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 Kazandıklarınızın Hepsini Harcamıyorsunuz Değil mi?
O halde tasarruf ediyorsunuz demektir. Doğal olarak 

tasarruflarınızı güvenli yerlerde saklamak ve paranıza istediğiniz 
an ulaşmak istersiniz. En kolayı evde yastık altında veya kasada 
saklamak mı? Tabi ki değil. Paranız enflasyon altında eriyip yok 
olacaktır. Daha da kötüsü, ya çalınırsa?

Peki, Paramı Ne Yapacağım? 
Paranızı gelir getiren güvenli bir yerde değerlendirmeniz 

gerekli. Bir başka ifade ile yatırım yapmanız gerekli. Örneğin 
paranızı bir bankada vadeli mevduat hesabına yatırabilir ve 
faiz geliri elde edebilirsiniz. Paranızı bir bankaya yatırmak 
dışında da çok çeşitli yatırım araçlarında değerlendirebilirsiniz. 
Örneğin, arsa ve ev gibi gayrimenkuller de birer yatırım aracıdır. 
Paranızla ev ve arsa alabileceğiniz gibi benzer şekilde, döviz veya 
altın alarak da yatırım yapabilirsiniz.

Öte yandan, paranızı sermaye piyasalarında da 
değerlendirerek, tasarruflarınızı farklı risk-getiri bileşenleri olan 
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araçlarda daha esnek bir şekilde yatırıma yönlendirebilirsiniz. 
Bunun için hisse, özel sektör tahvili, devlet tahvili, yatırım 
fonu katılma belgesi gibi pek çok yatırım aracından birini veya 
birkaçını seçmeniz yeterli.

Ama Benim Çok Yakında Paraya İhtiyacım Olacak!                                         
En önemlisi yatırım yapmaya karar verirken, paranızı ne 

kadar süre ile o yatırımda tutabileceğinizdir. Bazı yatırımlar 
uzun vadede iyi getiri sağlar, kısa vadede paraya çevrilirse kârlı 
olmaz. Bazı yatırım araçları ise kısa vadeli yatırım yapmak isteyen 
tasarruf sahipleri için daha uygundur. O nedenle yapacağınız 
yatırımın vadesini paranıza ne zaman ihtiyacınız olacak ona 
göre belirlemenizde fayda var. Çocuğunuzun gelecek ayki okul 
taksini tabi ki hisse senedinde değerlendirmeyi düşünmezsiniz 
değil mi?

Yatırım Yapacağım Diye Paramı Batırmayayım! 
Paranızı, belirleyeceğiniz bir yatırım aracına yatırırken, 

alınacak riskin iyice düşünülmesi ve ondan sonra karar 
verilmesi gerekir. Ama merak etmeyin. Bu o kadar da zor 
değil. Yatırım için önemli olan başlamaktır. Küçük miktarda 
ve sizin için hayati önemi olmayan bir parayla değişik yatırım 
araçlarını denemeye başlayabilirsiniz. Ayrıca yatırım yaparken 
soru sormayı, araştırma yapmayı da unutmayın. Doğru kişilere 
ve kurumlara soracağınız sorularla zaman içinde daha çok şey 
öğrenirsiniz. Bunun dışında kurumların sizler için hazırladıkları 
internet sitelerinde yer alan bilgilerden de faydalanabilirsiniz. 
Biz burada size yatırım yaparken dikkat etmeniz gereken 
konuları özetlemeye çalışacağız.

Güvenli ve bol kazançlı yatırımlara...



7

Risk Ne Demek?
Risk en basit anlamı ile yatırılan paranın kaybedilme, 

yatırılan tutarın altına inmesi tehlikesidir. Risk ileride olacak 
olayların belirsizliğinden kaynaklanmaktadır. Anaparanın geri 
ödenmemesi riskinden başka, faiz oranlarındaki ya da döviz 
kurundaki değişiklikler gibi yatırım aracının getirisini etkileyen 
pek çok risk bulunmaktadır.

Genel bir piyasa kuralı olarak bir yatırımın riski ne kadar 
yüksekse, o yatırım için vadedilen getiri de o kadar yüksek 
olacaktır. Yüksek riskli bir yatırımda eğer işler iyi gider de 
vaat edilen getiri elde edilebilirse ne âlâ. Ancak unutulmaması 
gereken, yüksek riskli bir yatırımda, beklenen yüksek getiriyi 
elde edememe, hatta paranızı kaybetme tehlikesi de beklenen 
yüksek getiri kadar büyüktür.

Yatırılan paranın kaybedilme tehlikesinin düşük olduğu 
yatırımlardan beklenecek getiri ise nispeten düşük olmaktadır. 
Buna göre, yatırım yaparken ne kadar riske katlanabileceğinizi 
çok iyi tartmanız gerekir.

Vadedilen getiri yükseldikçe beraberinde riskin de arttığı 
unutulmamalıdır. Bu finansal piyasaların temel kuralıdır.

Sermaye Piyasası Araçlarının Riskleri Nedir?
Genel olarak sermaye piyasası araçlarında riski iki ana grupta 

toplamak mümkündür:

a)  Bütün finansal araçları etkileyen genel faktörlerden kaynaklanan 
risk,

b)  Bir finansal aracın kendisine has özelliklerden 
kaynaklanan riskler (iş riski, finansal risk, likidite riski),
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“Bir finansal aracın riski” denildiğinde bu iki tür riskin 
toplamı anlaşılır.

Küresel piyasalardaki koşullar ile ülkeye özgü milli gelir artış 
hızı, dış ticaret dengesi, cari denge, bütçe dengesi, faiz oranı, 
enflasyon oranı ve döviz fiyatları gibi makroekonomik koşullar 
riski etkileyen önemli faktörlerden bazılarıdır. Örneğin, 
ekonominin genelinde bir durgunluk, bütün finansal araçlar 
üzerinde etkili olabilecek bir unsur iken, iklim koşulları daha 
çok tarım sektöründeki işletmelerinin hisse fiyatlarını etkileyen 
bir risk unsurudur. İklim koşullarından kaynaklanan riskten, 
tarım sektöründeki işletmelerin hisselerini almayarak kaçınmak 
mümkün iken, ekonomik durgunluktan kaynaklanan riskten 
hisse bazlı seçim yaparak kaçınmak genelde mümkün değildir.

Gerek özel sektör şirketlerinin çıkardığı tahvil ve finansman 
bonoları gerekse devletin çıkardığı tahvil ve hazine bonosu gibi 
borçlanma araçlarındaki risk iki türlüdür. 

“Faiz oranı riski” olan birinci tür risk, piyasa faiz oranlarının 
değişmesiyle ilgilidir. Piyasa faiz oranlarının yükselmesi 
borçlanma aracının değerinin düşmesine yol açmaktadır. Eğer 
siz borçlanma aracına yatırım yapmışsanız ve piyasada faiz 
oranları düşmüşse o zaman elinizdeki borçlanma aracının 
değeri doğal olarak artış gösterecektir.

İkinci risk türü ise “anaparanın geri ödenmeme riski”dir. 
Örneğin tahvili ihraç eden şirketin ödeme güçlüğü içine düşmesi 
ve borçlarını geri ödeyememesi durumunda ortaya çıkan risk 
bu türdendir. Bu tür riskler devletin çıkardığı tahvil ve hazine 
bonosu gibi borçlanma araçlarında oldukça düşüktür.

Hisse senedi gibi ortaklık hakkı sağlayan yatırım araçlarının 
riski ise;

a) şirketin gelecekte beklenen temettüyü (kâr payını) 
ödeyememesinden,
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b) piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle hisse fiyatlarının 
düşmesinden veya 

c)  satış anında hissenin yeterli talep görmemesinden,
d)  şirketin iflas etmesinden 
kaynaklanır. 

Şirketin iflası halinde ise ortaklar (şirketin hisse senedine 
sahip olan kişiler) şirketin tüm alacaklılarına ödemeler 
yapıldıktan sonra kalan tutardan (tasfiye bakiyesi) şirkette sahip 
oldukları payları oranında pay alabilirler.

Peki, Risk Faktöründen Tümüyle Kaçınmak Mümkün 
mü?

Bütün finansal araçları etkileyen genel faktörlerden 
kaynaklanan riskten kaçınmak mümkün olmasa da, finansal 
aracın kendine has özelliklerinden kaynaklanan risklerden farklı 
araçlardan oluşan bir portföy oluşturmak yoluyla kaçınmak 
mümkün. 

Günümüzde çeşitli matematiksel ve istatistiki teknikler 
kullanılarak yapılan ve ayrı bir uzmanlık alanı haline gelmiş 
olan portföy yönetimi, riskin dağıtılması yani çeşitlendirilmesi 
ilkesinden hareketle, en yüksek getiriyi en düşük risk ile elde 
etmeyi amaçlamaktadır. Bu konuda yetkili otorite tarafından 
gerekli yasal düzenlemeler de yapılmıştır.

Portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı faaliyetleri 
sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında tanımlanmış olup, 
bu tür hizmetler yetkili aracı kurumlardan ücreti karşılığında 
talep edilebilmektedir.
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Çeşitlendirme Ne Demek?
Yatırımcı, çeşitli yatırım araçları arasında parasını dağıtarak 

bir yatırımdan para kaybederse diğerinden para kazanacağını 
umarak toplam riske karşı kendisini koruyabilir. Buna 
çeşitlendirme denir. Buradaki temel fikir “bütün yumurtaları 
aynı sepete koymamak” şeklinde özetlenebilir. Bu yöntemle 
yatırım araçlarının kendine has riskleri dağıtılarak bir koruma 
sağlanmış olur, ancak piyasanın genelini etkileyen risklerden bu 
yöntemle kurtulmak mümkün değildir. 

Çeşitlendirme, yatırımınızın piyasadaki düşüşlerden 
etkilenmeyeceği anlamına gelmemekle beraber, yine de 
dalgalanmalar karşısında riski dengelemenize yardımcı 
olacaktır.

Riskin Vade ile İlgisi Var mıdır?
Bir yatırımın getirisi o yatırımın riskine bağlı olduğu kadar 

yatırımın vadesi ile de ilgilidir. Paranızı ne kadar uzun süre 
çekmeden o araçta tutarsanız elde etmeyi bekleyeceğiniz getiri 
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de o ölçüde yüksek olacaktır. Örneğin, bir yıl vadeli mevduat 
hesabının faizi, bir ay vadeli mevduat hesabının faizinden 
genelde daha yüksek olmaktadır. Ayrıca, vade uzadıkça riskinde 
arttığını unutmamak gerek.

Yatırımımı Sermaye Piyasası Araçlarına Yapmaya 
Karar Verdim. Nelere Dikkat Etmem Gerekli?

Sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparken dikkate 
almanız gereken, seçeceğiniz menkul kıymetin;

•	 Riski,
•	 Getirisi ve
•	 Likiditesi yani nakde çevrilme kolaylığıdır.

Risk konusunda dikkat etmeniz gerekenleri yukarıda 
sıralamıştık. Burada getiri ve likidite konularına da kısaca 
bakalım.

Getiri Nasıl Hesaplanıyor?
Her yatırım aracının getirisi sağladığı faiz veya temettü 

tutarına göre değişmektedir. Enflasyonun arttığı ortamlarda 
faiz oranları sürekli değişiklik gösterdiği için faizi sabit olan 
araçlar talep görmez. Böyle durumlarda, piyasa faiz oranına 
veya enflasyona bağlı değişen faiz oranlarına sahip olan yatırım 
araçları, yatırılan paranın enflasyona karşı değerini koruduğu 
için daha avantajlıdır.

Faiz veya temettü gelirinden başka, menkul kıymetin 
alış satış fiyatları arasındaki fark da getirinin bir bölümünü 
oluşturur. Örneğin, bir hisseyi düşük fiyattan alıp daha yüksek 
bir fiyattan satarsanız sermaye kazancı elde etmiş olursunuz. 
Öte yandan elinizde yüksek faizli tahviliniz varsa, piyasada faiz 
oranları düştüğünde sahip olduğunu tahvilin değerinde de artış 
meydana gelecektir.
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Her Yatırım Aracını İstediğim Zaman Elden 
Çıkarabilir miyim?

Borsada işlem gören bir hisseyi alıcı olduğu sürece 
istediğiniz anda satarak paraya dönüştürebilirsiniz. Ancak, 
satış anındaki piyasa fiyatı alış fiyatından daha düşükse bir 
zarar söz konusudur. Piyasa fiyatının yükselmesini bekleyerek 
bu zarardan kaçınabilirsiniz. Ya da piyasalar sürekli düşüş 
gösterdiği durumlarda hisse senetlerinizi satarak zararınızın 
daha da büyümesini engelleyebilirsiniz. Özel veya kamu sektörü 
tahvili ve hazine bonosunu da istediğiniz anda piyasada geçerli 
satış fiyatından satarak paraya dönüştürebilirsiniz. Ancak, 
elden çıkaracağınız bu menkul kıymetlere menkul kıymet 
piyasalarında (borsada) yüksek bir talep varsa, yani likidite 
kabiliyeti yüksekse, paraya dönüştürme işlemi daha kolay 
olacaktır.

Hangi Miktarda ve Ne Kadar Süre İçin Yatırım 
Yapacağıma Nasıl Karar Vereceğim?

Ne miktarda yatırım yapacağınız, yatırım araçları 
arasındaki seçiminizi etkileyecektir. Bazı menkul kıymetlere 
yatırım yapabilmeniz için asgari bir miktar belirlenmiştir. 
Tasarrufunuz bu miktarın altında kalırsa o araca hemen yatırım 
yapamazsınız. Bunun için biraz daha para biriktirmeniz gerekir. 
Ne kadar bekleyeceğiniz her ay düzenli olarak ne kadar tasarruf 
edeceğinize bağlıdır.

Hisse yatırımı yapmak isterseniz, istediğiniz her miktarda 
alım yapamazsınız. Borsada işlem birimi lottur ve standart “lot” 
büyüklüğü, 1 TL nominal değerli hissedir. Bir hisse için bir 
seferde girilebilecek “maksimum lot miktarı” ise her hisse için 
her ay yeniden belirlenmektedir. 
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Yatırım yapacağınız miktar kadar, yatırım yapacağınız süre 
de önemlidir. Yatırım yapacağınız sürenin uzunluğu sizin 
paraya ne zaman ihtiyacınız olacağına bağlıdır. Uzun vadeli 
bir yatırımınızı vadesinden önce paraya çevirmek isterseniz 
zarar edebilirsiniz. Eğer yakın bir zamanda paraya ihtiyacınız 
olacaksa kısa vadeli yatırımları tercih etmeniz gerekir. Sermaye 
piyasalarında istediğiniz vadelerde yatırım yapma imkânı 
bulabileceğiniz pek çok yatırım aracı bulunmaktadır. 

Peki, Yatırım Yapacağım Aracı Nasıl Seçeceğim?
Yatırımımızı sabit getirili araçlara mı, değişken getirili 

araçlara mı veya her ikisine birden mi yapacağız? Öncelikle 
buna karar vermemiz gerekir. 

Sabit faizli olarak çıkarılan özel sektör şirketlerinin tahvilleri, 
hazine bonosu ve devlet tahvili gibi araçlar sabit getirili olup, 
hem faiz miktarı hem de anapara ve faiz ödeme dönemleri 
önceden bellidir. 

Hissenin getirisi ise önceden belli değildir. Temettü olarak 
elde edeceğimiz getiri şirketin kâr edip etmemesine, her yıl 
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kar dağıtım kararı alıp almamasına ve bu konudaki yasal 
düzenlemelere, sermaye kazancı olarak elde edeceğimiz getiri 
ise hisseyi sattığımız andaki piyasa fiyatına bağlıdır.

Şimdi, yatırım aracı için karar verilecek aşamaya geldiniz.

•	 Paranızın belirli aralıklarla sabit veya değişken miktarda 
olmak üzere düzenli bir gelir getirmesini ve bütçenize 
katkıda bulunmasını istiyorsanız, tahvil alma yolunu 
seçebilirsiniz. Örneğin; özel sektör tahvil faizleri genellikle 
banka mevduat faizinden daha yüksek olmaktadır.

•	 Ama risk almak istemiyor paranız devlet güvencesinde 
olsun istiyorsanız devlet tahvili veya hazine bonosu 
alabilirsiniz.

•	 Biraz daha riski göze alarak yatırım yapabilirim 
diyorsanız, hisse yatırımını tercih edebilirsiniz.

•	 Bu araçları tek tek belirleyip yatırım yapmak yerine, 
bunların hepsine yatırım yapmak istiyorsanız, bu araçlara 
değişik oranlarda yatırım yapan yatırım fonlarının 
katılma belgelerine de yatırım yapabilirsiniz.

Eğer yatırımınızı kendiniz yönetmek yerine uzman bir 
kuruluşa yönettirmek istiyorsanız bu konuda yetkili portföy 
yöneticilerine başvurabilirsiniz veya portföy işletmeciliği yapan 
yatırım fonları ile yatırım ortaklıkları aracılığı ile de yatırım 
yapabilirsiniz.

Hisse ve Tahvil Arasında Nasıl Seçim Yapacağım?
Birçok şirket yatırımcılara kendi hisselerini ve tahvillerini 

alma fırsatı sunar. Örneğin, siz otomobil üreten bir şirketin 
hisselerine yatırım yapmanın kârlı olacağına inanıyorsunuz, 
çünkü sizin bildiğiniz pek çok kişi o marka otomobilleri tercih 



15

ediyor. Yakın arkadaşlarınız da bu şirketin otomobillerinin çok 
sağlam olduğunu ve uzun yıllar çalıştığını söylüyor. Ayrıca, 
şirketin kamuya açıklanan mali tabloları, fiyatını etkileyebilecek 
özel durum açıklamaları, izahname ve sirkülerleri  gibi bilgileri 
okuduktan sonra bir de lisanslı yatırım danışmanlarından 
şirketi araştırdınız ve iyi bir şirket olduğuna kanaat getirdiniz.

Söz konusu otomobil şirketi yatırımcılara hisse ve tahvil 
satmaktadır. Tahviller iki yıl vadeli olarak sunulmakta, ayrıca 
yılda iki kez %15 oranında faiz ödemektedir. Bir başka ifade ile 
anaparanızı ikinci yılın sonunda geri alabilecek, ayrıca altı ayda 
bir faiz geliri elde edebileceksiniz.

Eğer hisse alırsanız, şirkete ortak olacaksınız. Şirket iyi 
kazanırsa ve diğer yatırımcılar da böyle düşünürse kazancınız 
oldukça yüksek olacaktır. Ama aynı zamanda tahvilden 
kazanacağınızın üstünde değer artışı da söz konusu olabilir. 
Ancak, şirketin mali durumunun zayıflaması halinde ilk 
ödediğiniz tutarı kaybedebileceğiniz muhtemel bir risk 
üstlenmiş olmaktasınız. 

Hisse yatırımlarını uzun vadeli olarak düşünmek gerekir. İyi 
bir şirketin hissesi kısa vadede dalgalanma gösterebilir ve bazı 
dönemlerde düşük temettü ödeyebilir. Ancak kârını dağıtmayıp 
yatırıma yönelten şirket uzun vadede daha çok değer kazanabilir. 
Bu durumda hissenin kısa vadede alınıp satılması yüksek getiri 
yaratmaz.

Yatırımcıların çelik, otomotiv, gıda, tekstil veya 
telekomünikasyon gibi çeşitli iş kollarındaki şirketlerin 
hangilerinin iyi olduğuna karar vermesi oldukça güçtür. 
Bu konuda uzman olmak gerekir. Bu nedenle, sektörler ve 
sektörlerde yer alan şirketler hakkında araştırma yapan, 
onları inceleyen, hisse alınabilecek şirketleri tavsiye eden 
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profesyonellere danışılmasında yani yetkili kurumlardan 
portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti alınmasında 
yarar vardır.

Tüm bunlarla uğraşmak istemezseniz, daha kolay bir yol 
olarak, yatırım profesyonellerinin işlettiği, içinde hisse, tahvil ve 
bono gibi çeşitli yatırım araçlarının bulunduğu, bir çeşit menkul 
kıymetlerden oluşan sepet olan yatırım fonlarını da seçilebilir.
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Hisse ve Tahvil Arasındaki Farklar

No TAHVİL HİSSE SENEDİ

1 Tahvil bir borç senedidir. Hisse senedi ise bir mülkiyet 
senedidir.

2 Tahvil sahibi, tahvil çıkaran 
kuruluşun uzun vadeli 
alacaklısıdır.

Hisse senedi sahibi, hisse 
senedini çıkaran kuruluşun 
ortağıdır.

3 Tahvil sahibinin bir şirkete 
sağladığı sermaye yabancı 
sermayedir.

Hisse senedi sahibi, şirkete 
belli bir oranda sahiptir. 
Kullandırdığı sermaye 
özsermayedir.

4 Tahvil sahibi, şirketin aktifi 
üzerindeki alacağından 
başka hiçbir hakka sahip 
değildir. Şirketin yönetimine 
katılamaz. Buna karşılık, 
şirketin brüt kârından, 
önce tahvil sahiplerine 
faiz ödenir. Bundan sonra, 
bilanço kâr gösterirse, hisse 
senetlerine temettü ödenir. 
Tahvil sahipleri alacaklarını 
aldıktan sonra, şirketin mal 
varlığı üzerinde hiçbir hak 
iddia edemezler.

Hisse senedi satın alarak 
şirketin ortağı olan hak 
sahipleri, kendilerine tanınan 
tüm ortaklık haklarından 
yararlanabilirler.

5 Tahvilde kesin bir vade 
vardır, bu vade sonunda 
tahvil sahibi ile şirket 
arasındaki hukuki ilişki sona 
erer.

Hisse senedinde vade 
olmadığı gibi, hisse senedi 
sahibi ile şirket arasındaki 
ilişki ebedidir, sadece hisse 
senedinin sahibi değişebilir.



18

SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 1

6 Tahvilin getirisi belli ve 
sabittir (değişken faizli 
tahvillerde faiz oranları 
ancak iktisadi şartlar 
değiştiğinde mevzuat 
değişikliği ile değişebilir).

Hisse senedinin getirisi, hisse 
senedi değerinde meydana 
gelen artış ve şirketin 
dağıtacağı kar payıdır. Ancak 
senet sahibinin hangi yıl ne 
kadar gelir elde edeceği, hatta 
gelir elde edip edemeyeceği, 
belli değildir.

7 Tahviller itibari değerinin 
altında bir değerle (iskontolu 
olarak) ihraç edilebilir.

Hisse senetleri itibari 
değerin altında bir fiyatla 
satılamazlar.

8 Tahviller, şirketler dışında 
devlet ve belediyeler gibi 
tüzel kişiliğe sahip kamu 
kuruluşları tarafından da 
çıkarılabilir.

Birer katılma payını ifade 
eden hisse senetleri anonim 
şirketler tarafından ihraç 
edilebilirler(sermayesi 
paylara bölünmüş komandit 
şirketler de hisse senedi 
çıkarabilmekte ancak 
bunlar halka arz yoluyla 
satılamamaktadır).

9 Tahviller bir itfa planı 
dahilinde itfa edilir.

Hisse setlerinde prensip 
itibariyle itfa söz konusu 
değildir. Ancak isteğe bağlı 
olarak, hisse senetlerinin 
bir bölümü itfa edilebilir 
ki, bunun anlamı sermaye 
azaltımıdır. Hisse 
senetlerinin tamamen itfası 
ise şirketin tasfiyesi demektir.

No TAHVİL HİSSE SENEDİ
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Hissesini veya Tahvilini Alacağım Şirkette Nelere 
Dikkat Etmem Gerekli?

Yatırımınızdan para kazanabilmeniz için, hissesini veya 
tahvilini satın alacağınız şirkete ilişkin olarak aşağıdaki konulara 
dikkat etmeniz gereklidir:

a) Şirketin sektördeki rakiplerinden daha iyi performans 
göstermesine,

b) Şirketin geniş bir müşteri kitlesinin olmasına ve bunun 
giderek artmasına,

c) Diğer yatırımcıların da bu şirketin iyi bir şirket olduğuna 
inanmalarına,

d) Şirket yöneticilerinin dürüst, çalışkan ve yetenekli 
olmalarına,

e) Şirketin mali yapısının sağlıklılığına,
f) Şirketin kamuyu aydınlatma ve genel olarak sermaye 

piyasası

düzenlemelerine uyumuna.
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Bu koşullar bir arada olduğunda ve ilgilendiğiniz şirket 
kurumsal yönetim ilkelerine  uyum konusunda istekli ve 
bu konuda başarılı ise, yatırımınızı paraya dönüştürmek 
istediğinizde, bu şirketin menkul kıymetlerini satın almak 
isteyen çok sayıda başka yatırımcılar olacaktır.

Eğer; 
•	 Rakipler seçeceğiniz şirketten daha iyi ise, tüketiciler 

şirketin ürettiği malı satın almak istemiyorsa,
•	 Şirket yöneticileri deneyimsiz ve beceriksizse,
•	 Gereksiz para harcaması varsa veya giderler gelirlerden 

fazla ise,
•	 Şirketin hissesini satmak istediğinizde diğer yatırımcılar 

hisse fiyatının şirketin performansına göre çok yüksek 
olduğunu düşünüyorsa,

•	 Şirket yöneticileri dürüst değil ve paranızı iş yapmak 
yerine kendileri için harcıyorsa,

•	 Yöneticiler iş konusunda yalan söylüyor ve finansal 
tablolarda gerçek olmayan rakamlarla makyaj yaparak 
kolay aldanan yatırımcının parasıyla şirketi finanse etmek 
istiyorsa,

•	 Piyasa düşerken yatırımınızı satmak zorunda kalırsanız,
•	 Şirket hakkında kamunun tam olarak aydınlatılamaması 

sebebiyle İMKB yönetmelikleri çerçevesinde şirketin 
işlem sırası (tahtası) kapatılırsa,

•	 Yatırım yaptığınız şirketin tabi olduğu düzenleyici kurum 
ve kuruluşlarca, hisselerinin devralınması gibi çeşitli 
yaptırımlar uygulanırsa 

yatırımınızdan para kaybedebilirsiniz.
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Bazı Arkadaşlarım Hangi Hissenin Yükseleceğini 
Önceden Haber Aldıklarını Söylüyorlar...

Lütfen boş söz ve vaatlere kulak asmayın!

 Hemen ve çok yüksek kâr edeceğiniz vaadi ile çok acele 
yatırım yapmanızı söyleyen beklenmedik telefon, mektup, 
elektronik posta veya tanımadığınız bir kişinin ziyaretinde çok 
dikkatli olun.

Kısa zamanda yatırımınıza yüksek getiri verileceği veya 
paranızın iki katına çıkarılacağı gibi sözlere şüphe ile bakın. 
“Yarın çok geç olacak” veya “altın fırsatın avantajından 
faydalanmak isteyenlerin uzun bir bekleme listesi oluşturduğu, 
bunun için çabuk davranmak gerektiği” gibi sözlerle baskı 
yaparak para talep edenleri geri çevirin.

Yatırım öncesinde, ilgilendiğiniz yatırım aracı ve şirketle 
ilgili izahname, halka arz belgesi, mali tablolar veya benzer 
belgeleri sorun. Şirketlerle ilgili tüm bilgilerin yer aldığı http://
www.kap.gov.tr adresini ziyaret edin. Size sunulan belgelerde 
küçük yazılar ile yazılmış şeyleri dikkatlice okuyun ve herhangi 
bir şey imzalamadan önce şartları doğru olarak anladığınızdan 
emin olun.

Herhangi bir tereddüdünüz olursa, bir taahhüde girmeden 
önce avukatınıza veya yatırım danışmanınızın görüşünü 
alın. Yaptığınız yatırımların, yani alınan hisselerin Sermaye 
Piyasası Kurulu’na (SPK/Kurul) kayıtlı olmasına dikkat edin. 
Bölgenizdeki gazetelerde ilan vererek veya Kurul’a kayıt 
yaptırmadan hisse satan şirketlere kesinlikle ortak olmayın.
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Yatırım Fonları Yatırımcıların Hayatını Nasıl 
Kolaylaştırıyor?

Bir çok şirket ve yatırım aracını inceledikten sonra bir veya 
daha fazla profesyonel yatırım uzmanı çeşitli yatırım araçlarından 
oluşan bir portföy (yatırım fonu) oluşturmaktadır. Yatırımcılar 
bu fonlardan katılma belgesi aldıklarında, yatırımlarının değeri 
fonu oluşturan menkul kıymetlerin değerlerinin artmasına 
veya düşmesine bağlı olur. Böylece yatırımcı çeşitlendirmeden 
yararlanır ve parasını tek bir yatırım aracına bağlamanın 
riskinden kurtulur. Yatırımcı fon katılma belgesi alım ve 
satımında genellikle bir ücret öder. Her yatırım fonunda alınan 
bu “yönetim ücreti” ile fonun işletilmesine ilişkin harcamaları 
karşılanır ve çalışanlarının ücretleri ödenir.

Yatırım fonları aracılığı ile yatırım yapmak birçok açıdan 
kolaylık sağlar. Şöyle ki;

•	 Her yatırımcı tipine uygun portföyler sunulduğu ve 
içerdikleri sermaye piyasası araçlarına göre ayrı fon tipi 
bulunduğundan, istenilen risk derecesine göre seçim 
yaparak yatırım yapabilirsiniz.

•	 Yatırım fonlarına istediğiniz zaman istediğiniz küçük 
veya büyük miktarlarda yatırım yapabilirsiniz.

•	 Yatırım fonu, yatırımınızı çeşitlendirmenin en iyi yoludur.
•	 Profesyonel fon yöneticileri yatırım araçlarını çeşitli 

oranlarda sizin yerinize seçmekte ve onların getirileri 
ile risklerini sürekli olarak izlemektedir. Değişen piyasa 
koşullarına göre portföyden alım satım işlemlerini hızlı 
olarak yapmaktadırlar.

•	 Yatırım fonlarına yapacağınız yatırımınızı gün içinde belli 
saatlerde fonu ihraç eden kuruluşa başvurarak paraya 
çevirme kolaylığınız vardır.
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Yatırımlarımın Değerini Nasıl İzleyebilirim?
İyi bir yatırımcı olmak için piyasayı izlemek ve yatırımlarınızı 

sık aralıklarla gözden geçirmek gerekir. Gerektiğinde 
yatırımlarınızı bir araçtan diğer bir araca kaydırabilmelisiniz.

Yatırımcının bu amaçla kullanabileceği bilgilerden bir kısmı 
yorum ve değerlendirme içermeyen, genel olarak ekonomi, 
sektörler ve firmalar ile ilgili rakam ve istatistikî verileri kapsayan 
bilgilerdir. Bu tip bilgilere çeşitli kurum ve kuruluşlarca çıkarılan 
yayınlar, bu kurumların internet sitelerinde yer alan bilgiler 
örnek verilebilir. 

Sermaye piyasasında yatırım yapanların; 

•	 Borsa şirketlerinin mali tabloları, mali tablo dipnotları, özel 
durum açıklamaları, esas sözleşmeleri, faaliyet raporları 
gibi bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (www.
kap.gov.tr),

•	 Borsa endeksi ile piyasa verilerine İMKB’nin haftalık 
bülten, aylık bülten v.b. gibi çeşitli yayınlarından ve 
İMKB’nin web sayfasından (www.imkb.gov.tr) 

kolayca ulaşma imkanı vardır.

Ayrıca SPK, İMKB’de işlem gören şirketlere web sitesi kurma 
ve başta mali tablo ve raporlar olmak üzere şirket ile ilgili 
yatırımcıların ihtiyaç duyacağı tüm bilgilere web sitesinde yer 
vermelerini zorunlu tutmaktadır. Yatırım yaptığınız şirketin 
internet sitesine erişiminiz halinde yatırım yaptığınız şirket 
ile ilgili ihtiyaç duyduğunuz tüm güncel ve geçmiş bilgilere 
kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

 Bunun yanında SPK’nın aldığı kararlara da Kurul’un 
internet sayfasında (http://www.spk.gov.tr) bulunan Kurul 
Haftalık Bülteni’nin takibi suretiyle ulaşılabilir. Ayrıca Kurul’un 
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aynı internet sayfasından yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla 
hazırlanan periyodik raporlara ve sermaye piyasası ile ilgili 
verilere ulaşmak mümkündür.

Sermaye piyasası araçlarına ve ihraççılarına ilişkin olarak 
bilgilerin takip edilmesini teminen, şirketlerin izahnamesi 
ve gazetelerde yayınlanan sirkülerler takip edilmelidir. İhraç 
ve halka arz esnasında izahname ve sirkülerlere başvuru 
merkezlerinden ulaşılabilir. Ayrıca bu dokümanlara http://imkb.
gov.tr ve http://www.kap.gov.tr adreslerinden de ulaşabilirsiniz.

Günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında veya belli 
bölümlerinde yer alan faiz oranları, altın, döviz fiyatları, 
yatırım fonu katılma belgeleri fiyatları, hisse fiyatları, borsa 
endeks değeri gibi bilgiler de kullanılabilir. Basılı yayın dışında 
televizyon kanallarının veri yayınlarından ve teletext servisinden 
de piyasalarla ilgili verilere ulaşabilirsiniz.

Finansal piyasalarla ilgili bilgilerin bir kısmını ise, 
bilgilerin derlenip çeşitli teknikler kullanılarak veya sadece 
tecrübelere dayanılarak değerlendirildiği ve elde edilen 
sonuçların yatırımcının yatırım kararına hizmet edecek 
şekilde yorumlandığı bilgiler oluşturmaktadır. Aynı verilere 
dayanmasına rağmen, bu tip bilgi kaynakları farklı teknik ve 
değerlendirmelerin kullanılması nedeniyle farklı hatta birbiriyle 
çelişen sonuçlara ulaşabilmektedir. Gazetelerin ekonomi 
sayfalarında, ekonomi ve finans içerikli dergilerde, aracı 
kurumların araştırma birimlerince yayınlanan raporlarda yer 
alan yorumlanmış bilgiler de bu tür bilgilere örnek verilebilir.   

Bu tip bilgiler kullanılırken kaynak seçiminde çok dikkatli 
olunması gerekmektedir. Kaynağın güvenilirlik derecesini 
belirlerken, hazırlayanların bilgi ve deneyimleri, kullanılan 
model ve yöntemler, verileri aldıkları kaynaklar vb. ölçüt olarak 
alınabilir. 
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Çalışacağım Aracı Kurumu Nasıl Seçeceğim?
Yatırımlarınız konusundaki sorunlarınızı çözecek bir uzman 

kişiye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, SPK tarafından bu 
konuda yetkilendirilmiş aracı kurumlardan yardım alabilirsiniz. 
Yetkili aracı kurumlar hisse, tahvil, vadeli işlem sözleşmeleri, 
foreks ve yatırım fonu gibi yatırım araçlarından hangilerini 
seçeceğiniz konusunda size yatırım danışmanlığı yaparak 
yönlendirici önerilerde bulunabilirler.

Aracı kurumlar, her bir faaliyet için Kurul’dan yetki belgesi 
almış olması kaydıyla, menkul kıymet alım satımının yanı 
sıra, yine ücret karşılığı olmak üzere repo/ters-repo, yatırım 
danışmanlığı, portföy yöneticiliği, kredili menkul kıymet, açığa 
satış işlemleri ve menkul kıymet ödünç alma ve verme işlemleri 
ile halka arzlarda aracılık işlemleri yapabilmektedirler. 

Aracı kurumlar, şube ve irtibat bürosu açabilmekte veya 
bankalarla acentelik sözleşmesi imzalayarak banka şubelerini acente 
olarak kullanabilmektedir. Eğer bir aracı kurum şubesine, irtibat 
bürosuna ya da acente bankaya başvurmuşsanız, hangi aracı kuruma 
bağlı olarak çalıştığını öğreniniz.
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Sermaye piyasasında faaliyet gösteren aracı kurumlarla ilgili 
iletişim bilgilerine, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları 
Birliği (TSPAKB)’nin (http://www.tspakb.org.tr), İMKB’nin 
(http://www.imkb.gov.tr) ve SPK’nın (http://www.spk.gov.tr) 
web adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası’nda (VOB) 
yapılacak işlemlerde aracı kurumlar ve bankaların yanısıra SPK 
tarafından yetkilendirilen vadeli işlemler aracılık şirketlerinden 
de hizmet almak mümkündür. Söz konusu şirketlerin iletişim 
bilgilerine SPK’nın (http://www.spk.gov.tr\) ve VOB’un (http://
www.vob.org.tr/) internet adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Aracı Kurum Seçerken Nelere Dikkat Etmem Gerekli?
Yatırım danışmanınız, yapacağınız yatırım konusunda 

finansal amacınıza uygun olarak doğru kararı vermenizde 
size yardımcı olabilir. Ancak aracı kurumlar arasından doğru 
olanını ve bu kurum içinde size yardımcı olacak uzman kişiyi 
seçmek zor olabilir.

Bu seçimi yaparken aşağıdaki adımları izlemeniz yararlı 
olacaktır:

1. Yatırım uzmanı ile karşılaştığınızda ona amacınızı ve 
genel yatırım planınızı anlatarak yardımcı olun. Yatırım 
öncesinde bazı kararları almış olmanız gerekir. Ne kadar 
para yatırabilirsiniz? Yatırımınızın süresi kısa vadeli mi 
uzun vadeli mi? Ne kadar finansal risk alabilirsiniz? Ne 
tür vergi yükümlülükleriniz var? Bunların cevabı size 
bazı yollar gösterecektir.

2. Hangi hizmetlere ihtiyacınız olduğunu belirleyin. Hangi 
tip hizmetlere ihtiyacınız olduğunu bilmek ve ondan sonra 
hangi aracı kurumun size uygun olduğuna karar vermek 
en iyi yoldur. Çünkü farklı aracı kurumlar farklı ücret 
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karşılığı farklı hizmetler sunmaktadır. Eğer yatırımınızı 
kendiniz seçecekseniz, yalnızca alım satım belgesi olan 
bir aracı kurumla çalışabilirsiniz. Ama portföyünüzü 
yönettirmek ya da yatırım danışmanlığı hizmeti almak 
istiyorsanız o zaman bu hizmetleri sunan bir aracı kurum 
bulmanız gerekecektir.

3. Size referans verecek birilerini arayın. Aile fertlerine, 
arkadaşlarınıza, meslektaşlarınıza hangi aracı kurumu 
tavsiye ettiklerini sorun. Birkaç tavsiye topladıktan sonra 
belirlediğiniz aracı kurumla yüz yüze görüşme yapın. 
Onların sizin amacınızı ve risk üstlenme derecenizi iyi 
anladıklarından emin olun.

4. SPK’dan, İMKB’den ve TSPAKB’den aracı kurumun 
geçmişini öğrenin.

Kararınızı vermeden önce aracı kuruma aşağıdaki soruları 
sormaktan çekinmeyin:

•	 SPK	 yetki	 belgeniz	 var	 mı?	 Hangi	 hizmetleri	 vermeye	
yetkilisiniz? TSPAKB’ye üye misiniz, herhangi bir disiplin 
probleminiz var mı?

•	 Yatırım danışmanı olarak lisansınız var mı?

•	 Benim finansal amacımı ve risk toleransımı anladınız mı?

•	 Sizden paramla ilgili ne tür periyodik belgeler ve raporlar 
alabileceğim?

•	 Yatırımımdaki riskler nedir?

•	 Daha fazla bilgiyi nereden alabilirim?

•	 Yatırımımdan nasıl para kazanacağım?

•	 Hangi hizmetten ne kadar ve hangi esaslara göre ücret 
talep ediyorsunuz?



28

SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 1

Çalışacağım Aracı Kurumu da Seçtikten Sonra Ne 
Yapacağım?

Aracı kurumunuzu seçtikten sonra bu kurum ile bir sözleşme 
imzalamanız gerekir. Bu sözleşmenin konusu, aracı kurumdan 
alacağınız hizmetlere göre değişecektir.

•	 Menkul kıymet alım satımı yapacaksanız, “alım satıma 
aracılık çerçeve sözleşmesi”,

•	 Portföyünüzü aracı kuruma yönettirecekseniz, “portföy 
yönetim sözleşmesi”,

•	 Portföyünüzü yönettirmeyip sadece yatırımlarla ilgili 
tavsiyeler alacaksanız, “yatırım danışmanlığı” sözleşmesi,

•	 Repo/ters repo yaptıracaksanız, “repo ve ters repo 
sözleşmesi”,

•	 Kredili menkul kıymet alım satımı yapacaksanız, “kredili 
menkul kıymetler sözleşmesi”,

•	 Açığa satış yapacaksanız, “açığa satış çerçeve sözleşmesi”,
•	 Menkul kıymetleri ödünç alıp verecekseniz, “menkul 

kıymetlerin ödünç işlemi çerçeve sözleşmesi”,
•	 İMKB endeksleri, döviz, altın, emtia ve faize dayalı vadeli 

işlem yapacaksanız, “vadeli işlem sözleşmesi” 

yapmanız gerekir.

Bu sözleşmelerde bulunması gereken asgari koşullar 
sözleşme türüne göre değişmekle beraber, hepsinde sözleşme 
tarafları yatırımcı olarak siz ve hizmeti veren kurum olarak 
aracı kurum yer almaktadır. 

Sözleşmelerdeki kimlik bilgilerinizin, vergi kimlik 
numaranızın ve yazışma adresinizin doğru olmasına özen 
göstermeyi unutmayın. 
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Sözleşmelerde yazanları çok dikkatli bir şekilde okumalısınız, 
çünkü bu sizin hesabınızla ilgili kanuni haklarınızı etkileyebilir. 
Yeni bir hesap anlaşmasını şartlarını tamamen anlamadan 
imzalamayın. Yatırım uzmanının size sözlü olarak söylediği, 
fakat sözleşmede yer almayan şeylere inanmayın.

Aracı kurumla sözleşme yaptıktan sonra bir örneğini almayı 
unutmayın ve bu örneği kolayca bulabileceğiniz bir yerde 
saklayın.

Alım Satım Emri Nasıl Verilir?
Aracı kuruluşlara vereceğiniz borsada gerçekleştirilecek alım 

satım emirlerinin yazılı olarak verilmesi esas olup, sözlü olarak 
telefon, faks vb. iletişim araçlarıyla da emir (elektronik ortamda 
verilen emirler de sözlü emir sayılmaktadır) verilebilir. Sözlü 
olarak verdiğiniz emirler, sıra numarası takip eden listelere, 
emrin alınışı sırasında aracı kuruluş tarafından kaydedilir 
(yazılı hale dönüştürülür) ve kaydedildiği sıra numarası ve 
kodu o anda size bildirilir. Müşteri emir formu en az iki örnek 
düzenlenir. İmzalı bir örneğinin size verilmesi gerekmektedir. 
Emri verdiğinizde, emrinizin borsaya intikal ettirilmesinden 
önce emrinizi değiştirebilir veya geri alabilirsiniz. 

Bazı aracı kurumlar tarafından menkul kıymet alım-
satım talimatlarının kabul edilmesi için, talimat veya portföy 
büyüklüğünün belli bir tutarı aşması istenmektedir. Konuyla 
ilgili düzenlemelerde, aracı kurumların menkul kıymet 
alım satımlarında verilen talimatları kısmen veya tamamen 
kabul etmemelerinin mümkün olduğu; ancak bu durumun 
müşteriye veya temsilcisine derhal bildirilmesi gerektiği esası 
benimsenmektedir. Bu çerçevede, bazı aracı kurumlar tarafından 
talimat kabulü için limit belirlenmesi hususunun mevzuata 
aykırı bir yönü olmadığını bilmenizde yarar bulunmaktadır.



30

SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 1

Menkul kıymet aldığınız veya sattığınız zaman aracı 
kurumlara bir komisyon ödemek zorundasınız. Aracı 
kurumlarda hisse alım satım işlemlerinde müşterilerden tahsil 
edecekleri aracılık komisyonlarında alt ve üst sınır uygulamasına 
son verilmiştir. 

Aracılık komisyonu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.10.1995 
tarih ve 40/1243 sayılı kararı ile 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren 
aracı kurum ve müşteri arasında serbestçe belirlenmektedir. 

Her Şeye Rağmen Bir Sorun Çıkarsa Ne Yapacağım?
Bazı yatırım kararları kazandırır, bazıları kaybettirir. Bu 

doğaldır, zaten bu nedenle riskinizi en az seviyede tutmak için 
yatırımlarınızı çeşitlendiriyorsunuz. Fakat aldatıldığınız için 
para kaybetmemeniz gerekir. Buna karşı önlem alabilirsiniz.

İşlemlerinizle ilgili bir sorun olduğundan şüphelendiğiniz 
zaman derhal harekete geçmekten çekinmeyin.

Bazen bir sorunu çözmek basit bir telefon konuşmasına 
bağlıdır. Belki kolayca düzeltilebilecek bir hata yapılmıştır. 
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Eğer aracı kurumunuzdaki yatırım uzmanı ile sorununuzu 
çözemiyorsanız, kurum yöneticisi ile konuşun. Ayrıca bu 
konuşmanızın kayda geçmesini sağlamak için bir de mektup 
yazın. Eğer bu yolla sonuca ulaşamazsanız, kanuni yolları 
başlatabilirsiniz. Bunu genel hukuk kuralları için geçerli 
olan zaman aşımı süresini geçirmeden yapmak gerekir. 
Kanunlarımızda zaman aşım süreleri talep hakkının niteliğine 
göre değişebilmektedir.

Bu arada SPK’ya bir dilekçe ile başvurun ve sorunun ne 
olduğunu anlatın. Bazen sorunu çözmede size yardım edebiliriz. 
Sadece kendinizin bu soruna maruz kaldığınızı düşünebilirsiniz 
ama genellikle böyle durumlarda yalnız değilsinizdir. Bazen 
sadece tek bir yatırımcının şikayeti üzerine Kurul bir soruşturma 
başlatabilir ve aracı kurumun hukuka aykırı bir durumu varsa 
bunu ortaya çıkartabilir.

Sorunlarla karşılaşıldığında yapılması gerekenlerin 
sıralaması şöyle olmalıdır:

1. Hesap ekstrenizi iyice inceleyin.
2. Daha sonra yatırım uzmanı ile konuşun.
3. Eğer hala memnun değilseniz, aracı kurumun bölüm 

yöneticisi ile temasa geçin. Bu arada aracı kuruma ilgili 
olayın tarihini ve şikayet özetini anlatan bir dilekçe 
hazırlayın.

4. Eğer sorun borsada gerçekleşen bir işlemden kaynak-
lanıyorsa, İMKB’ye başvurun.

5. SPK’ya dilekçe ile veya internet üzerinden başvuru 
yapabilirsiniz. Ayrıca Bilgi Edinme Kanunu kapsamında 
da Kurul’dan bilgi edinebilirsiniz.

6. Sorununuz hakkında TSPAKB’ye yazılı olarak bilgi 
verebilirsiniz.
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7. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde sahip 
olduğunuz menkul kıymetler için adınıza açılan 
hesaplarınız hakkında bilgi talep edebilirsiniz. 

8. Doğrudan ya da şikayetinizin sonucunda yapılan işleme 
itiraz etmek amacıyla adli yargı yoluna da başvurabilirsiniz. 

Aracı Kurumların Güvenirliliği Nasıl Denetleniyor?
Aracı kurum seçimi yatırım için vereceğiniz en önemli 

kararlardan biridir. Bu nedenle, yatırımcı olarak çalışacağınız 
aracı kuruma güvenmek istersiniz.

Piyasada güvenin sağlanması için kamu otoritesi tarafından 
birçok güvenlik yöntemleri uygulanmaktadır: 

•	 Aracı kurumlar periyodik olarak bağımsız denetimden 
geçerler.

•	 SPK periyodik incelemeler yapar ve onlardan düzenli bazı 
belgeler ister.

•	 Aracı kurum müşterilerinin yatırımları, aracı kurumların 
yatırımlarından ayrı tutulmaktadır. 

•	 Ayrıca, SPK’nın aracı kurumlar üzerinde bazı kısıtlayıcı 
düzenlemeleri bulunmaktadır.

•	 SPK haksızlık edenleri tespit ettiğinde, gerekli kanuni 
yolları başlatmaktadır.

Bütün bu düzenlemelere ve önlemlere rağmen yine de 
zaman zaman yatırımcıları kayba uğratacak işlemler maalesef 
gerçekleşebilmektedir. Kendinizi korumak için aracı kurumun 
SPK’dan izin almış olup olmadığına mutlaka bakın ve haklarında 
herhangi bir suç duyurusu olup olmadığını araştırın. Kurul’un 
internet sayfasından suç duyuruları görülebilmektedir.
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Yatırımlarımın Sonuçlarını Nasıl Kontrol Edeceğim 
ve İzleyeceğim?

Bir ay içinde çok kez alım satım yapan aktif bir yatırımcı da 
olsanız, az sayıda işlem yapıp aldığını elinde tutan bir yatırımcı 
da olsanız, her zaman yatırımınızın nasıl gittiğini izlemeniz 
gerekir.

Aracı kurumlar yaptıkları işlemlerle ilgili olarak;

•	 Hesap ekstresi,

•	 Nakit alındı ve ödendi belgeleri,

•	 Menkul kıymet giriş ve çıkış fişleri 

düzenleyerek müşterilerine vermek zorundadırlar.

Hesap ekstresi aylık dönemler itibariyle, işlem yapılan ayı 
izleyen yedi gün içinde müşterinin adreslerine gönderilir. Ancak, 
bir önceki ay yatırımcı tarafından hiçbir işlem yapılmamışsa 
gönderilmeyebilirler. Hesap ekstrenizde hesabınıza yapılan 
eklemeleri ve çıkarmaları, menkul kıymetlerinizin cari piyasa 
değerini, nakdinizi ve menkul kıymet adedinizi görebilirsiniz. 
Portföy değeriniz ekstreden ekstreye değişebilir. Ekstrenizi 
aldığınızda dikkatlice inceleyin. Emirlerinize uygun işlem 
yapılıp yapılmadığına bakın. Soru sormaktan kaçınmayın. 
Ekstrenizi saklayın. Sorun olduğunda veya vergi zamanı 
geldiğinde bu belgeye ihtiyacınız olacaktır. Hesap kapatılırken 
cari hesap ekstresi alınması unutulmamalıdır. 

SPK düzenlemeleri gereği, hesap ekstresinde yer alan 
bilgilerin belirli bir süre geçtikten sonra müşteri tarafından 
kabul edilmiş sayılacağına ilişkin sorumsuzluk kayıtlarına 
çerçeve sözleşmelerde ve ilgili diğer belgelerde yer verilemez. 
Ancak, ekstrenizi zamanında inceleyip, gerekiyorsa itiraz 
hakkınızı ivedilikle kullanmanızda yarar bulunmaktadır. 
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Nakit alındı belgesi, aracı kurum tarafından müşteriden 
tahsilât yapıldığında, nakit ödendi belgesi ise aracı kurum 
tarafından müşteriye ödeme yapıldığında düzenlenmekte olup, 
birer nüshaları müşteriye verilmektedir. Yine benzer şekilde, 
müşterilere ait menkul kıymetlerin aracı kuruluş menkul 
kıymet kasasına fiziki giriş ve çıkışlarında, menkul kıymet 
giriş veya menkul kıymet çıkış belgeleri düzenlenmekte olup, 
birer nüshaları müşteriye verilmektedir. Bu belgeleri de yine 
hesabınıza ait işlemleri takip etmek amacıyla kullanabilirsiniz.

Ayrıca MKK’ndan saklamada bulunan menkul kıymetleriniz 
ile ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz. MKK Yatırımcı iletişim 
Merkezi (AloMKK 444 0 655, MKK-Web, Çağrı Merkezi ve 
SMS) aracılığıyla sicil numaralarınızı ve şifrelerinizi kullanarak 
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki kendinize ait alt saklama 
hesaplarına ulaşıp menkul kıymet bakiyeleri hakkında bilgi 
alabilir ve yatırımcı blokajı işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Yatırımcıları Koruma Fonu
Özellikle küçük yatırımcıların aracı kuruluşların mali 

durumlarının bozulması nedeniyle zarara uğramalarının 
önlenmesi, bu piyasadaki yatırımcıların aracı kuruluşlardan 
kaynaklanan risklere karşı korunması ve bu sayede sermaye 
piyasalarına olan güvenin arttırılması amacıyla Yatırımcıları 
Koruma Fonu kurulmuştur. Haklarında tedrici tasfiye veya 
iflas kararı verilen aracı kurumların ve faaliyetleri durdurulan 
bankaların yaptıkları sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri 
nedeniyle müşterilerine karşı hisse senedi işlemlerinden doğan 
nakit ödeme ve hisse senedi teslim yükümlülüklerinin belirli bir 
miktarı Fon tarafından karşılanmaktadır. 
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Yatırım Kararı Alırken…
•	 Tasarruflarınızı tek bir yatırım aracına yatırmak yerine 

birden fazla yatırım aracına dengeli olarak bölüştürmeyi 
tercih ediniz.

•	 Gerektiği ölçüde bilgiye erişemeyen ve/veya uzmanlığa 
sahip olmayan bir yatırımcı iseniz, yatırım araçlarına 
doğrudan yatırım yapmak yerine yatırım fonlarına 
öncelik veriniz.

•	 Yeterince uzmanlaştığınız kanaatine ulaşıncaya dek 
portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmetlerinden 
yararlanma yolunu deneyiniz.

•	 Yatırımınızı yaparken güvenilirliğine inandığınız yetkili 
uzmanlar ve aracı kurumların araştırma raporlarından 
yararlanınız.

•	 Yatırım yaparken SPK izni, yetki belgesi, lisans gibi yasal 
belgelerin varlığını mutlaka araştırınız.

•	 Yatırımlarınızı izleyiniz, gerektiğinde vade yapısı, 
risk-getiri kombinasyonu bakımından portföyünüzü 
değiştiriniz. 

•	 Yasal haklarınızı öğreniniz.

•	 Hesap ekstrenizi kontrol ediniz, uygunsuz bir işlem fark 
ettiğinizde aracı kurumunuz, SPK, İMKB, TSPAKB, MKK 
ve gerektiğinde ilgili diğer merciler nezdinde haklarınızı 
arayınız. 
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İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Web  : http://www.spk.gov.tr/
  : http://www.yatirimyapiyorum.gov.tr/
Adres : Eskişehir Yolu 8. Km. No:156
    06530-ANKARA
Tel  : (0312) 292 90 90
Faks    : (0312) 292 90 00

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 
Web  : http://www.imkb.gov.tr/
Adres : Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad.
    Emirgan 34467-İSTANBUL
Tel  : (0212) 298 21 00
Faks  : (0212) 298 25 00

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB)
Web  : http://www.vob.org.tr/
Adres : Akdeniz Cad. No: 14 Birsel İş Mrk. D:601 
    35210 Alsancak İZMİR
Tel  : (0232) 481 10 81
Faks  : (0232) 445 61 85

İstanbul Altın Borsası (İAB)
Web   : http://www.iab.gov.tr/
Adres : Rıhtım Cad. No: 231-233
    34425 Karaköy- İSTANBUL
Tel  : (0212) 292 66 00
Faks  : (0212) 292 66 18

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)
Web  : http://www.mkk.com.tr/
Adres : Askerocağı cad. No:15 Süzer Plaza Kat:2
    34367 Elmadağ-Şişli/İSTANBUL
Tel  : (0212) 334 57 00
Faks  : (0212) 334 57 57
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İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank A.Ş.)
Web  : http://www.takasbank.com.tr
Adres : Şişli Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Cad.  

          Mecidiyeköy Yolu Sok. No: 286 
    34381 Şişli-İSTANBUL
Tel  : (0212) 315 25 25
Faks  : (0212) 315 25 26 

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB)
Web   : http://www.tspakb.org.tr/
Adres : Büyükdere Cad. No:173 1. Levent Plaza 
    A Blok Kat:4  34394 Levent-İSTANBUL
Tel  : (0212) 280 85 67
Faks  : (0212) 280 85 89

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB)
Web  : http://www.tdub.org.tr/
Adres : Barbaros Mah. Çiğdem Sok. 
    No:1 Ağaoğlu Mu Office Kat:11 
    No:48 34746 Ataşehir-İSTANBUL
Tel  : (0216) 688 46 46
Faks  : (0216) 688 44 46

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu
Web  : http://www.spl.com.tr/
Adres : Windowist Tower Eski Büyükdere Cd. No:26 
    Kat: 7 maslak-İSTANBUL
Tel  : (0212) 214 77 73
Faks  : (0212) 214 77 72

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Web  : http://www.kap.gov.tr/
Adres : Reşit Paşa Mah. Tuncay Artun Cad. 
    Emirgan-İSTANBUL
Tel  : (0212) 298 21 00 
Fax  : (0212) 298 25 00 
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Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)
Web  : http://www.tkyd.org.tr/
Adres : Yıldızposta Cad. Dedeman İşhanı No:48 Kat:7 
    34349 Esentepe-İSTANBUL
Tel  : (0212) 347 62 73
Faks  : (0212) 347 62 76

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER)
Web  : http://www.gyoder.org.tr/
Adres : Nispetiye Cad. Levent İşmerkezi
    No: 6/2 Levent-İSTANBUL
Tel  : (0212) 282 53 65 – (0212) 325 28 25
Faks  : (0212) 282 53 93 

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD)
Web  : http://www.tkyd.org
Adres : İş Kuleleri Kule-2 Kat:8
    34330 4. Levent-İSTANBUL
Tel  : (0212) 279 03 99
Fax  : (0212) 325 16 45 – (0212) 279 07 44

Borsa Yatırımcıları Derneği (BORYAD)
Web  : http://www.boryad.org
Adres : Mimar Sinan Mh. Hakimiyeti Milliye Cd. 
    Atlas Sk. No:29 Kat: 2 34680 
    Üsküdar-İSTANBUL
Tel  : (0216) 456 26 57
Faks  : (0216) 456 36 02 

Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD)
Web  : http://www.tuyid.org.tr/
Adres : Kasap Sok. No:22/A 34394 
    Esentepe-İSTANBUL
Tel  : (0212) 337 51 28
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Görüş ve önerileriniz için;
Kurumsal İletişim Dairesi
Tel : (312) 292 89 00
Faks : (312) 292 89 03
E-Posta : iletisim@spk.gov.tr



http://www.spk.gov.tr
http://www.cmb.gov.tr
http://www.yatirimyapiyorum.gov.tr

Ankara
Telefon : (312) 292 90 90
Faks : (312) 292 90 00
Adres : Eskişehir Yolu 8.km
   No:156 06530 ANKARA

İstanbul 
Telefon : (212) 334 55 00
Faks : (212) 334 56 00
Adres : Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad.
   No:15 Süzer Plaza Kat:3 34367
   Şişli-İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU


