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Kazandıklarınızın hepsini harcamıyorsunuz, değil mi? 

O halde tasarruf ediyorsunuz demektir. 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 saklamanız gerekli. Bir başka 
ifade i l e  yatırım yapmanız gerekli. Örneğin paranızı bir bankada vadeli 
mevduat hesabına yatırabilir ve faiz geliri elde edebilirsiniz. Paranızı 
bankaya yatırmak dışında da çok çeşitli yatırım araçları bulunmaktadır. 
Örneğin; arsa ve ev gibi gayrimenkuller de birer yatırım aracıdır. Benzer 
şekilde, döviz almak da en kolay yatırımlardan biridir. 

Öte yandan, paranızı sermaye piyasalarına da yatırabilirsiniz. Bunun 
iç in  hisse, özel sektör tahvili, devlet tahvili, yatırım fonu katılma 
belgesi gibi yatırım araçlarından birini seçmeniz gerekli. 

 



Ama benim çok yakında paraya ihtiyacım olacak! 

Yatırım yapmaya karar verirken paranızı ne kadar süre i le  o yatırımda 
tutabileceğiniz önemlidir. Bazı yatırımlar uzun vadede iyi getiri sağlar, 
kısa vadede paraya çevrilirse kârlı olmaz. Bazı yatırım araçları ise kısa 
vadeli yatırım yapacak tasarruf sahiplerine daha uygundur. 

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 da unutmayın. Doğru kişilere ve 
kurumlara soracağınız sorularla, zaman içinde daha çok şey 
öğrenirsiniz. 

Biz de burada size yatırım yaparken dikkat etmeniz gereken konuları 
özetlemeye çalışacağız. 

Güvenli ve bol kazançlı yatırımlara... 

Risk ne demek? 

Risk en basit anlamı ile yatırılan paranın kaybedilme tehlikesidir. Risk 
ileride olacak olayların belirsizliğinden kaynaklanmaktadır. Anaparanın 
geri dönmeme riskinden başka, faiz riski, döviz riski gibi yatırım 
aracının fiyatını ve dolayısıyla getirisini etkileyen riskler de 
bulunmaktadır. 
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Genel bir piyasa kuralı olarak bir yatırımın riski ne kadar yüksekse, o 
yatırım için vaat edilen getiri de o kadar yüksek olacaktır. Yüksek riskli 
bir yatırımda eğer iş ler  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 çok 
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. 
Vaat edilen getiri yükseldikçe beraberinde r i sk in  de arttığı 
unutulmamalıdır. Bu finansal piyasaların temel kuralıdır. 

Sermaye piyasası araçlarının riskleri nedir? 

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 i lg i l id i r .  Piyasa faiz oranlarının 
yükselmesi borçlanma aracının değerinin düşmesine yol açmaktadır. 

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. 

Hisse gibi ortaklık hakkı sağlayan yatırım araçlarının riski ise şirketin 
gelecekte beklenen temettüü (kâr payını) ödeyememesinden, 
piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle hisse fiyatlarının düşmesinden 
veya satış anında hissenin yeterli talep görmemesinden kaynaklanır. 
Şirketin iflası halinde ise ortaklar (hissedarlar) şirketin tüm alacaklılarına 
ödemeler yapıldıktan sonra kalan tasfiye bakiyesine payları oranında 
katılırlar. 
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Genel olarak riski i k i  ana grupta toplamak mümkündür; 

• Bütün finansal araçları etkileyen genel faktörlerden 
kaynaklanan risk, 

• Bir finansal aracın kendisine has özelliklerden kaynaklanan riskler, 
(iş riski, finansal risk, likidite riski) 

"Bir finansal aracın riski" denildiğinde bu ik i  tür riskin toplamı anlaşılır. 

Küresel piyasalardaki koşullar ile ülkeye özgü m i l l i  gelir artış h ız ı ,  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, ik l im 
koşulları daha çok tarım sektöründeki işletmelerinin hisse fiyatlarını 
etkileyen bir risk unsurudur. İk l im koşullarından kaynaklanan riskten 
tarım sektöründeki işletmelerinin hisselerini almayarak kaçınmak 
mümkün iken, ekonomik durgunluktan kaynaklanan riskten hisse bazlı 
seçim yaparak kaçınmak genelde mümkün değildir. 

Peki, risk faktöründen nasıl kaçınabiliriz? 

Tabii ki var. 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. Portföy bir sermaye piyasası aracı yatırımcısının sahip 
olduğu sermaye piyasası araçlarının tümüdür. Portföy yönetimi ve 
yatırım danışmanlığı faaliyetleri Sermaye Piyasası düzenlemeleri 
kapsamında tanımlanmış olup, yetkili aracı kurumlardan bu tür 
hizmetler 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 ilgisi var mıdır? 

Bir yatırımın getirisi o yatırımın riskine bağlı olduğu kadar yatırımın 
vadesi i le de i lg i l id ir .  Paranızı ne kadar uzun süre çekmeden o araçta 
tutarsanız elde etmeyi bekleyeceğiniz getiri de o ölçüde yüksek 
olacaktır. Örneğin, bir yıl vadeli mevduat hesabının faizi, bir ay vadeli 
mevduat hesabının faizinden genelde daha yüksek olmaktadır. 
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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 
• Nakde çevrilme kolaylığı yani likiditesidir. 

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

Getiri nasıl hesaplanıyor? 

Her yatırım aracının getirisi verdiği faiz veya temettüye göre 
değişmektedir. Enflasyonun arttığı ortamlarda 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 a l ıp  daha yüksek bir fiyattan satarsanız sermaye 
kazancı elde etmiş olursunuz. 

Her yatırım aracını istediğim zaman elden çıkarabilir 
miyim? 

Borsada işlem gören bir hisseyi 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. Özel veya kamu sektörü tahvili 
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ve hazine bonosunu da istediğiniz anda 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. 

Ne miktarda ve ne süre için 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 iç in  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 250, 500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000 veya 
25.000 lot olmak üzere her hisse için her ay yeniden belirlenmektedir. 
Eğer bir lot alacak paranız yoksa, bu takdirde, küsurat emir 
işlemlerinizi Borsa dışında lot altı işlem yapmaya yetkili üyelere 
başvurarak gerçekleştirebilirsiniz. 

Paranızı sermaye piyasası araçlarına değil de repo veya mevduat gibi 
para piyasası araçlarına yatıracaksanız, asgari l i mi t  bankadan bankaya 
değişebilmektedir. 

Yatırım yapacağınız miktar kadar, yatırım yapacağınız süre de 
önemlidir. Yatırım yapacağınız sürenin uzunluğu sizin ne zaman paraya 
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. 
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Peki, yatırım yapacağım aracı nasıl seçeceğim? 

Yatırım yaparken dikkat edeceğiniz konular, yatırdığınız paranızı ve 
beklediğiniz kazancı zamanında a l ıp  alamayacağınız ve paranızın 
enflasyon karşısında değer kaybedip kaybetmeyeceğidir. 

Şimdi durumumuzu bir kez daha gözden geçirelim: 

Yatırımımızı sabit getirili araçlara mı, değişken getirili araçlara mı veya 
her ikisine birden mi yapacağız? Öncelikle buna karar vermemiz 
gerekli. Sabit faizli olarak çıkarılan özel sektör şirketlerinin tahvili, 
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 b e l l i  değildir. Temettü olarak elde 
edeceğimiz getiri şirketin kâr edip etmemesine, sermaye kazancı olarak 
elde edeceğimiz getiri ise hisseyi sattığımız andaki piyasa fiyatına 
bağlıdır. 
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Eğer yatırımınızı kendiniz yönetmek yerine uzman bir kuruluşa 
yönettirmek istiyorsanız bu konuda yetkili portföy yöneticilerine 
başvurabilirsiniz veya portföy işletmeciliği yapan, yatırım fonları i le  yatırım 
ortaklıkları aracılığı i le  de yatırım yapabilirsiniz. 

Şimdi, yatırım aracı iç in karar verilecek aşamaya geldiniz. 

• Paranızın belirli aralıklarla yüksek düzeyde 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. 

• Paranız devlet güvencesinde olsun isterseniz 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, bu araçlara değişik 
oranlarda yatırım yapan yatırım fonlarının katılma belgelerine 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 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 ik i  kez %15 
oranında faiz ödemektedir. Bir başka ifade ile anaparanızı ik inci  y ı l ın  
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sonunda geri alabilecek ama altı ayda bir faiz geliri elde edebileceksiniz. 

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

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 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 profesyonellere 
danışılmasında yani yetkili aracı kurumlardan portföy yönetimi ve 
yatırım danışmanlığı hizmeti alınmasında yarar vardır. 

Daha kolay bir yol olarak, yatırım profesyonellerinin işlettiği, içinde 
hisse, tahvil ve bono gibi çeşitli yatırım araçlarının bulunduğu yatırım 
fonları da seçilebilir. 



 14

 

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" i l e  fonun işletilmesine ilişkin harcamaları karşılanır 
ve çalışanlarının ücretleri ödenir. 

Yatırım fonları aracılığı i le  yatırım yapmak birçok kişinin kolayına 
gitmektedir. Çünkü; 

• Her yatırımcı tipine uygun portföyler sunulduğu ve içerdikleri sermaye 
piyasası araçlarına göre 10’dan fazla ayrı fon tipi bulunduğundan istenilen 
risk derecesine göre seçim yapılarak 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 i le  risklerini sürekli olarak 
izlemektedir. Değişen piyasa koşullarına göre portföyden alım satım 
işlemlerini hızlı olarak yapmaktadırlar. 

• Yatırım fonlarına yapacağınız yatırımınızı gün içinde belli saatlerde 
ihraççı aracı kuruluşa başvurarak paraya çevirme kolaylığınız vardır. 

Hissesini veya tahvilini alacağım şirkette nelere dikkat 
etmem gerekli? 

Yatırımınızdan para kazanabilmeniz için, hissesini veya tahvilini satın 
alacağınız şirkette şunların bulunmasına dikkat etmeniz gereklidir; 

 
• Şirketin sektördeki rakiplerinden daha iyi performans göstermesine, 
• Şirketin geniş bir müşteri kitlesinin olmasına ve bunun giderek 
artmasına, 
• Diğer yatırımcıların da bu şirketin iyi bir şirket olduğuna inanmalarına, 
• Şirket yöneticilerinin dürüst, çalışkan ve yetenekli olmalarına, 
• Şirketin mali yapısının sağlıklılığına, 
• Şirketin kamuyu aydınlatma ve genel olarak sermaye piyasası 

düzenlemelerine uyumuna. 
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Yani 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 seçeceğ iniz 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, 

• Şirket hisse üzerinde yapay işlemler (manipülasyon) yapılıyorsa, (Bu 
durumda hisse fiyatları şirketin gerçek değerini yansıtmaz. Fiyatları suni 
olarak yükselttikten sonra manipülatör kendi elindeki hisseyi satar. 
Böylece hisse fiyatı düşer ve yatırımcı kayba uğrar.) 

• Piyasa düşmüşken yatırımınızı satmak zorunda kalırsanız, 
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• Şirket hakkında kamunun tam olarak aydınlatılamaması durumunda 
İMKB yönetmelikleri çerçevesinde Şirketin işlem sırası kapatılırsa, 

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

yatırımınızdan para kaybedebilirsiniz. 

Bazı arkadaşlarım hangi hissenin yükseleceğini önceden haber 
aldıklarını söylüyorlar... 

Lütfen boş söz ve vaatlere kulak asmayın. 

   Hemen ve çok yüksek kâr edeceğiniz vaadi i le 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 ik i  
katına çıkarılacağı gibi sözlere şüphe i le  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 i l g i l i  izahname, 
halka arz belgesi, mali tablolar veya benzer belgeleri sorun. Sonra 
belgelerde küçük yazılar i l e  yazılmış şeyleri dikkatlice okuyun ve 
herhangi bir şey imzalamadan önce şartları doğru olarak anladığınızdan 
emin olun. 
Herhangi bir tereddüdünüz olursa, bir taahhüde girmeden önce 
avukatınızın veya yatırım danışmanınızın görüşünü a l ın .  Yaptığınız 
yatırımların, yani alınan hisselerin Sermaye Piyasası Kurulu'na 
(SPK/Kurul) kayıtlı olmasına dikkat edin. Bölgenizdeki gazetelerde i lan  
vererek veya Kurul'a kayıt yaptırmadan hisse satan şirketlere kesinlikle 
ortak olmayın. 
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Yatırımlarımın değerini nasıl izleyebilirim? 

İyi bir yatırımcı olmak için piyasayı izlemek ve yatırımlarınızı s ık  
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 
i le i l g i l i  rakam ve istatistikî verileri kapsayan bilgilerdir. Bu tip bilgilere 
çeşitli kurum ve kuruluşlarca çıkarılan yayınlar, bu kurumların WEB 
sitelerinde yer alan bilgiler örnek verilebilir. Bu çerçevede sermaye 
piyasasında yatırım yapanlar; Borsa endeksi, Borsa şirketlerinin mali 
tabloları, mali tablo dipnotları, özel durum açıklamaları gibi bilgileri 
İMKB'nin web sayfasından (http://imkb.gov.tr) ve İMKB'nin haftalık 
bülten, a y l ık  bülten v.b. gibi çeşitli yayınlarından ulaşabilirler. 
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Bunun yanında SPK'nın aldığı kararlara da Kurul'un web sayfasında 
(http://www.spk.gov.tr) bulunan Kurul Haftalık Bülteni'nin takibi 
suretiyle ulaşılabilir. Ayrıca Kurul’un aynı web sayfasında 
yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanan periyodik raporlara ve 
sermaye piyasası ile ilgili verilere ulaşmak da mümkündür. 

Sermaye piyasası araçlarına ve ihraççılarına il işkin olarak bilgilerin 
takip edilmesini teminen, şirketlerin izahnamesi ve gazetelerde 
yayınlanan sirkülerler takip edilmelidir. Ayrıca ihraç ve halka arz 
esnasında izahname ve sirkülerlere başvuru merkezlerinden de 
ulaşılabilir. 

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. Bas ı l ı  yayın dışında televizyon kanallarının veri 
yayınlarından ve teletext servisinden de piyasalarla i l g i l i  verilere 
ulaşabilirsiniz. 

Elde edilen bilgilerin bir kısmını ise, b i lg i ler in  derlenip, çeşitli 
teknikler kullanılarak veya sadece tecrübelere dayanılarak 
değerlendirildiği ve elde edilen sonuçların yatırımcının yatırım 
kararına hizmet edecek şekilde yorumlandığı b i lg i le r  
oluşturmaktadır. Aynı verilere dayanmasına rağmen bu tip bilgi 
kaynakları farklı teknik ve değerlendirmelerin kullanılması nedeniyle 
farklı ve birbiri i l e  çelişen sonuçlara ulaşabilecektir. 

Bu nedenle bu tip bilgiler kullanılırken kaynak seçiminde çok dikkatli 
olunması gerekmektedir. Kaynağın güvenilirlik derecesini belirlerken, 
söz konusu kaynakların bilgi ve deneyimleri, kullanılan model ve 
yöntemler, verileri aldıkları kaynaklar v.b. kriter olarak alınabilir. 
Gazetelerin ekonomi sayfalarında, ekonomi ve finans içerikli 
dergilerde, aracı kurumların araştırma birimlerince yayınlanan 
raporlarda yer alan yorumlanmış bilgiler de bu tür bilgilere örnek 
verilebilir. 
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Çalışacağım aracı kurumu nasıl seçeceğim? 

Yatırımlarınız konusundaki sorunlarınızı çözecek bir uzman kişiye 
ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, Kurul'ca bu konuda 
yetkilendirilmiş aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri veya mevduat 
kabul etmeyen bankalardan yardım alabilirsiniz. Aracı kurumlar hisse, 
tahvil 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 a l ım satımının yanı sıra, yine ücret karşılığı 
olmak üzere repo, yatırım danışmanlığı, portföy yöneticiliği, kredili 
menkul kıymet, açığa satış işlemleri ve menkul kıymet ödünç alma ve 
verme işlemleri, i l k  halka arzlarda aracılık işlemleri de 
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. 

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. 

Menkul kıymet aldığınız veya sattığınız zaman aracı kurumlara bir 
komisyon ödemek zorundasınız. Aracı kurumlarda hisse a l ım 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 01 
Ocak 2006 tarihinden itibaren aracı kurum ve müşteri arasında serbest 
olarak belirlenmektedir. Diğer taraftan, yatırım danışmanlığı veya portföy 
yönetimi hizmetlerinin talebi halinde, bu hizmetler için de yine taraflarca 
belirlenecek ayrı bir ücret söz konusu olacaktır.  
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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 i le  karşılaştığınızda ona amacınızı ve genel yatırım 
planınızı anlatarak yardımcı olun. Yatırım öncesinde bazı kararları 
almış olmanız gerekir. Ne kadar para yatırabilirsiniz? Yatırımınızın 
amacı 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 
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Uygun olduğuna karar vermek en iyi yoldur. Çünkü farklı aracı kurumlar 
farklı ücret karşılığı farklı hizmetler sunmaktadır. Eğer yatırımınızı 
kendiniz seçecekseniz, yalnızca alım satım belgesi olan bir aracı kurumla 
çalışabilirsiniz. Ama portföyünüzü de yönettirmek istiyorsanız o zaman 
bu hizmeti sunan bir aracı kurum bulmanız gerekecektir. 

3. Size referans verecek birilerini arayın. Aile fertlerine, arkadaşlarınıza, 
meslektaşlarınıza hangi aracı kurumu tavsiye ettiklerini sorun. Bir kaç 
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’nden aracı kurumun geçmişini öğrenin. 

Kararınızı vermeden önce aracı kuruma aşağıdaki soruları sormaktan 
çekinmeyin. 

• SPK yetki belgeniz var mı? 
• TSPAKB'ne üye misiniz, herhangi bir disipl in probleminiz var mı? 
• Hangi hizmetleri vermeye yetkilisiniz? 
• Yatırım danışmanı olarak lisansınız var mı? 
• Benim finansal amacımı ve risk toleransımı anladınız mı? 
• Sizden paramla i l g i l i  ne tür periyodik belgeler ve raporlar 

alabileceğim? 
• Yatırımımdaki risk nedir? 
• Daha fazla bilgiyi nereden alabilirim? 
• Yatırımımdan nasıl para kazanacağım? 
• Hangi hizmetten ne kadar ve hangi esaslara göre ücret talep 

ediyorsunuz? 
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Çalışacağım aracı kurumu da seçtikten sonra ne 
yapacağım? 

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

• Eğer menkul kıymet al ım satımı yapacaksanız, "alım satıma aracılık 
çerçeve sözleşmesi", 

• Eğer portföyünüzü aracı kuruma yönettirecekseniz, "portföy yönetim 
sözleşmesi", 

• Eğer portföyünüzü yönettirmeyip sadece yatırımlarla i lg i l i  tavsiyeler 
alacaksanız, "yatırım danışmanlığı" sözleşmesi, 

• Eğer repo yaptıracaksanız, "repo ve ters repo sözleşmesi", 
• Eğer kredili menkul kıymet a l ım satımı yapacaksanız, "kredili menkul 

kıymetler sözleşmesi", 
• Eğer açığa satış yapacaksanız, "açığa satış çerçeve sözleşmesi", 
• Eğer menkul kıymetleri ödünç alıp verecekseniz, "menkul kıymetlerin 

ödünç işlemi çerçeve sözleşmesi", 
• Eğer 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.  

Çok dikkatli olarak sözleşmelerde yazanları okumalısınız çünkü bu sizin 
hesabınızla i lg i l i  kanuni haklarınızı etkileyebilir. Yeni bir hesap 
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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 a l ım satım 
emirlerinin yazılı olarak verilmesi esas olup, sözlü olarak telefon, faks 
v.b. i letiş im 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 b i ld ir i l i r .  Müşteri emir formu en az iki 
örnek düzenlenir. İmzalı bir örneğinin size verilmesi gerekmektedir. 
Emri verdiğinizde, emrinizin Borsa'ya 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 i lg i l i  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. 
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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 i lg i l i  bir sorun olduğundan şüphelendiğiniz zaman derhal 
harekete geçmekten çekinmeyin. 
 
Bazen bir sorunu çözmek basit bir telefon konuşmasına bağlıdır. Belki 
kolayca düzeltilebilecek bir hata yapılmıştır. Eğer aracı kurumunuzdaki 
yatırım uzmanı ile sorununuzu çözemiyorsanız, kurum yöneticisi i le  
konuşun. Ayrıca bu konuşmanızın kayda geçmesini sağlamak iç in  bir de 
mektup yazın. Eğer bu yolla sonuca ulaşamazsanız, kanuni yolları 
başlatabilirsiniz. Bunu genel hukuk kuralları iç in  geçerli olan zaman 
aşımı süresini geçirmeden yapmak gerekir. Kanunlarımızda zaman aşım 
süreleri talep hakkının niteliğine göre değişebilmektedir. 

Bu arada SPK’ya bir dilekçe i l e  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 i le  

temasa geçin. Bu arada aracı kuruma ilgili  olayın tarihini ve şikayet 
özetini anlatan bir yazı hazırlayın, 
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4. Eğer sorun borsada gerçekleşen bir işlemden kaynaklanıyorsa, İMKB'ye 
başvurun, 

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

6. Sorununuz hakkında TSPAKB’ye yazılı olarak bilgi verebilirsiniz. 
7. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde sahip olduğunuz menkul 

kıymetler için adınıza açılan hesaplarınız hakkında bilgi talep 
edebilirsiniz. 

8. 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 y ı l l ık  olarak 
bağımsız denetimden geçerler. 
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• 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. 

Yatırımlarımın sonuçlarını nasıl kontrol edeceğim ve 
izleyeceğim? 

Bir  ay içinde çok kez a l ım 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 i lg i l i  olarak; 

• Hesap ekstresi, 
• Nakit alındı ve ödendi belgeleri, 
• Menkul kıymet giriş ve çıkış fişleri  

düzenleyerek müşterilerine vermek zorundadırlar. 
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Hesap ekstresi aylık dönemler itibariyle, işlem yapılan ayı izleyen yedi 
gün içinde müşterinin adreslerine gönderilir. Ancak bir önceki ay 
yatırımcı tarafından h iç  bir 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, itiraz etmemeniz halinde, aldığınız ekstreyi 
kabul etmiş sayılırsınız. Aynı şekilde, her ay gönderilen ekstreye 
hemen itiraz etmezseniz, ekstrede yer alan işlemleri kabul ettiğiniz 
sonucu çıkarılır. Bu durumda daha sonra bir şikayette bulunamazsınız. 
O nedenle, ekstrenizi zamanında inceleyip, gerekiyorsa itiraz hakkınızı 
zamanında kullanınız. 

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’dan da saklamada bulunan menkul kıymetleriniz ile ilgili 
bilgileri öğrenebilirsiniz. MKK Yatırımcı İletişim 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. 
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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 portföyünüzü değiştirerek 
riskini azaltıp, getirinizi artırınız. 

• Yasal haklarınızı öğreniniz. 

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



 29

SERMAYE PİYASASI KURULU 
ve 

SERMAYE PİYASASI KURULU İLE İLİŞKİLİ KURULUŞLARIN 
İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 
 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 
Web Adresi: http://www.spk.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 Adresi:  http://www.imkb.gov.tr/ 
Adres:  Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun cad. 
  Emirgan 34467-İSTANBUL 
Tel:  (0212) 298 21 00 
Faks:  (0212) 298 25 00 
 
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) 
Web Adresi: 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 
 
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) 
Web Adresi: 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 
 
Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği (KOTEDER) 
Web Adresi: http://www.koteder.org.tr/ 
Adres:  İş Kuleleri Kule-2 Kat:8 
  34330 4. Levent-İSTANBUL 
Tel:  (0212) 350 24 10 
Faks:  (0212) 350 24 11 
 
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) 
Web Adresi: http://www.tkyd.org/ 
Adres:  Yıldızposta cad. Dedeman İşhanı 
  No:48 Kat:7 34349 
  Esentepe-İSTANBUL 
Tel:  (0212) 347 62 73 
Faks:  (0212) 347 62 76 
 
İstanbul Altın Borsası (İAB) 
Web Adresi:  http://www.iab.gov.tr/ 
Adres:   Rıhtım cad. No: 231-233 
  34425 Karaköy- İSTANBUL 
Tel:  (0212) 292 66 00 
Faks:  (0212) 292 66 18 
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İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank A.Ş.) 
Web Adresi: 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  
 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) 
 
Web Adresi: 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 Adresi: http://www.kyd.org.tr/ 
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 


