilecek vadeli işlem sözleşmeleri ile ilgili genel ilkelerin 
(hangi tür vadeli işlem sözleşmelerine taraf olunacağı, sözleşmelere konu varlıkların nasıl 
belirleneceği, olası riskler, varsa toplam açık pozisyon miktarının fon net varlık değerine oranı için 
belirlenen üst limit, borsa dışında taraf olunan vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin değerleme ilkeleri vs.) 
fon kurulu kararı ile belirlenmesi ve bu ilkelere izahname ve sürekli bilgilendirme formunda yer 
verilmesi gereklidir. 
- Portföye alınacak vadeli işlem sözleşmeleri ile ilgili genel risk yönetim prosedürlerinin fon kurulu 
kararı ile yazılı olarak belirlenmesi gereklidir. 
- Vadeli işlem sözleşmelerinin portföye dahil edilmesine ve portföyden çıkarılmasına yönelik olarak 
yapılan her işlemde; işlemin gerekçesi, tutarı, vadesi, sözleşmeye konu varlık, maruz kalınan açık 
pozisyon miktarının fon net varlık değerine oranı, fonun risk profili açısından bu sözleşemeye taraf 
olmanın muhtemel sonuçları, borsa dışı bir sözleşmeye taraf olunması halinde kullanılan değerleme 
ilkeleri gibi detaylı bilgiler portföy yöneticisi nezdinde tutulur. 
Değerleme: 
- Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle teminat olarak verilen varlıklar portföy tablosundan çıkarılmadan 
aynı şekilde değerlenmeye devam edilmelidir. 
- Vadeli işlem sözleşmelerinde değerleme günü itibariyle oluşan kar veya zarar portföy tablosunda yer 
alan teminatlara eklenir ve düşülür. 
- Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle oluşan kar ve zarar teminatlarla ilişkilendirileceği için portföy 
tablosunda vadeli işlem sözleşmelerinin değeri sıfır olarak gösterilir. 
- Portföy tablosunda kapatılmamış vadeli işlem sözleşmeleri kısa ve uzun pozisyon başlığı altında 
gösterilir. 

 


