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ÖZET 

Ekonomide yaşanan küreselleşmeye paralel olarak, dünya yatırım piyasalarında yeni yatırım 
araçları işlem görmeye başlamıştır. Yeni yatırım araçlarının, küresel piyasalara olumlu etkileri olduğu 
gibi birçok maliyeti de bulunmaktadır. Bu bağlamda finansal aracın işlem gördüğü ülke ekonomisinin 
ve finansal piyasasının özellikleri belirleyici olmaktadır. Alternatif yatırım araçlarından biri olan Hedge 
Fon’a verilen önem gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmada hedge fonun dünyadaki ve Türkiye’deki 
durumu, özellikleri, olası fayda ve maliyetleri incelenerek, Türkiye’deki yasal düzenlemeler ve 
beklentiler üzerinde durulmuştur. 
 

Anahtar Kelimeler:  Hedge Fon, Yatırım Fonları, Risk, Fayda-Maliyet. 
 
ABSTRACT 
 In parallel with the economic globalization, new investment instruments have begun to take 
place in the world investment markets. They have positive impacts on the global markets, but they 
also bring some costs. In this sense, the characteristics of the economics and financial markets of the 
country in which new instruments are employed play a significant role in determining the specifics and 
the nature of the impact. The importance of Hedge Fund which is one of the alternative investment 
instruments increases constantly. In this study; the current status, characteristics, benefits and costs of 
hedge fund in the World and Turkei are examined and legal regulations and expectations in Turkei are 
emphasized. 
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GİRİŞ: 

Finansal sistemin liberalleşmesi ve küreselleşmesi yeni finansal araçları gündeme getirmekle 
beraber uygulanmakta olan finansal araçlara da yeni fonksiyonlar yüklemiştir. 1980 sonrası artan 
finansal yenilikler piyasalarda, ürünlerde, hizmetlerde ve teknolojide kendilerini göstermişlerdir 
(LUCAS, 1994: 179, AKDİŞ, 2002: 7). Ortaya çıkışları itibariyle riskleri önlemek, ekonomideki aktörleri, 
döviz kurlarından, faizlerden ve mal fiyatlarında oluşan risklerden korumak gibi amaçlarla oluşturulmuş 
olan çok çeşitli finansal yenilikler küreselleşmeye de hız kazandırmaktadırlar (MILLER, 1992: 12, 
AKDİŞ, 2002: 7). Bu bağlamda dünya piyasalarında paranın veya diğer finansal varlıkların 
kullanılabildiği 152 dolayında enstrüman bulunmaktadır (ODABAŞI, 1999: 38, AKDİŞ, 2002: 7). 
Alternatif yatırım araçlarından biri olan hedge fona verilen önem gün geçtikçe artmaktadır. Dört bölüm 
üzerinde şekillendirilen bu çalışmada hedge fonun özellikleri, çeşitleri, riskleri, olası fayda ve 
maliyetleri anlatılmış ardından Türkiye’deki yasal düzenlemelere değinilmiştir. 
 
1. HEDGE FON’UN TANIMI: 

Hedge; bir piyasada pozisyon alınması sonucu oluşan risklerden diğer piyasalarda (futures, 
options vb.) pozisyon alarak korunma şeklidir. Örneğin; kurların artacağına inanan ithalatçılar veya 
ihracatçılar, muhtemel kur hareketlerine karşı forward, opsiyon vb. türev ürünleriyle, altın, gümüş ya da 
değerli metal işleriyle uğraşanlar, future ya da swap gibi ürünlerle kendilerini muhtemel kayıplardan 
koruyabilirler (EKUSEYRİ, 2008). Bu sebeple hedge fonlar, spekülatif amaçlı fiyat bilgisiyle ilgisi 
olmayan çoğu risk kaynağına karşı koruma sağlayan bilgiye dayalı fonlardır (UĞUR, 2008: 1). 
Ülkemizde SPK tarafından yayımlanan 22.09.2006 tarih ve Seri: VII No:29 “Yatırım Fonlarına İlişkin 
Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in 2. maddesinde; "Katılma payları sadece 
nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan fonlar ise "Serbest Yatırım Fonları" (Hedge Funds) 
olarak adlandırılır." şeklinde tanımlanmıştır (SPK, 2006,a). Kaynakçalarda Hedge Fonlarla ilgili çeşitli 
tanımlamalara rastlanmaktadır. Her şeyden önce hedge fonları kar elde etme üzerine 
yoğunlaşmaktadırlar. Bu amaç doğrultusunda çok çeşitli strateji ve enstrüman kullanabilirler. Diğer bir 
nokta ise yatırımcıların bu fonlara katılımı konusunda karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda fonları 
işleten kişiler, kurumlar ve şirketler varlıklı olmak zorundadırlar. Hedge fonların değişik 
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tanımlamalarındaki temel nokta, denetlenmiyor olmalarıdır. Her ne kadar bazı ülkeler hedge fonlarını 
düzenlemek için yasalar çıkarıyor olsa da bu yasaların uygulanması pratik anlamda zordur ve böyle 
düzenlemeler olması halinde yatırım yapmak için başka ülkelere gidilme yolu tercih edilmektedir 
(ORHAN ve TEKTEN, 2006: 58-59). 
 
2. HEDGE FON’UN TARİHÇESİ ve VERİLEN ÖNEM: 

“Hedge Fon” teriminin çıkışı 1949 yılına dayanmaktadır. Alfred Winslaw Jones, riskten 
korunmak amacıyla değerinin altında işlem gören hisse senetlerini alıp aşırı değerli olanları satan 
yatırım bankalarını tanımlamak için bu ifadeyi kullanmıştır (CALDWELL (1995), FUNG ve HSIEH 
(1999), DO, FAFF ve WICKRAMANAYAKE (2005): ORHAN ve TEKTEN, 2006: 58). A.W. Jones 
ABD’de ilk hedge fonunu kurduğu zaman, leveraj (borçlanarak pozisyon alma) ve açığa satış 
işlemlerini birarada kullanmıştır. Jones, hisse senedi yatırımlarında karşılaşılacak riski; yatırım yapmak 
için yanlışlıkla seçilmiş hisselerden kaynaklanan riskler ve piyasalardaki değişimlerden kaynaklanan 
riskler olmak üzere 2 gruba ayırmıştır. Jones, bu bağlamda piyasadaki herhangi bir düşüşten 
korunmak için aşırı değerli olarak gördüğü hisseleri açığa satıp, değerinden aşağı olan hisseleri satın 
almış ve bu işlemleri yaparken sık sık leveraj kullanmıştır. Açığa satış pozisyonları piyasalar düşerken 
kar elde etmekteydi. Fakat günümüzde hedge fonları riskleri ortadan kaldırmak ya da azaltmaktan çok 
daha fazla risk alarak daha fazla kar elde etme yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır (ORHAN ve 
TEKTEN, 2006: 58). Özünde yatırım fonları gibi çalışmakla birlikte düzenleme ve risk profili açısından 
ciddi anlamda farklılık gösteren hedge fonlar yatırımcılara ve fon yöneticilerine sağladığı yüksek 
getiriler nedeni ile son yıllarda büyük yaygınlık kazanmışlardır (SALTOĞLU, 2008). Hedge fonlar, 
geniş kapsamlı finansal enstrümanlarda işlem yapabilmeleri, mutlak getirilerinin (absolute return) 
önemsenmeyecek düzeyde olması, portföylerde çeşitlendirme imkanı sağlaması, performansının 
hedge fonun yöneticisine bağımlı olması, sadece akredite olmuş veya nitelikli yatırımcılara yönelik 
olması ve düşük giriş-çıkış (likidite) imkanlarına sahip olmaları sebebiyle giderek daha çok ön plana 
çıkmaktadırlar (KELER, 2008: 3). Aynı zamanda günümüzde önde gelen menkul kıymet şirketlerinin 
daha riskli alanlara yönelmesi ve geleneksel şirketlerle hedge fonlar ve özel sermaye fonları gibi 
alternatif yatırım araçları arasındaki sınırların yer değiştirmesi yakın geçmişiyle pek bağı kalmayan 
yeni bir sektörü ortaya çıkarmaktadır. Büyük şirketler sermayelerinin giderek artan bir bölümünü riske 
ederlerken, sayıları giderek artan uzmanlaşmış butik yatırım bankaları da yatırım bankacılığı 
faaliyetlerinde bulunma biçimindeki geleneksel role ağırlık vermektedirler. Önde gelen şirketler aynı 
zamanda Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan piyasalardaki hızlı ekonomik büyümeden yararlanmak 
ve uzun sürecek savaşı kazanmak için kendilerini buna göre konumlandırmakta ve bu değişen ortam 
karşısında kendi yetilerine, risk üstlenme seviyelerine ve kültürlerine uyan bir dizi stratejik yol bulmaya 
çalışmaktadırlar. (POLAT, 2008) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tablo 1’deki verilere göre global piyasalarda dolaşan hedge fon sayısı 1998-2007 yılları 

arasında yılda ortalama %12,3 oranında artış göstererek yaklaşık olarak 11.000 adet fona ulaşılmıştır. 
2007 yılı itibarıyla dünya genelindeki hedge fonun yaklaşık tutarı ise yılda ortalama %26,9 oranında 
artış kaydederek 2,25 trilyon dolara ulaşmıştır. Tablo 2’den görüleceği üzere, 2002-2006 yılları 
arasında global piyasalarda dolaşan hedge fon tutarında en büyük paya ABD sahiptir. Fakat ABD’nin 
payı ortalama %20 azalırken Avrupa’nın payı %96 oranında, Asya’nın payı %43 oranında ve diğer 
ülkelerin toplam payı %150 oranında artış kaydetmiştir. Bu bağlamda gelişmiş ülkelerden gelişmekte 
olan ülkelere doğru bir sermaye akımı olduğunu söyleyebiliriz. 

Tablo 1:  2000-2007 Yılları Arası 
Küresel Hedge Hon Sayısı ve Miktarı 
Yıllar Miktar (adet) Tutar (milyar dolar) 
2000 4.800 408 
2001 5.500 564 
2002 5.700 592 
2003 7.000 795 
2004 8.050 1.000 
2005 8.500 1.400 
2006 9.800 1.750 
2007 11.000 2.250 
Kaynak: IFSL, 2008  

Tablo 2:   2002-2006 Yılları Arası 
Küresel Hedge Fon Tutarının 
Dünya Genelindeki Paylaşımı (%) 
Yıllar Ülkeler 
 ABD Avrupa Asya Diğer 
2002 81,6 12,3 4,9 1,2 
2003 76,8 16,1 5,5 1,5 
2004 72,1 20,6 5,5 1,8 
2005 66,6 22,7 7,8 2,8 
2006 66,0 24,0 7,0 3,0 
Kaynak: IFSL,2008 
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3. HEDGE FONUN TEMEL ÖZELLİKLERİ ve YATIRIM FONLARIYLA KIYASLAMA: 
3.1. Hedge Fonun Temel Özellikleri: 

Hedge fonun belli başlı özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: 
- Her ne kadar belirli Hedge Fon türleri belli varlıklara yatırım yapmayı benimsemişlerse de 

genel olarak, Hedge Fonlar sınırsız bir şekilde varlık türlerini kullanabilirler. Birçok yatırım 
stratejisini ve ürününü kullanabilecekleri gibi aynı zamanda, hisse senedi ve tahvil/bono piyasaları 
ile kendi yatırımları arasındaki korelasyonu minimize edecek faaliyetlere de yönelebilirler. 
Buradaki amaç, piyasalardan bağımsız olarak riskleri azaltmaya çalışmaktır. 

- Sadece belirli piyasalara değil, bütün dünya coğrafyası içerisindeki tüm piyasalarda yatırım 
yapabilirler. 

- Her türlü alım satım stilini benimseyebilirler, yani mikroekonomik ve makroekonomik bazda 
araştırmalara dayanarak veya daha istatistiki, kantitatif hatta teknik analizlere dayanarak işlem 
yapabilirler.  

- Piyasa ile ilişkisi olmayan (non-market correlated) getiriler sunabilirler. 
- Klasik fonlara kıyasla daha az şeffaflık olduğu söylenebilir, çünkü birçok Hedge Fon özel bir 

grup için kurularak özel kanallardan satılır ve birçoğu da ülke dışında (offshore) satılabilir. Bu 
durumda denetleme ve düzenleme yapmak isteyen kuruluşlar daha kısıtlı hareket etmek zorunda 
kalabilirler. 

- Hedge Fonlar, alındıktan sonra hemen satılacak bir yapıda olmayabilirler, birçok fon belirli bir 
süre elde tutma zorunluluğu (lock up period) uygulamaktadır ve çoğunlukla bu süre 1 yıl 
olmaktadır. 

- Genel olarak Hedge Fon kurucuları kendi paralarını da aynı fonda değerlendirirler ve fon 
yöneticileri için, performansın üzerinden belirli bir komisyon verirler. Bu oran klasik fonlara kıyasla 
daha fazladır ve bunun dışında toplam portföy büyüklüğüne dayanan genel yönetim kesintisi 
uygulanır. 

- Birçok Hedge Fon oldukça uzmanlaşmış durumdadır ve bu yüzden sadece kendi rekabet 
üstünlükleri olan belirli alanlarda yatırım yaparlar. 

- Hedge Fonlar, performansa dayalı olan ücretlendirmeye verdikleri ağırlık sayesinde, 
sektörün en iyi fon yöneticilerini kendilerine çekebilmektedirler. (KYD, 2003) 

- Yatırım fonu yöneticisi (investment manager) regüle edilmiş bir kurum olup genellikle bir 
varlık yönetim şirketi (asset management company) olarak kurulmuştur. 

- Fonların nakde çevrilebilme dönemlerinde kısıtlama vardır ve yatırım fonları gibi likit olarak 
alınıp satılamazlar (ORHAN ve TEKTEN, 2006: 62). 
 
3.2. Hedge Fon’un Çeşitleri: 

Hedge Fonlar, varlıklı kişi ya da kurumlar için yatırım aracı olduklarından standart yatırım 
fonlarının tabi oldukları düzenlemelere tabi değillerdir ve daha fazla leveraj ve türev enstrümanlar 
kullanarak hisse senedi, tahvil ve döviz piyasalarında sınırsız spekülasyon yaratabilirler. Yatırım 
fonlarında olduğu gibi hedge fonları da çeşitli sınıflara ayırmak mümkündür buna göre her fonun 
kendine ait olarak izlediği ve yatırımcılarına yüksek kar getirmeyi amaçlayan stratejisi bulunmaktadır. 
(ORHAN ve TEKTEN, 2006: 59). 
 

Hedge fonları yatırım stratejilerine göre şöyle sınıflandırabiliriz: (CHAMBERS, 2008: 9-10) 
 

3.2.1. Hisse Senedi Odaklı Hedge Fonlar 
3.2.1.1. Piyasaya Duyarsız Fonlar (Equity Hedge Funds) 

Bu fonların temel dayanağı, düşük fiyatlanmış hisse senetlerini alıp aşırı fiyatlanmış hisse 
senetlerini satarak kar elde etmektir.  
 
3.2.1.2. Alım Satım Fonları 

Alım satım fonları, şirketin ya da piyasanın görünümüne bağlı olarak belirli bir finansal varlığın 
alım veya satımını kapsamaktadırlar.  
 
3.2.1.3. Belirli Durumlara Yönelen Fonlar / Özel Durum Stratejileri (Event Driven/Special 
Situations Strategies) 

Bu tür hedge fonlar yakın zamanda belirli durumlardan etkilenmiş finansal varlıklara yatırım 
yaparak kar elde etme fırsatları ararlar. 
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3.2.1.4. Aktivist Hedge Fonlar 
Aktivist fonlar genellikle yönetim ve karar mekanizmasına katılmak amacıyla şirketin oldukça 

büyük bir kısmını satın alırlar.  
 
3.2.2. Arbitraj Fonları / Risk Arbitrajı 
3.2.2.1. Birleşme Arbitrajları Fonu 

Burada arbitraj ticareti, birleşmeyi isteyen şirketin birleşilecek hedef şirketi satın almak için 
piyasa fiyatının üzerinde veya altında teklifte bulunmasına göre belirlenmektedir.  
 
3.2.2.2. Finansal Sıkıntı Arbitrajı / Sermaye Yapısı Arbitrajı (Distressed / Capital Structure 
Arbitrage) 

Firmanın finansal sıkıntı içine düşme olasılığı veya kredibilitesindeki risklere göre adi hisse 
senetleri ile tahvilleri arasındaki değerleme farklılıkları dikkate alınır. 
 
3.2.2.3. İstatistiksel Arbitraj 

Gelişmiş ticaret teknolojileriyle oluşturulan modeller kullanılmaktadır. 
 

3.2.3. Hisse Senedi Odaklı Olmayan Fonlar 
3.2.3.1. Global Makro ve Gelişmekte Olan Piyasalar Fonu 

Makro hedge fonların ticareti global makro ekonomik durumlara bağlıdır. 
 
3.2.3.2. Offshore Hedge Fonlar 

Bir çok hedge fon, vergi avantajından yararlanmak için offshore bölgelerde işlem yapmaktadır. 
Önde gelen offshore bölgeleri; Cayman ve Virjinya Adaları ile Bermuda’dır. 
 
3.2.3.3. Sabit Getiri Sağlayan Fonlar 

Sabit getirili hedge fonlar, mortgage tahvilleri gibi varlığa dayalı finansal varlıklara odaklanmış 
ve çeşitli stratejilerle bu varlıkları kullanarak kar elde etmeyi hedeflemişlerdir. 
 
3.3. Riskler: 

Her yatırım risk içerir. Bu riskler gerek yatırımın gelecekteki değeri hakkında yeterli bilgiye 
sahip olunması gerek bir takım kantitatif finans teknikleri ile belli bir noktaya kadar tahmin edilebilir. 
Ancak muhtelif ülkelerde denetim otoriteleri bu konuda çeşitli rehber ilkeler yayınlamaktadır. Bu 
bağlamda hedge fonların gerçek ya da tüzel kişi yatırımcıları maruz bırakacağı birtakım kalitatif riskler 
ortaya çıkmaktadır: 
 

- Hedge fonlar, oldukça yüksek finansal kaldıraç oranı ile çalışmaktadırlar, 
- Yönetimleri açısından tek kişi riskini içerebilirler, 
- Geçmiş performansları hakkında rahatlıkla bilgi sahibi olunamamaktadır, 
- Türev araçlar yoğun biçimde kullanılmaktadır, 
- Herhangi bir yetkilendirmeye ya da kısıtlamaya tabi olmaksızın çok geniş bir yelpazede 

yatırım yapılabilmektedir, 
- Performansının ölçülmesinde referans alınabilecek herhangi bir ölçüt bulunmamaktadır 

(KÜÇÜKÖMEN, 2008). 
 
Yatırımcılar kar edebilmek için en az bir yıl beklemek zorunda oldukları gibi fon yöneticileri de 

fonun genel piyasa getirisinin (örneğin bir yıllık hazine bonosu) üzerinde yapmış oldukları karın yüzde 
20’lere yakın kısmını prim olarak alabilmektedirler. Bu şartlar gerçekleşmediğinde ise ne yatırımcılar 
ne de fon yöneticileri kar edebilmektedirler. Bunların yanında, ani piyasa değişiminde tüm fonların 
risksiz yatırım ürünlerine kaçışı sonucu (flight to quality) normal şartlarda çok iyi çeşitlendirilmiş bir 
portföy bile son derece riskli bir hale gelebilmektedir. Bütün bu açık noktalar hedge fon risklerinin 
normal bankacılık risklerinden daha farklı bir biçimde değerlendirilmeleri gereğini göz önüne 
sermektedir (SALTOĞLU, 2008). Bu amaçla çeşitli risk değerleme çalışmalarının yapıldığı birçok 
inceleme bulunmaktadır: (CHAN, GETMANSKY, HAAS, LO (2005), McGUIRE, REMOLONA, 
TSATSARONIS (2005): ADRIAN (2007), ACKERMAN, McENALLY ve RAVENSCRAFT (1999), 
AGARWAL ve NARAYAN (2000), BROWN, GOETZMANN ve PARK (2001): MALKIEL ve SAHA 
(2005)). 
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Günümüzde bir çok hedge fon riske karşı yatırımcıyı koruyamamaktadır. Çünkü bu terim 

yüksek seviyede risk alan ve risklere karşı korunmayı çok fazla önemsemeyen fonlar için 
kullanılmaktadır. Risk bütün hedge fon işlemlerinin altında yatan kilit faktördür. Bu fonlara yatırım 
yapmak isteyenler yüksek volatilite ortamlarında ve leveraj kullanarak yatırım yaptıklarını akıllarında 
tutmalıdırlar (ORHAN ve TEKTEN, 2006: 58, 65). 
 

3.3.1. Hedge Fonların Fayda-Maliyet (Benefit-Cost) Analizi: 
Aşağıda, hedge fonun yatırımcıya olan getirisi ve yatırımcıların ellerinde bulundurdukları 

fondan kaynaklanan zaman içersinde karşılaşabileceği maliyetler gösterilmiştir: 

  
 
Kaynak: JAEGER, 2003: KELER, 2008: 6). 
 

Risk, çok kısa tanımıyla para kaybetme ihtimali olduğuna göre, ve bu enstrümanlar da tanımı 
gereği riskli oldukları için, hedge fonlarda para kaybetme ihtimali de yüksek olmaktadır. Fakat burada 
önemli olan, yatırımcıların tasarruflarının suistimal edilmemesi, kurumsal ve yasal düzenlemelerle 
güvenli bir şekilde yatırıma yönlenmesinin sağlanmasıdır. Ancak dikkat edilmesi gereken bir husus da 
bu fonların yurtdışı piyasalardaki yatırımlarının ve işlemlerinin güvenliği konusudur (AYIŞIK, 2008) 
 
3.4. Hedge Fonlar ile Yatırım Fonlarının Karşılaştırılması: 

Hedge fonlar ile yatırım fonları arasında önemli farklar bulunmaktadır. Hedge fonlar, tüm 
yapılandırılmış ürünleri kullanıp kaldıracı yüksek türev ürünlerle ilgili pozisyon alabilirler. Hedge fonda 
yatırımcı, fon yöneticisine genellikle diğer fon çeşitlerinde kullanılmayan yatırım tekniklerini kullanması 
konusunda izin verebilmektedir. Yatırımcılar,  kesin getiri sağlayan stratejilerin peşinden koşmaları için 
hedge fonlarının yöneticilerine özgürlük tanımıştır. Hedge fonların başarısı elde ettikleri pozitif getiri ile 
ölçülürken, geleneksel yatırım fonlarının başarısı belirlenmiş bir göstergeyle karşılaştırıldığında elde 
edilen getiriyle ölçülmektedir. Bir hedge fon yöneticisinin kazancı yönetim ve performans ücretlerine 
bağlıdır. Başka bir deyişle başarı ne kadar yüksekse kazanç da o kadar yüksek olmaktadır. Hedge 
fonları yatırım fonlarından ayıran önemli özelliklerden biri de hedge fonların ücret yapısında karşımıza 
çıkmaktadır: Hedge fonlar hem sabit ücret hem de yönetim ücreti alırlar. Sabit ücret genellikle 
yönetilen varlıkların %1 ve %2’si arasındadır. Buna karşılık yönetim ücreti ise gösterilen performansın 
%20 ve %25’i arasındadır. Hedge fonlar düzenleme dışı olduklarından verilen bu ücret aralıkları 
genellikle aşılmaktadır  (CHAMBERS, 2008: 6). 

 

Fayda Maliyet

Hedef
Mutlak Getiri Hedefi: Düşen piyasa 
koşullarında iyi performans fırsatı

Yükselen piyasalarda kötü performans 
olasılığı

Strateji Fon yöneticisinin tam özgürlüğü Yönetici bazlı risklerin yüksek olması

Kültürel stili
Küçük organizasyonlar, değişime hızla tepki 

verebilirler
Sonuçlar bir veya iki kişiye oldukça 

bağımlıdırlar

Ücretlendirme
Performans ücreti, yönetilen varlığın 

büyümesi için olan bir teşviktir.
Performans ücreti daha fazla risk almayı 

teşvik eder.

Likidite
Fon yöneticisi günlük nakit akışlarıyla 

uğraşmak zorunda kalmaz.
Bazı yatırımcılar varlıklarına günlük olarak 

ulaşmak istemektedirler.
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Kaynak: JAEGER, 2003: KELER, 2008: 7. 

 
Hedge fonlara varlıklı ve nitelikli yatırımcılar yatırım yapmaktadır. Hedge fonlarda yatırımcı 

sayısı genelde en fazla 100 kişiyle sınırlı olmaktadır. Katılımcılar arasında sigorta şirketleri, üniversite 
veya vakıflar, emeklilik fonları, bankalar gibi kurumsal yatırımcılarla beraber, varlıklı gerçek kişiler de 
bulunmaktadır. Yatırımcıların bu fonlara yapabileceği en düşük yatırım tutarları 1 milyon $ civarındadır. 
Bu seviye, hedge fonların sayısının artması ile yoğunlaşan rekabet sonucunda giderek düşmektedir. 
Hedge fonlar, asgari katılım seviyelerini düşürerek daha çok yatırımcıya hitap etmeye çalışmaktadır. 
Bununla beraber katılımcıların nitelikli yatırımcı olarak tanınmalarını sağlayacak yasal limitlerin altına 
da inememektedirler. Bu fonlar, herkese açık olmadığından, kısacası halka arz edilmediğinden, yasal 
sınırlamaları daha esnektir. Kamuyu aydınlatma yükümlülükleri ve diğer bildirim yükümlülükleri 
konusunda daha düşük yaptırımlara tabidirler. Bu sebeple de hedge fonlar hakkında düzenli ve toplu 
verilere erişmek zor olmaktadır (TSAKB, 2006). 
 
4. TÜRKİYE’DE HEDGE FON: 
4.1. Türkiye’de Hedge Fon’la İlgili Yapılan Yasal Düzenlemeler: 

Hedge fon, Türkiye’de SPK’nın denetimine tabidir. Düzenlemelerin bankalara göre daha sınırlı 
olmasının nedeni hedge fon yatırım stratejilerinin gizliliğinden kaynaklanmaktadır. Ne var ki, önce 
LTCM sonra da Amaranth’ın batışı gibi olaylar bu fonların denetiminin yeniden mercek altına 
alınmasına neden olmuştur (SALTOĞLU, 2008). 
 Türkiye’de hedge fonla ilgili yasal düzenlemelere SPK tarafından yayımlanan; 22.09.2006 tarih 
Seri: VII No:29, 18.11.2006 tarih Seri: VII No:30 ve 25.07.2007 tarih Seri: VII No:33 sayılı tebliğlerde 
yer verilmiştir. Bu konuda önümüzdeki günlerde yeni bir düzenleme yapılması beklenmektedir. Hedge 
Fon; 22.09.2006 tarih ve Seri: VII No:29 “Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ”in 2. maddesinde; "Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak 
üzere kurulmuş olan fonlar ise "Serbest Yatırım Fonları" (Hedge Funds) olarak adlandırılır." şeklinde 
tanımlanmıştır (SPK, 2006,a). Aynı tebliğin 21. maddesinde reklam yasağına ilişkin olmak üzere: "Özel 
fonlara ve serbest yatırım fonlarına ilişkin olarak her ne suretle olursa olsun reklam ve ilan verilemez." 
hükmü yer almaktadır. İlgili tebliğin 15. maddesinde borsada işlem görme konusunda: "Özel fonların 
ve serbest yatırım fonlarının katılma payları borsada işlem göremezler…” biçiminde ve 20. 
maddesinde bağımsız denetimiyle ilgili olarak: “Özel fonlara ve serbest yatırım fonlarına ilişkin 
bağımsız denetim raporları gazetelerde ilan edilmez, katılma payı sahiplerine 15 iş günü içinde iadeli 
taahhütlü olarak postayla gönderilir. Serbest yatırım fonlarının ara mali tablolarının bağımsız 
denetimden geçirilmesi, Kurula gönderilmesi ve ilanı gerekmez." şeklinde düzenleme yapılmıştır. 
25.07.2007 tarih ve 26532 no’lu Resmi Gazete’de yayımlanan 25.07.2007 tarih Seri: VII No:33 
“Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in 8. maddesinde 
içtüzük esaslarına ilişkin olmak üzere: "Özel Fonların, endeks fonların, serbest yatırım fonlarının, 
garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının içtüzük esasları Kurulca belirlenir." ve 
ilgili tebliğin 12. maddesinde pay fiyatlarıyla ilgili olarak: “…Diğer fon türlerinden farklı olarak, serbest 
yatırım fonlarının pay fiyatları en az ayda bir kere hesaplanmak ve fon yatırımcılarına bildirilmek 
zorundadır.” (SPK, 2007) şeklinde düzenleme yapılmıştır.  
 

Hedge Fonlar Yatırım Fonları

Hedef Mutlak Getiri Relatif Getiri

Strateji
Açığa satış, kredili alım ve çeşitli hedge 
imkanlarının da olduğu geniş bir yelpaze

Açığa satış ve kredili alımda                    
çeşitli sınırlamalar var

Getiri ve Riskin 
Temel Kaynakları

Fonun Stratejisi ve Fonun                       
Yöneticisi Piyasa

Kültürel Stili
Hareket kabiliyeti yüksek ve                       

hızlı davranan Büyük ve yavaş hareket eden

Likidite
Yatırım ve erken çıkış                                      

sınırlamaları var Günlük likidite imkanı var

Pazarlama
Pazarlama ve satış için                                
çeşitli sınırlamalar var

Küçük yatırımcılara satış                        
imkanı var

İş İlişkisi
Fon yöneticisi ve yatırımcı                        

ortak şeklindedir
Fon yöneticisi, yatırımcının                   

temsilcisi şeklindedir.

Ücretlendirme Yönetim ve Performans Ücreti Yönetim Ücreti
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4.2. Türkiye’de Hedge Fon’la İlgili Beklentiler ve Aşılması Gereken Muhtemel Engeller: 
Türkiye’de, ilk aşamada kurulacak hedge fonların, emeklilik fonlarına, vakıflara, küçük bireysel 

yatırımcılara,  çeşitli “risk-yönetim stiline göre karakter özelliklerine sahip yatırımcı grupları” arasında 
kendine güvenen, yani risk alabilen ve düşünme sonucu karar alan yatırımcılara fazla hitap 
etmeyeceği beklenilmektedir (KELER, 2008: 15). 
 

Türkiye’de, hedge fon piyasasının gelişmesinin önündeki, aşılması gereken engelleri ise şöyle 
sıralayabiliriz: 

- Piyasaların yeterince (VOBAS, OTC, Açığa Satış imkanları vb.) gelişmemiş olması, 
- Yatırımcıların bu konudaki bilgi düzeyinin ve bu ürünlere talebin yetersiz olması, 
- Düşük regülasyona ve düşük vergi rejimine sahip offshore ülkelerde hedge fon kurmanın daha 
cazip olması, 
- Yetkin hedge fon yöneticilerinin sayı olarak az olması ve 
- Hedge Fon için mevcut yazılımların yetersiz olması (KELER, 2008: 12). 

 
SONUÇ: 

Ekonomide yaşanan küreselleşmeyle beraber yeni yatırım araçları gündeme gelmiştir. Dünya 
piyasalarında işlem görmeye başlayan yeni yatırım araçlarının, olumlu getirileri olduğu gibi birçok 
maliyeti de bulunmaktadır. Bu bağlamda fonun işlem gördüğü ülke ekonomisin ve piyasasının 
özellikleri ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada; Türkiye’de kısa zaman içersinde geniş bir pazar alanı 
bulması hedeflenen alternatif yatırım araçlarından biri olan Hedge Fon incelenerek, dünyadaki ve 
ülkemizdeki durum, beklentiler ve aşılması gereken muhtemel engeller üzerinde durulmuştur: Dünya 
piyasalarında işlem gören fon miktarı, fona katılımdaki sınırlamalar ve denetiminin özellikli yapısı 
dikkate alındığında Türkiye’de hedge fonun, riskleri, maliyet ve fayda yapısı çerçevesinde ülkenin 
makroekonomik özellikleri göz ardı edilmeden buna uygun stratejiler oluşturulması önem arz 
etmektedir.  
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