
Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. 
Vadeli İşlem Sözleşmeleri İşlemlerinde Uyulacak Genel İlkeler; 
 

1. İşlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere, şirket esas sözleşmesine ve konu ile 
ilgili Kurul Kararlarına uyulacaktır. 

2. Hisse senedi, hisse senedi endeksleri  ve dövize dayalı vadeli işlem sözleşmelerine yatırım 
yapılacaktır. 

3. Söz konusu sözleşmelerde piyasa beklentileri doğrultusunda korunma ve/veya yatırım amaçlı 
pozisyon alınabilecektir. 

4. Sözleşme konusu varlıklar; getiri beklentileri, yatırım stratejisi  ve yatırım kısıtları 
çerçevesinde değerlendirilerek belirlenecektir. 

5. Borsa dışında işlem yapılmayacaktır. 
6. Açık pozisyon tutarı net aktif değer tutarını aşmayacaktır. 
7. Vadeli işlem sözleşmeleri ile ilgili olarak,  portföyün maruz kalabileceği temel risklere ilaveten 

kaldıraç yaratan işlem riski nedeniyle başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde 
pozisyon alınması sebebi ile başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedilebilmesi; 
vadeli işlem sözleşmelerinin fiyatları ile baz alınan varlıkların fiyatı arasındaki korelasyon 
ilişkisinin geçmişte var olan ve gelecekte beklenenden farklı oluşması portföyün getirisini 
etkileyebilecek olası riskler olarak belirlenmiştir. 

8. Vadeli işlem sözleşmeleri ile ilgili olarak genel risk  yönetim ilkeleri,  İş Portföy Yönetimi A.Ş. 
tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulumuz tarafından da kabul edilmiş olan Eczacıbaşı 
Yatırım Ortaklığı A.Ş. Risk Yönetim Politikası Yönetmeliği ile belirlenen esasların kapsamında 
yer almaktadır. Bu çerçevede, vadeli işlem sözleşmelerinden kaynaklanabilecek riskler Riske 
Maruz Değer yöntemiyle ölçülmekte, riske maruz değer hesaplamalarına ek olarak kaldıraç 
oranı günlük olarak hesaplanmaktadır.  

 

Vadeli İşlem Sözleşmeleri İşlemlerinde Uyulacak Genel İlkeler; 
 

Taraf olunacak vadeli işlem sözleşmeleri Hisse senedi, hisse senedi endeksleri  ve dövize 
dayalı vadeli işlem sözleşmeleri 

Hangi amaçla taraf olunacağı Korunma  ve/veya Yatırım amaçlı 
 

Sözleşmelere konu varlıkların belirlenmesi Getiri beklentileri, yatırım stratejisi  ve yatırım 
kısıtları çerçevesinde değerlendirilerek 
belirlenecektir. 

Olası riskler Portföyün maruz kalabileceği temel risklere ilaveten 
kaldıraç yaratan işlem riski nedeniyle başlangıç 
yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon 
alınması sebebi ile başlangıç yatırımından daha 
yüksek zarar kaydedilebilmesi; vadeli işlem 
sözleşmelerinin fiyatları ile baz alınan varlıkların fiyatı 
arasındaki korelasyon ilişkisinin geçmişte var olan ve 
gelecekte beklenenden farklı oluşması portföyün 
getirisini etkileyebilecek olası riskler olarak 
belirlenmiştir. 

Toplam açık pozisyon miktarının net aktif 
değere oranı için belirlenen üst limit 

Toplam açık pozisyon tutarı net aktif değer tutarını 
aşmayacaktır. 
 

Borsa dışında taraf olunan vadeli işlem 
sözleşmelerine ilişkin değerleme ilkeleri 

Borsa dışında işlem yapılmayacaktır. 
 

 


