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ESKİ MADDE: 
 

I. ŞEMSİYE FON VE ALT FON HAKKINDA BİLGİLER:  
1. Şemsiye Fonun Türü : Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün,tamamının ya 

da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin izahnamede 

belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde 

yatırımcıya geri ödenmesinin, uygun bir yatırım stratejisine 

dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlandığı ve şemsiye 

fon şeklinde kurulan fonlar “KORUMA AMAÇLI FON” olarak 

adlandırılır. 

2. Şemsiye Fon Tutarı : 3.000.000.000 -TL  

3. Şemsiye Fonun Pay Sayısı : 300.000.000.000 Adet (Bu alt fon ve şemsiye fon içtüzüğü 

kapsamında ihraç edilen diğer alt fonların tedavülde bulunan 

paylarının toplamı şemsiye fonun toplam pay  sayısını geçemez.) 

4. Alt Fonun Tipi : B Tipi 

5. Alt Fonun Süresi : Süresizdir.  

6. Alt Fonun Talep Toplama Dönemi : 09/12/2013 – 13/12/2013 tarihleri arasıdır. 

7. Alt Fonun Yatırım Dönemi : 16/12/2013 – 07/01/2015 tarihleri arasıdır  (387 gün). 

8. Alt Fon Portföy Yöneticisinin Unvanı : TEB Portföy Yönetimi A.Ş. 

 

YENİ MADDE: 

 
II. ŞEMSİYE FON VE ALT FON HAKKINDA BİLGİLER: 
1.Şemsiye Fonun Türü : Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının 

ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin izahnamede 

belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde 

yatırımcıya geri ödenmesinin, uygun bir yatırım stratejisine 

dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlandığı ve şemsiye 

fon şeklinde kurulan fonlar “KORUMA AMAÇLI FON” olarak 

adlandırılır.  

2.Şemsiye Fon Tutarı : 3.00.00.0   

3.Şemsiye Fonun Pay Sayısı : 300.000.000.000 Adet (Bu alt fon ve şemsiye fon içtüzüğü 

kapsamında ihraç edilen diğer alt fonların tedavülde bulunan 

paylarının toplamı şemsiye fonun toplam pay sayısını geçemez.) 

4.Alt Fonun Tipi  B Tipi 

5.Alt Fonun Süresi : Süresizdir.  

6.Alt Fonun Talep Toplama Dönemi : 20/01/2014 – 24/01/2014 tarihleri arasıdır. 

7.Alt Fonun Yatırım Dönemi : 27/01/2014 – 07/01/2015 tarihleri arasıdır (345 gün) 

8.Alt Fon Portföy Yöneticisinin Unvanı  TEB Portföy Yönetimi A.Ş.  
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ESKİ MADDE: 
 

II. ALT FONUN YATIRIM AMACI VE PORTFÖY YÖNETİM STRATEJİSİ: 

Alt fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine, şemsiye fon içtüzüğüne ve alt fon 

izahnamesine uygun olarak seçilir ve alt fon portföyü yönetici tarafından içtüzüğün 5. maddesine ve Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun Seri:VII, No:10 sayılı Tebliği’nin 41. maddesine uygun olarak yönetilir. 

Alt fonun yatırım amacı bir yandan yatırımcıların anaparalarını fonun yatırım dönemine uygun devlet tahvili ve/veya 

hazine bonosu  ile korurken, diğer yandan da opsiyon sözleşmesi aracılığıyla yatırımcılara getiri sağlayabilmektir. 

Koruma amaçlı fonlarda, anapara korumasının sağlanabilmesi için getirisi fonun yatırım dönemi boyunca belli ve 

değişmeyen bir finansal varlığa ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anaparanın korunması amacına yönelik olarak, alt fon portföyünün yaklaşık %90’ı ile borsa dışından ters repo 

sözleşmesine ya da fonun yatırım dönemi süresine uygun olması halinde devlet tahvili ve/veya hazine bonosuna 

yatırım yapılacaktır.  

Türkiye’de borsa dışı opsiyon piyasalarının yeterli derinlikte ve likit olmaması nedeniyle getiri hedefine yönelik olarak 

ise, portföyün yaklaşık %10’u ile yurtdışından Tebliğ ve bu izahname ile belirlenmiş olan niteliklere sahip S&P500 

(ABD) (Bloomberg Kodu: SPX Index), Euro Stoxx50 (Avrupa) (Bloomberg Kodu: SX5E Index) ve NIKKEI 225 

(Japonya) (Bloomberg Kodu: NKY Index) Endekslerinden oluşan sepetin pozitif getirisinden katılım oranında 

yararlanmayı sağlayacak bir opsiyon sözleşmesi borsa dışından satın alınacaktır.  
 
S&P 500 Endeksi 

Standart and Poor’s endeksi olan S&P 500 endeksi New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE)) ve NASDAQ* 

borsalarında işlem gören en büyük 500 hisse senedi baz alınarak oluşturulmuş bir endekstir. Bu endeks ABD Hisse 

Senedi Piyasasının %75’lik kısmını oluşturur.       

*NASDAQ, (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) resmi bir düzenleyicisi olmayan 

tezgah üstü piyasalarda (OTC) işlem gören menkul kıymetler için alım-satım fiyatlarının gösterildiği otomatik bilgi ağı 

olarak New York'ta kurulmuş olan özel borsadır. Dünya'nın teknoloji borsası olarak kabul edilir. 

 

S&P500 Endeksi’nin 01/12/2004–03/12/2013 tarihleri arasındaki değer değişimi aşağıdaki grafikte 

gösterilmiştir. Bu dönem boyunca görülmüş en yüksek değer 1,807 (27/11/.2013), en düşük değer ise 676 

(09.03.2009) olmuştur.   

 
S&P500 Endeksi’nin 03/12/2012–03/12/2013 tarihleri arasındaki değer değişimi aşağıdaki grafikte 

gösterilmiştir. Bu dönem boyunca görülmüş en yüksek değer 1,807 (03/12/2013), en düşük değer ise 1,353 

(15.11.2012) olmuştur.   
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Euro Stoxx50 Endeksi 

Euro bölgesinde önde gelen 50 şirketin hisselerinden oluşan endekstir Endeks Euro Bölgesinde bulunan 12 ülke 

borsasında işlem gören 50 şirketin hisse senetlerinden oluşmuştur. Bu ülkeler; Almanya, Avusturya, Belçika, 

Finlandiya, Fransa, Hollanda, Luksemburg, irlanda, İspanya, italya, Portekiz ve Yunanistan’dır. Endeks Euro 

bölgesinde olan 12 ülkenin 50 hisse senedini kapsamaktadır.  
 
Euro Stoxx50 Endeksi’nin 01/12/2004–03/12/2013 tarihleri arasındaki değer değişimi aşağıdaki grafikte 

gösterilmiştir. Bu dönem boyunca görülmüş en yüksek değer 4,557 (16.07.2007), en düşük değer ise 1,864 

(03.03.2009) olmuştur.   

 

 
Euro Stoxx50 Endeksi’nin 03/12/2012–03/12/2013 tarihleri arasındaki değer değişimi aşağıdaki grafikte 

gösterilmiştir. Bu dönem boyunca görülmüş en yüksek değer 3,067 (31.10.2013), en düşük değer ise 2,511 

(24/06/2013)olmuştur.   
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Nikkei 225 Endeksi 

1950 yılından beri Dow Jones metodu ile hesaplanan Nikkei 225 Endeksi Japonya’nın temel göstergesi olarak kabul 

edilmektedir. Tokyo Borsasında işlem gören bu endeks çeşitli alanlarda faaliyet gösteren, en büyük ve köklü 225 

şirketin hisse senetlerini içermektedir. 

 
NIKKEI 225 Endeksi’nin 01/12/2004–03/12/2013 tarihleri arasındaki değer değişimi aşağıdaki grafikte 

gösterilmiştir. Bu dönem boyunca görülmüş en yüksek değer 18,261 (06.07.2007), en düşük değer ise 7,682 

(26.01.2009) olmuştur.   

 

 
 

NIKKEI 225 Endeksi’nin 03/12/2012–03/12/2013 tarihleri arasındaki değer değişimi aşağıdaki grafikte 

gösterilmiştir. Bu dönem boyunca görülmüş en yüksek değer 15,749 (03/12.2013), en düşük değer ise 8,757 

(09.11.2012)olmuştur.   
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Opsiyon sözleşmesi uyarınca getiri hesaplaması aşağıdaki gibi olacaktır:  

 

S&P500 (ABD), Euro Stoxx50 (Avrupa) ve NIKKEI 225 (Japonya) Endekslerinin 16/12/2013 ve 05/01/2015 tarihleri 

arasındaki getirilerinin ortalaması opsiyon getirisini oluşturacaktır. 

 

Formülasyon aşağıdaki gibidir:  

 

𝑂𝑝𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛 𝐺𝑒𝑡𝑖𝑟𝑖𝑠𝑖 =
1

3
∗   

𝑆𝑃𝑋  𝐵𝑖𝑡𝑖ş 

𝑆𝑃𝑋  𝐵𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 
− 1 +  

𝑆𝑋5𝐸  𝐵𝑖𝑡𝑖ş 

𝑆𝑋5𝐸  𝐵𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 
− 1 +  

𝑁𝐾𝑌  𝐵𝑖𝑡𝑖ş 

𝑁𝐾𝑌  𝐵𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 
− 1   

 
 

        Fon Getirisi = Opsiyon Getirisi * Katılım Oranı 

 

Yukarıda yer verilen “Katılım Oranı”nın %80 ile %100 arasında olması beklenmektedir.  

 

Opsiyon Sözleşmesi Uyarınca Örnek Hesaplama: (Hesaplamada yer alan değerler örnek amaçlı kullanılmış olup 

geleceğe yönelik bir beklenti  içermemektedir.). 
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Senaryolarda Katılım Oranı: %90 olarak varsayılmıştır. Değişen piyasa koşulları uyarınca bu oranlar yukarı veya aşağı yönde 

değişebilir. 

Hesaplamalardaki değerler örnek amaçlıdır. Hesaplanan getiriler ve vade sonu değeri vergi öncesi rakamları yansıtmaktadır. 

 

Alt fon portföyüne alınan opsiyon sözleşmesinin getirisi dayanak varlığın getirisi ile aynı olmayabilir. Bunun temel 

nedeni yatırımın doğrudan dayanak varlığa değil, sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde söz konusu varlığı 

dayanak alan bir opsiyon sözleşmesine yatırım yapılmasıdır. Dolayısıyla, alt fon portföyüne yansıtılacak getiri 

tamamıyla opsiyon sözleşmesinin şartlarına göre oluşacaktır.  

 

Alt Fon’un portföy yapısı statik ve portföy yönetim şekli pasif olacaktır. Alt Fon portföyü talep toplama dönemini 

takip eden dönemde oluşturulacak ve yatırım dönemi sonuna kadar herhangi bir başka işlem gerçekleştirilmeyecektir. 

Alt Fon’un portföy yönetim stratejisinde ve türünde fonun yatırım dönemi süresince değişiklik yapılmayacaktır. 

 

Yukarıda yer verilen oranlar piyasa koşullarına bağlı olarak değişebileceğinden, kesinleşen portföy dağılımı, S&P500 

(ABD), Euro Stoxx50 (Avrupa) ve NIKKEI 225 (Japonya) Endeksleri’nin Başlangıç Değerleri, getiriye katılım oranı, 

borsa dışı opsiyon sözleşmesinin karşı tarafı, Alt Fon yönetim ücreti ile birlikte gerekli görülen diğer bilgiler, en geç 

yatırım dönemi başlangıç tarihini takip eden 2 işgünü içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ilan edilir.   

 

KURUCU VE YÖNETİCİ, YUKARIDA YER VERİLEN YATIRIM AMACININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 

İÇİN EN İYİ GAYRETİ GÖSTERECEKTİR. ANCAK SÖZ KONUSU YATIRIM HEDEFİNİN 

GERÇEKLEŞMEME OLASILIĞI BULUNMAKTADIR. 
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YENİ MADDE: 

 
II. ALT FONUN YATIRIM AMACI VE PORTFÖY YÖNETİM STRATEJİSİ: 

Alt fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine, şemsiye fon içtüzüğüne ve alt fon 

izahnamesine uygun olarak seçilir ve alt fon portföyü yönetici tarafından içtüzüğün 5. maddesine ve Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun Seri:VII, No:10 sayılı Tebliği’nin 41. maddesine uygun olarak yönetilir. 

Alt fonun yatırım amacı bir yandan yatırımcıların anaparalarını fonun yatırım dönemine uygun devlet tahvili ve/veya 

hazine bonosu  ile korurken, diğer yandan da opsiyon sözleşmesi aracılığıyla yatırımcılara getiri sağlayabilmektir. 

Koruma amaçlı fonlarda, anapara korumasının sağlanabilmesi için getirisi fonun yatırım dönemi boyunca belli ve 

değişmeyen bir finansal varlığa ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anaparanın korunması amacına yönelik olarak, alt fon portföyünün yaklaşık %90’ı ile borsa dışından ters repo 

sözleşmesine ya da fonun yatırım dönemi süresine uygun olması halinde devlet tahvili ve/veya hazine bonosuna 

yatırım yapılacaktır.  

Türkiye’de borsa dışı opsiyon piyasalarının yeterli derinlikte ve likit olmaması nedeniyle getiri hedefine yönelik olarak 

ise, portföyün yaklaşık %10’u ile yurtdışından Tebliğ ve bu izahname ile belirlenmiş olan niteliklere sahip S&P500 

(ABD) (Bloomberg Kodu: SPX Index), Euro Stoxx50 (Avrupa) (Bloomberg Kodu: SX5E Index) ve NIKKEI 225 

(Japonya) (Bloomberg Kodu: NKY Index) Endekslerinden oluşan sepetin pozitif getirisinden katılım oranında 

yararlanmayı sağlayacak bir opsiyon sözleşmesi borsa dışından satın alınacaktır.  
 
S&P 500 Endeksi 

Standart and Poor’s endeksi olan S&P 500 endeksi New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE)) ve NASDAQ* 

borsalarında işlem gören en büyük 500 hisse senedi baz alınarak oluşturulmuş bir endekstir. Bu endeks ABD Hisse 

Senedi Piyasasının %75’lik kısmını oluşturur.       

*NASDAQ, (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) resmi bir düzenleyicisi olmayan 

tezgah üstü piyasalarda (OTC) işlem gören menkul kıymetler için alım-satım fiyatlarının gösterildiği otomatik bilgi ağı 

olarak New York'ta kurulmuş olan özel borsadır. Dünya'nın teknoloji borsası olarak kabul edilir. 

 

S&P500 Endeksi’nin 07/01/2005-08/01/2014 tarihleri arasındaki değer değişimi aşağıdaki grafikte 

gösterilmiştir. Bu dönem boyunca görülmüş en yüksek değer 1,848 (31/12/13), en düşük değer ise 676 

(09.03.2009) olmuştur.   
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S&P500 Endeksi’nin 08/01/2013-08/01/2014 tarihleri arasındaki değer değişimi aşağıdaki grafikte 

gösterilmiştir. Bu dönem boyunca görülmüş en yüksek değer 1,848 (31/12/2013), en düşük değer ise 1,477 

(08/01/2013) olmuştur.   

 

 
 

Euro Stoxx50 Endeksi 

Euro bölgesinde önde gelen 50 şirketin hisselerinden oluşan endekstir Endeks Euro Bölgesinde bulunan 12 ülke 

borsasında işlem gören 50 şirketin hisse senetlerinden oluşmuştur. Bu ülkeler; Almanya, Avusturya, Belçika, 

Finlandiya, Fransa, Hollanda, Luksemburg, irlanda, İspanya, italya, Portekiz ve Yunanistan’dır. Endeks Euro 

bölgesinde olan 12 ülkenin 50 hisse senedini kapsamaktadır.  
 
Euro Stoxx50 Endeksi’nin 07/01/2005-08/01/2014 tarihleri arasındaki değer değişimi aşağıdaki grafikte 

gösterilmiştir. Bu dönem boyunca görülmüş en yüksek değer 4,557 (16.07.2007), en düşük değer ise 1,864 

(03.03.2009) olmuştur.   

 

 
Euro Stoxx50 Endeksi’nin 08/01/2013-08/01/2014 tarihleri arasındaki değer değişimi aşağıdaki grafikte 

gösterilmiştir. Bu dönem boyunca görülmüş en yüksek değer 3,111 (27/12/2013), en düşük değer ise 2,511 

(24/06/2013)olmuştur.   
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Nikkei 225 Endeksi 

1950 yılından beri Dow Jones metodu ile hesaplanan Nikkei 225 Endeksi Japonya’nın temel göstergesi olarak kabul 

edilmektedir. Tokyo Borsasında işlem gören bu endeks çeşitli alanlarda faaliyet gösteren, en büyük ve köklü 225 

şirketin hisse senetlerini içermektedir. 

 
NIKKEI 225 Endeksi’nin 07/01/2005-08/01/2014 tarihleri arasındaki değer değişimi aşağıdaki grafikte 

gösterilmiştir. Bu dönem boyunca görülmüş en yüksek değer 18,261 (06.07.2007), en düşük değer ise 7,682 

(26.01.2009) olmuştur.   

 

 

 
 

NIKKEI 225 Endeksi’nin 08/01/2013-08/01/2014 tarihleri arasındaki değer değişimi aşağıdaki grafikte 

gösterilmiştir. Bu dönem boyunca görülmüş en yüksek değer 16,291 (30/12.2013), en düşük değer ise 10,508 

(08/01/2013)olmuştur.   
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Opsiyon sözleşmesi uyarınca getiri hesaplaması aşağıdaki gibi olacaktır:  

 

S&P500 (ABD), Euro Stoxx50 (Avrupa) ve NIKKEI 225 (Japonya) Endekslerinin 27/01/2014 ve 05/01/2015 tarihleri 

arasındaki getirilerinin ortalaması opsiyon getirisini oluşturacaktır. 

 

Formülasyon aşağıdaki gibidir:  

 

𝑂𝑝𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛 𝐺𝑒𝑡𝑖𝑟𝑖𝑠𝑖 =
1

3
∗   

𝑆𝑃𝑋  𝐵𝑖𝑡𝑖ş 

𝑆𝑃𝑋  𝐵𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 
− 1 +  

𝑆𝑋5𝐸  𝐵𝑖𝑡𝑖ş 

𝑆𝑋5𝐸  𝐵𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 
− 1 +  

𝑁𝐾𝑌  𝐵𝑖𝑡𝑖ş 

𝑁𝐾𝑌  𝐵𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 
− 1   

 
 

        Fon Getirisi = Opsiyon Getirisi * Katılım Oranı 

 

Yukarıda yer verilen “Katılım Oranı”nın %80 ile %100 arasında olması beklenmektedir.  

 

Opsiyon Sözleşmesi Uyarınca Örnek Hesaplama: (Hesaplamada yer alan değerler örnek amaçlı kullanılmış olup 

geleceğe yönelik bir beklenti  içermemektedir.). 
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Senaryolarda Katılım Oranı: %90 olarak varsayılmıştır. Değişen piyasa koşulları uyarınca bu oranlar yukarı veya aşağı yönde 

değişebilir. 

Hesaplamalardaki değerler örnek amaçlıdır. Hesaplanan getiriler ve vade sonu değeri vergi öncesi rakamları yansıtmaktadır. 

 

Alt fon portföyüne alınan opsiyon sözleşmesinin getirisi dayanak varlığın getirisi ile aynı olmayabilir. Bunun temel 

nedeni yatırımın doğrudan dayanak varlığa değil, sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde söz konusu varlığı 

dayanak alan bir opsiyon sözleşmesine yatırım yapılmasıdır. Dolayısıyla, alt fon portföyüne yansıtılacak getiri 

tamamıyla opsiyon sözleşmesinin şartlarına göre oluşacaktır.  

 

Alt Fon’un portföy yapısı statik ve portföy yönetim şekli pasif olacaktır. Alt Fon portföyü talep toplama dönemini 

takip eden dönemde oluşturulacak ve yatırım dönemi sonuna kadar herhangi bir başka işlem gerçekleştirilmeyecektir. 

Alt Fon’un portföy yönetim stratejisinde ve türünde fonun yatırım dönemi süresince değişiklik yapılmayacaktır. 

 

Yukarıda yer verilen oranlar piyasa koşullarına bağlı olarak değişebileceğinden, kesinleşen portföy dağılımı, S&P500 

(ABD), Euro Stoxx50 (Avrupa) ve NIKKEI 225 (Japonya) Endeksleri’nin Başlangıç Değerleri, getiriye katılım oranı, 

borsa dışı opsiyon sözleşmesinin karşı tarafı, Alt Fon yönetim ücreti ile birlikte gerekli görülen diğer bilgiler, en geç 

yatırım dönemi başlangıç tarihini takip eden 2 işgünü içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ilan edilir.   

 

KURUCU VE YÖNETİCİ, YUKARIDA YER VERİLEN YATIRIM AMACININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 

İÇİN EN İYİ GAYRETİ GÖSTERECEKTİR. ANCAK SÖZ KONUSU YATIRIM HEDEFİNİN 

GERÇEKLEŞMEME OLASILIĞI BULUNMAKTADIR. 

 


