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Amaçlar�m�z�� 
Bu üniteyi tamamlad�ktan sonra; 

 Ortakl�k pay� (hisse senedi) temettü ve rüçhan hakk� kavramlar�n� ve aralar�ndaki ili�kileri 
tan�mlayabilecek, 

 Hisse Senedi Piyasalar�n�n Temel Kavramlar�n� ifade edebilecek, 

 ��levsel bir hisse senedi piyasas�n�n hangi unsurlardan olu�mas� gerekti�ini tart��abilecek, 

  Hisse senedi piyasalar�n� çe�itli alt özellikleri itibariyle s�n�fland�rabilecek, 

  Geli�en ��letmeler Piyasas�n� tan�mlayabilecek,  

  �MKB i�lem sistemlerinin geli�imini de�erlendirebilecek, 

  Hisse Senedi Piyasas� Endekslerini aç�klayabilecek, 

bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. 

 

Anahtar Kavramlar
 Menkul K�ymet  

 Hisse Senedi 

 Sürekli Müzayede 

 Aç�l�� Seans� 

 Aktif/Pasif/Çapraz emir 

 Fiyat Önceli�i 

 Emir Önceli�i 

 

�çindekiler 
� Giri� 

� Hisse Senedi Kavram� ve Özellikleri 

� Hisse Senedi Piyasalar�n�n Temel Kavramlar� 

� Hisse Senedi Piyasalar�n�n Taraflar� ve ��levsel Bir Piyasan�n Yararlar� 

� Hisse Senedi Piyasalar�n�n S�n�fland�r�lmas� 

� �MKB Geli�en ��letmeler Piyasas� 

� �MKB’de Kullan�lan ��lem Sistemlerinin Geli�imi 

� Hisse Senedi Piyasas�nda Endeksler 
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Sanayi Devrimi ile insanl�k tarihine damgas�n� vuran ve “art�k de�er” birikimini refah�n tek anahtar� 
olarak gören kapitalist ekonomik yakla��m�n günümüz demokratik toplumlar�nda kabul gören mali piyasa 
yakla��m� serbest piyasa ekonomisi’dir. 

 Kapitalist ekonomilerde öngörülen refah seviyesine ula��labilmesi için üretim süreçlerinin i�levsel 
olmas� �art olup bu da özel müte�ebbisin varl���n� ve desteklenmesini gerektirmektedir. Özel giri�imin 
geli�mi� ekonomilerde kullan�lmakta olan gerek Anglo sakson ve gerekse k�ta Avrupas� hukuk 
altyap�lar�ndaki yans�mas� olan �irketler, özel giri�imin üstlendi�i i�levin önemini bir kere daha ortaya 
koymaktad�r. 

 �irketler yoluyla özel giri�im, üretim faktörlerini biraraya getirmekte ve riski üstüne alarak mal ve 
hizmet üretimini gerçekle�tirmektedir. Üretilen her türlü mal ve hizmetin el de�i�tirdi�i �irketlerin sat�� 
ve arac�l�k yaparak sermayeleri kar��l��� kazanç elde etmeye çal��t�klar� piyasalar zaman içerisinde çok 
çe�itlenmi�tir. 

 Bahsi geçen piyasalardaki de�i�im arac� olan “para” ve “sermaye”nin de el de�i�tirdi�i finansal 
piyasalar da zamanla geli�erek çok çe�itli alt pazar ve ürünler sunmaya ba�lam��lard�r. Bu ürünlerden en 
çok bilinenlerinin ba��nda ise hisse senedi piyasalar� gelmektedir. 
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 Ça��m�zdaki teknolojik altyap�n�n yay�n ve ileti�im imkânlar�n� getirdi�i son noktada, finans piyasalar� 
ve bunlar�n örgütlü üstyap�lar� olan borsalar�n kamuoyu nezdindeki bilinirli�i ve eri�im da h�z� çok 
artm��t�r. Bu nedenle sermaye piyasalar�n�n olmazsa olmaz parças� hisse senetleri piyasalar� da tüm 
dünyada özel bir önem ve bilinirli�e sahip bir hâle gelmi�tir. 
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H�SSE SENED� KAVRAMI VE ÖZELL�KLER� 
Genel olarak mevzuata bak�ld�	�nda menkul k�ymet ba�l�	� alt�nda incelenen bir sermaye piyasas� arac� 
olarak hisse senetleri, anonim ortakl�klar taraf�ndan yasal izinlere uygun ç�kar�lan (ihraç edilen), anonim 
ortakl�	�n sermayesine bir katk�y� ifade eden, yasal �ekil �artlar�na uygun olarak düzenlenmi�, k�ymetli 
evrak hükmündeki sermaye piyasas� araçlar�d�r; 

 Anonim �irketler, faaliyetlerini sürdürebilmek, yat�r�m harcamalar� ve di	er orta ve uzun vadeli 
giderlerini kar��lamak üzere çok çe�itli �ekilde nakit temin edebilirler. Bu yöntemler, 

• Para piyasalar�ndan kredi temini yoluyla borçlanma,  

• Tahvil ve bono gibi menkul k�ymet ihrac� yoluyla borçlanma,  

• Otofinansman yani temettünün (karpay�) da	�t�lmaks�z�n �irket bünyesinde tutulmas�, 

• Hisse senedi ihrac� yoluyla yeni ortakl�k pay� da	�t�larak sermayenin art�r�lmas� 

 olarak say�labilir.  

 Hisse senedi ihrac� yoluyla anonim �irketlerin nakit ihtiyac�n� giderebilmeleri, sermaye paylar�n� ifade 
eden hisse senetlerini birinci el piyasalarda satmalar� ile mümkündür.  

 Hisse senetleri anonim �irketler ve hukuk aç�s�ndan ortakl�k ili�kisinin göstergesi olmakla beraber 
finansal piyasalar aç�s�ndan da yat�r�mc�lar�n çe�itli beklentiler alt�nda serbest piyasa kurallar� gere	i al�m 
sat�m�n� yapt�klar�, çok bilinen bir yat�r�m arac�d�r. 

 Hisse senetlerine ait baz� özellikler de a�a	�dad�r:  

• Hisse senedi bir mülkiyet senedidir.  

• Hisse senedi sahibi, hisse senedini ç�karan kurulu�un orta	� olup hisse senedi sahibi, �irkete belli 
bir oranda sahiptir.  

• Hisse senedi sahibinin kulland�rd�	� sermaye özsermaye olup hisse senedi sat�n alarak �irketin 
orta	� olan hak sahipleri, kendilerine tan�nan tüm ortakl�k haklar�ndan yararlanabilirler. Bahsi 
geçen ortakl�k haklar� ise temettü (kâr pay�) alma, rüçhan hakk� kullanma, tasfiye bakiyesine 
kat�lma, �irket yönetimine kat�lma, oy kullanma, bilgi almad�r.  

• Hisse senedinde vade olmad�	� gibi, hisse senedi sahibi ile �irket aras�ndaki ili�ki süreklidir; 
sadece hisse senedinin sahibi de	i�ebilir. 

• Hisse senedinin getirisi, hisse senedi de	erinde meydana gelen art�� ve �irketin da	�taca	� kâr 
pay�d�r. Senet sahibinin hangi y�l ne kadar gelir elde edece	i, hatta gelir elde edip edemeyece	i 
belli de	ildir,  

• Bir �irketin ç�karabilece	i hisse senedi say�s� (halka aç�k �irketlerde SPK izni hariç) hiçbir kayda 
tabi de	ildir, 

• Hisse senetleri, itibari de	erin alt�nda bir fiyatla sat�lamazlar,  

• Bir tertip hisse senedinden henüz ödenmemi� apeller kalsa bile, ikinci bir tertip hisse senedi 
ihraç edilebilir, 

• Birer kat�lma pay�n� ifade eden hisse senetleri anonim �irketler, anonim �irket statüsündeki 
kurulu�lar ve özel kanunlarla kurulan kurulu�lar taraf�ndan ihraç edilebilirler, 

• Hisse senetlerinde prensip itibariyle itfa söz konusu de	ildir. Ancak iste	e ba	l� olarak, hisse 
senetlerinin bir bölümü itfa edilebilir ki bunun anlam� sermaye azalt�m�d�r. Hisse senetlerinin 
tamamen itfas� ise �irketin tasfiyesi demektir. 

 Bedelli ve bedelsiz hisse senedi ne demektir? 
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Hisse Senedi �ekil �artlar� 
Her ülke mevzuat
nda ulusal mevzuat
m
zda da belirtildi�i gibi herhangi bir hisse senedi üzerinde ihraçç
 
ve payda�
n hak ve yükümlülüklerini ifade eden temel �ekil �artlar
 mevcuttur. Ulusal mevzuat
m
zda 
bunlar a�a�
daki �ekilde s
ralanm
�t
r. 

 Türk Ticaret Kanununun 413. Madde hükmüne göre nama ve hamiline yaz
l
 hisse senetlerinde 
bulunmas
 gerekli hususlar �unlard
r: 

• �irketin Ünvan
, 

• Esas Sermaye Miktar
, 

• �irketin Tescil Tarihi, 

• Senedin Türü (Nama, Hamiline, Adi kurucu vs.), 

• Senedin �tibari De�eri. 

 Ancak kanunun önerdi�i bu �ekil �artlar
ndan ba�ka seçimlik olarak, a�a�
daki bilgiler de hisse 
senetlerine eklenebilir: 

• Senedin ihraç tarihi, 

• Esas sözle�menin baz
 önemli ve ilgili maddeleri, 

• Senedin ihtiva etti�i pay adedi, 

• Önceki sermaye art
r
m
na ait bilgiler, 

• Kuponlara ili�kin bilgiler, 

• Kurulu�u veya sermaye art
r
m
n
 onaylayan mahkame karar
n
n tarih ve numaras
, 

• Senetlerin tertip, grup ve serisi. 
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Resim 2.1: Mardin Çimento A�’ye ait bir hisse senedinin ön ve arka yüz örne�i 

 Ayrca Sermaye Piyasas Kurulu, 23.06.1989 tarihli Resmi Gazete’de yaynlanan, Seri I, No: 5 Tebli�i 
ile halka açk �irketlere geni� kapsaml bir hisse senedi standard getirmi� ve kullanlacak kâ�dn niteli�i, 
baskda kullanlacak renk ve desenler, boyutlar, kupon boyutlar, saylar ve dizilimi, kuponlarn 
numaralandrlmas ve kullanm esaslar, hisse senetlerinin içeri�i gibi konularda standart düzenleme 
yapm� bulunmaktadr. 14.07.1992 tarihli Resmi Gazete’de yaynlanan Seri I, No:7 “Hisse Senetlerinin 
�ekil �artlarna �li�kin Tebli�’e Ek Tebli�” ile de baz yeni düzenlemeler getirilmi�tir.  

 Ama yine ulusal sermaye piyasalarmz örne�inde Merkezî Kayt Kurulu�u A�’nin kurulmas ile 
sadece halka açk �irketler için hisse senetlerinin basm mecburiyeti ortadan kaldrlm�tr. 28 Kasm 
2005 tarihinden itibaren Takasbank A�’de saklanmakta olan tüm kymetli evrak niteli�indeki hisse 
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senetleri iptal edilerek ve hesap kay�tlar� MKK taraf�ndan devral�narak hisse senetleri kaydi de�er olarak 
sadece MKK bünyesinde hak sahibi baz�nda izlenmeye ba�lanm��t�r. Böylece halka aç�k �irketlerin 
ortakl�k yap�lar�na ili�kin hukuki tek geçerli bilgi kayna�� MKK hâline gelmi�tir.  

 
�ekil 2.2: Hisse senedi ön yüzü �ekil plan� 

 
 Yukar�daki �ekilde görüldü�ü gibi bir hisse senedinin üzerinde �irket ve ihraca ili�kin bilgilerin yer 
ald��� ayr�nt�l� bilgi yan�nda iki tür kupon da mevcuttur. Bunlardan ilki ileriki y�llarda ihracç� �irketin kâr 
etmesi durumunda ibraz edilerek �irketten temmettü tahsil edilmesini sa�layacak kâr pay� kuponlar� 
(KPK)d�r. �kincisi ise yine ileriki y�llarda ihraçç� �irketin sermaye art��� yapmas� durumunda orta��n art��a 
kat�lmas�n� sa�layacak yeni pay al�m kuponlar� (YPAK)d�r. 

 Modern menkul k�ymet borsalar�nda �MKB’de oldu�u gibi yeni pay alma kuponlar� da hisse senetleri 
gibi piyasada el de�i�tirebilir. Örne�in �MKB’de yeni pay al�m kuponlar�n�n el de�i�tirdi�i pazar�n ad� 
Rüçhan Haklar� Kupon Pazar�’d�r.  

 �MKB hisse senetleri piyasas(nda ayn( 	irkete ait hisse senetlerinin 
farkl( tertipleri farkl( fiyatlarda el de�i	tirebilmektedir. Sizce bunun nedeni nedir?   
 
H�SSE SENED� P�YASALARININ TEMEL KAVRAMLARI 
Hisse senedi piyasalar�n�n etkinlikleri ve i�levleri ülkelerin sermaye piyasalar�n�n geli�mi�lik düzeyine 
göre de�i�mekle beraber a�a��daki temel kavramlar� ve tamam�n�n i�leyi�inde de görmek mümkündür. 

 Bu kavramlar�n anla��lmas� hisse senedi piyasalar�n�n çal��ma mant���n�n anla��lmas�na da yard�mc� 
olacakt�r.  

 ��lem Önceli�i Kurallar� 

 Bu üç kural sadece hisse senedi piyasalar�na özgü olmay�p tüm serbest rekabetçi mal ve hizmet 
piyasalar�nda geçerlidir. 

1. Fiyat Önceli�i: 

 Al�� emirleri aras�nda en yüksek fiyatl� emir öncelikle gerçekle�ir çünkü tüm piyasalarda evrensel 
olarak sat�c�ya en yüksek fiyat� ödeyen al�c� öncelikle sat�c� taraf�ndan tercih edilecektir. 

 Sat�� emirleri aras�nda ise en dü�ük fiyatl� emir al�c�lar taraf�ndan tercih edilecektir; çünkü piyasalarda 
evrensel olarak en dü�ük fiyat� kabul eden sat�c� en ucuz fiyata raz� olan demektir. 

 O zaman hisse senedi piyasalar�nda i�lem önceli�i aç�s�ndan alt�n kural: “En iyi al�c� en yüksek fiyat� 
veren en iyi sat�c� da en dü�ük fiyat� veren taraft�r!” 
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2.  Zaman Önceli�i: 

 Bu kurala göre hisse senedi piyasalar�nda herhangi bir anda ayn� fiyatl� al�m ya da sat�m emirlerinden 
hangisinin öncelikle i�lem görece�i sorusunun cevab� elektronik sisteme öncelikle girilmi� olan ya da 
i�lem tahtas�na öncelikle yaz�lm�� olan emirler olacakt�r.  

 O zaman hisse senetleri piyasalar�nda zaman önceli�i aç�s�ndan alt�n kural: “Önce piyasaya ula�an 
önce i�lem görür!” 

3. Mü�teri Emirlerinin Önceli�i: 

 Geli�mi� sermaye piyasalar�nda özellikle dikkate al�nan bir kurald�r. Buna göre arac� kurumlardan 
hisse senedi piyasas� al�m sat�m sistemine gelen emirlerin baz�lar� kurum portföyü ya da kurum 
çal��anlar�na da ait olabilece�inden önceli�in mü�teri emirlerine verilmesi anlam�na gelmektedir.  

 Böylece arac� �irketler aç�s�dan öncelik çat��mas� olmaks�z�n mesleki ahlaka uygun olarak mü�teri 
önceli�i esas� takip edilmi� olmaktad�r. 

 ��lem Seans� 

 Bir menkul k�ymetin, ilgili oldu�u pazarda, i�lemlerinin ba�lat�ld��� an ile bitirildi�i an aras�nda geçen 
süre “seans” olarak adland�r�l�r. Borsa’da i�lem gören menkul k�ymetler, her gün belirli saatler aras�nda 
al�n�p sat�lmaktad�r. Bu i�lem sürecine borsa seans� ad� verilmektedir. Ayn� pazarda i�lem gören tüm 
menkul k�ymetlerin seans� ayn� anda ba�lar ve biter. 

 ��lem Miktar� 

 Bir piyasada, bir seansta ya da belli bir dönemde al�n�p sat�lan (el de�i�tiren) menkul k�ymet adedidir.  

 ��lem Hacmi 

 ��lemler s�ras�nda hisse senedinde gerçekle�en her sözle�medeki hisse senedi miktar� ile i�lem 
fiyatlar�n�n çarp�lmas� sonucu bulunan miktard�r. Uluslararas� borsa kar��la�t�rmalar�nda i�lem hacmi 
önemli bir veri ve ba�ar� göstergesi olarak kabul edilmektedir. 

 ��lem Birimi (lot) 

 Piyasada i�lemleri gerçekle�tirirken her bir emrin alabilece�i en az miktar ve katlar�n� ifade eder. 
Örne�in, �MKB’de i�lem birimi 1 lottur. Bu da 1 adet hisse senedi demek olup �1 ’ye e�ittir. 

 A��rl�kl� Ortalama Fiyat 

 Bir sonraki hisse senedi al�m sat�m seans�nda uygulanacak baz fiyat�n hesaplanmas�na esas te�kil eden, 
hisse senedinin miktar a��rl�kl� ve küsürats�z fiyat�d�r. Hesaplamada fiyat� tescil edilen normal emirler 
dikkate al�n�r, özel emirler dikkate al�nmaz. 

 
                 ��=1 (M� x F�)                   ��lem Hacmi 

 A.O.F. = ————————— = ——————————— 

                   ��=1 M�                         ��lem Miktar� 

  
M� = Gerçekle�en emrin içerdi�i hisse senedi miktar� 

F� = Gerçekle�en emrin sat�� fiyat� 
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 Fiyat Ad�m� 

 Fiyat ad�m�, her hisse senedi fiyat� için bir defada gerçekle�ebilecek en küçük fiyat de�i�imidir. Hisse 
senetlerinin fiyat ad�mlar�, baz fiyatlar�na göre belirlenir. Emir girilirken bu fiyat ad�mlar�na uymak 
zorunludur. 

 Baz Fiyat  

 Bir hisse senedinin seans içinde i�lem görebilece�i üst ve alt fiyat limitlerinin ve fiyat ad�mlar�n�n 
belirlenmesine esas te�kil eden fiyatt�r. Bu fiyat, menkul k�ymetin en son i�lem gördü�ü seanstaki 
a��rl�kl� ortalama fiyat�n�n en yak�n fiyat ad�m�na yuvarlanmas� ile elde edilir.  

 Fiyat Marjlar� (De�i�me S�n�rlar�) 

 Her hisse senedi için seans içinde i�lem görebilece�i en dü�ük (taban) ve en yüksek (tavan) fiyatlar, o 
hisse senedi için “fiyat aral���”n� olu�turur. Bu s�n�rlar, o seans�n baz fiyat� temel al�narak hesaplan�r. 
Örne�in �MKB Hisse Senetleri Piyasas�nda lot, özel emir ve küsürat i�lemler için fiyat aral�klar�, baz 
fiyat�n % 10 alt� ve üstü ile s�n�rl�d�r. Ama rüçhan hakk� kupon pazar�nda fiyat de�i�me s�n�rlar� %25’tir. 

 Borsa Pay� 

 Borsa, piyasalar�nda i�lem yapan arac� kurumlardan bir ücret alarak harcamalar�n� yapar. Borsa pay� 
olarak ödenecek ücret arac� kurumlar�n mü�terileri, yönettikleri fonlar ve kendi portföyleri ad�na 
gerçekle�tirdikleri i�lemler için i�lem hacimleri üzerinden bir orand�r.  

 Uygulamada borsa pay� hem al�c� hem de sat�c� üyeden al�n�r. 

 �kincil piyasa 

 Daha önce ihraç edilmi� menkul k�ymetlerin al�m sat�m�n�n gerçekle�ti�i piyasad�r. Bu sayede ihraç 
edilen k�ymetlerin paraya çevrilmesine imkân sa�lan�rken likiditeyi art�rmak yoluyla birincil piyasaya 
talep de yarat�l�r.  

 Resmi müzayede seans� 

 Mahkemelerin, icra dairelerinin ve di�er resmî dairelerin vefat, bo�anma ve miras gibi hukuki sonuç 
do�uran geli�melerden sonra borsada yap�lmas�n� gerekli gördükleri hisse senedi sat�m i�lemlerin 
gerçekle�ti�i seanst�r. 

 Kapan�� Fiyat� 

 Bir hisse seans�nda gerçekle�en en son i�lemin fiyat�na verilen isimdir. Borsalar gün sonunda 
ç�kard�klar� bültenlerde i�lem görmekte olan her hisse için bu fiyat� di�er bilgilerle beraber kamuoyuna 
duyururlar.  

 Kurtaj 

 Borsalarda arac�l�k mesle�i ile ilgilenen üyeler, borsada arac� olarak yapt�klar� her i�lem için 
mü�terilerinden “kurtaj” ad� alt�nda bir komisyon al�rlar. Arac� kurumlar, uygulamada kurtaj oran�n� 
serbest olarak belirleyebilmektedir. 

 Endeks 

 Endeks, bir veya daha fazla de�i�kenin hareketlerinden ibaret olan oransal de�i�imi ölçmeye yarayan 
bir göstergedir. Hisse senedi piyasas�n�n genel bir göstergesi olan hisse senedi endeksleri, endeks 
kapsam�ndaki hisse senetlerinin fiyatlar� baz al�narak “piyasa performans�” hakk�nda genel bir bilgi verir. 
Hisse senedi endeksleri, genellikle piyasan�n anl�k durumunu yans�t�r. Dünyada 1884 y�l�ndan beri 
kullan�lmakta olan hisse senedi endeksleri (stock indexes and averages) genellikle üç ayr� �ekilde 
hesaplanmaktad�r: a) Aritmetik ortalama formülü, b) Geometrik ortalama formülü ile, c) �irketlerin 
piyasa de�erlerinin kullan�ld��� formüllerle. 
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      Resim 2.2: �MKB 100 Endeksi Ekonomiye �li�kin Beklentilere Ba�l� olarak dalgalanmaktad�r. 

 
Çapraz Emir - ��lem 

Bir borsa üyesi taraf�ndan girilen emir yine ayn� üyenin pasif (beklemekte olan) emri ile kar��la�t���nda, 
sistem emri çapraz emir dosyas�na aktar�r ve belirlenen süre kadar beklemeye al�r. Bu süre �MKB’de bir 
dakika olarak uygulanmaktad�r. Belirlenen süre içinde ba�ka bir üyenin ayn� fiyat seviyesinde emri 
gelmez ise bu sürenin sonunda sistem çapraz i�lemi gerçekle�tirir ve i�lem tescil edilir. 

 Bekleme süresi dahilinde bir ba�ka üyenin ayn� fiyat seviyesinde aktif emri gelir ise; 

• Pasif miktar, üyenin ve di�er üyenin emir toplamlar�na e�it ise miktar %50 oran�nda üyeler 
aras�nda payla�t�r�l�r. 

• Pasif miktar, üyenin ve di�er üyenin emir toplamlar�ndan büyük oldu�u takdirde; 

• Üyenin emri di�er üyenin emir miktar�ndan büyük ise di�er üyenin miktar� kadar e�it olarak 
e�le�ir, kalan k�s�m beklemeye devam eder. 

• Üyenin emri di�er üyenin emir miktar�ndan küçük ise üyenin emrinin tamam� kar��lan�r, di�er 
üyenin istedi�i miktar kalan pasif emir miktar� ile e�le�tirilir. 

• Pasif miktar, üyenin ve di�er üyenin emir toplamlar�ndan küçük oldu�u takdirde; 

 Her iki üyenin emir miktarlar� e�it ise pasif emir miktar� %50 oran�nda üyeler aras�nda payla�t�r�l�r. 
Üyenin emri di�er üyenin emir miktar�ndan büyük ise di�er üyenin miktar� kadar e�it i�lem yapt�r�l�r, 
kalan miktar için çapraz i�lem bekleme süresi devam eder. 

 Üyenin emri di�er üyenin emir miktar�ndan küçük ise üyenin emrinin tamam� kar��lan�r, di�er üyenin 
istedi�i miktar kalan pasif emir miktar�nda kalan miktar kadar e�le�tirilir. 

 Çapraz i�lemlerde payla�t�r�lacak miktar tek say� ise her zaman bir fazlas� ayn� üyeyle e�le�tirilir. 
Çapraz i�leme konu olan miktar bir lot ise bekleme süresi içinde gelen di�er bir üyenin ayn� fiyat 
seviyesindeki emri ile e�le�tirilir. 
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 Ulusal sermaye piyasalar)m)zda devlet tahvili ve hazine bonosu 
d)�)nda özel sektör borçlanma senedi ihrac) gözlenmemesinin nedeni nedir?  
 
H�SSE SENED� P�YASALARININ TARAFLARI VE ��LEVSEL B�R 
P�YASANIN YARARLARI 
Tüm piyasalarda oldu�u gibi hisse senetleri piyasas�nda da esas taraflar al�c� ve sat�c�lard�r. Tüm dünyada 
al�c� ve sat�c�lar; �irketler gibi tüzel ve bireyler gibi gerçek ki�iler olarak ikiye ayr�lmaktad�r.  

 Ama yine tüm dünyada i�lem sonras� hisse senedi ve kar��l��� naktin el de�i�tirebilmesini 
sa�layabilmek ve süreci tam anlam� ile sonland�rabilmek için çe�itli ki�i ve kurumlara ihtiyaç da vard�r. 
Bunlar öncelikle borsalar, arac� kurulu�lar, takas ve saklama kurumlar�, üye temsilcileri (broker) ba�ta 
olmak üzere ülkeden ülkeye farkl� isimler alt�nda çe�itlendirilebilir.  

  Sermaye piyasalar)n)n belli ba�l) taraflar) hakk)nda ayr)nt)l) bilgi için 
http://www.imkb.gov.tr; www.spk.gov.tr; www.takasbank.com.tr; www.tspakb.org.tr 
adreslerine bak)n)z. 

 Borsalar: Çe�itli piyasa ve pazarlar� arac�l��� ile önceden belirlenmi� yaz�l� kurallar �����nda menkul 
k�ymetlerin arac�lar vas�tas� ile ve mü�teriler ad�na el de�i�tirdi�i mekânlara verilen isimdir.  

 Arac	 Kurulu
lar: Kamunun ilgili biriminden ald�klar� yetki ile gerçek ya da tüzel ki�i yat�r�mc�lara 
ait al�m sat�m emirlerinin en h�zl� yöntemlerle ve do�ru olarak menkul k�ymet piyasalar�na aktar�lmas�, 
yat�r�mc�lar ad�na arac�l�k yap�lmas� konusunda uzmanla�m�� finansal meslek kurulu�lar�d�r. Tüm 
dünyada bu kurulu�lar�n aras�nda özel yap�land�r�lm�� menkul k�ymet arac� �irketlerinin yan�nda bankalar 
da yer almaktad�r. 

 Takas ve Saklama Kurulu
lar	: Menkul k�ymet piyasa ve pazarlar�nda gerçekle�en i�lemlerin al�c� 
ve sat�c�s�na, s�ras�yla menkul k�ymet ve paran�n aktar�lmas� konusunda arac�l�k yapan uzmanla�m�� 
finans kurumlar�na verilen isimdir.  

 Bu kurumlar takas i�lemlerinin yan� s�ra fiziken teslim edilen k�ymetlerin saklamas�n� da belli bir ücret 
kar��l��� yaparlar. Ayr�ca hisse senetlerini ç�karan anonim �irketlerin sermaye art��lar� s�ras�nda rüçhan 
kullan�mlar�n� ve kâr ederek temettü (kar pay�) da��tmaya karar anonim �irketlerin da��t�m süreçlerini de 
takip ederek ortaklara ayr�ca destek veren örnekleri de vard�r.  

 Türkiye örne�ine bak�lacak olursa �MKB hisse senetleri piyasas�nda i� ak��� ve sürece yard�mc� 
taraflar� a�a��da görsel olarak ifade edilmi�tir:  
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Resim 2.3: �MKB hisse senedi piyasas� i�lem ak��� ve yard�mc� kurulu�lar 

Kaynak: �MKB E�itim notlar� 

 2005 senesinde bir özel hukuk tüzel ki�isi olarak kurulmu� olan 
Merkezî Kay*t Kurulu�u A�’nin görevlerinden bir tanesi “kaydile�tirme”dir. Kaydile�tirme 
süreci ne demektir ve sermaye piyasalar*m*za katk*s* nedir? 
 
H�SSE SENED� P�YASALARININ SINIFLANDIRILMASI 
Menkul k�ymet piyasac�l�	� zaman içerisinde teknolojik altyap� imkânlar�n�n h�zl� geli�imiyle i�lem hacmi 
ve ürün çe�itleri itibariyle çok önemli geli�meler sergilerken hem i�lem tekni	i hem de eri�im yöntemleri 
ve h�z� itibariyle de önemli de	i�iklikler göstermi�tir. Zaman içerisinde ya�anan bu geli�melerle beraber 
esas itibariyle bir menkul k�ymet olan hisse senetlerine ait piyasalar�n da s�n�fland�r�lmas� aç�s�ndan 
çe�itli yap�sal ayr�mlar dikkat çekici hâle gelmi�tir. Buna göre bu bölümde a�a	�daki ayr�mlar 
incelenecektir:  

1. Fiyat / Emir güdümlü,  

2. Tek fiyatl� (Ça	r� yöntemli)/ Çok fiyatl� (Sürekli müzayede), 

3. Tahta (salon) / Elektronik esasl�,  

4. Merkezî / Yayg�n kotasyonlu, 

5. Saydam / Saydam Olmayan.  

 1. Al�m Sat�m Fiyatlar�n�n Piyasada Olu�turulma Tarzlar� �tibariyle: 

 Bu ayr�m fiyat ve emir güdümlü piyasalar� içermektedir. 

 Asl�nda birer finansal arac� olan piyasa yap�c�lar (market makers) taraf�ndan günlük i�lem seanslar� 
s�ras�nda menkul k�ymeti almak ve satmak isteyen taraf olmad�	� anlarda bu görevin üstlenilmesi ile 
likiditenin sürekli sa	land�	�, al�m ve sat�m fiyat kotasyonlar�n�n bu arac�lar taraf�ndan sürekli ilan 
edildi	i piyasa türlerine fiyat güdümlü piyasa ismi verilmektedir. Bu tür piyasalara en çok bilinen örnek 
Newyork Menkul K�ymetler Borsas� (NYSE)’d�r. 
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 Fiyat olu�turulurken taraflarn özellikle pazarlk yapabildi�i ve likidite olmad�nda ya da alc ve 
satc üzerinde i�lem yapaca� fiyatlarda anla�amad�ndan herhangi bir piyasa yapc müdahalesinin 
olmad� piyasalara emir güdümlü piyasa ismi verilmektedir. Bu türde piyasalara örnek �ikago Ticaret 
Borsas (CME) ya da Avrupadaki Euronext verilebilir. Öte yandan �stanbul Menkul Kymetler Borsas 
(�MKB) hisse senetleri piyasas da bu türe örnek verilebilir.  

 2. Fiyat Belirleme Yöntemi �tibariyle: 

 Bu ayrm tek fiyat/sabitlemeli seans (ça�r yöntemi) ile sürekli müzayede seansn (çok fiyat yöntemi) 
içermektedir.  

 Ça�r yönteminde, mü�terilerin verdikleri ve arac kurumlar vastasyla aktardklar al� ve sat� 
emirlerinin toplanmas sonrasnda en yüksek i�lem hacmini sa�layan fiyatn ara�trlmas öncelikle 
yaplr. Yani gelen emirlerin en çok hangi fiyattan geldi�i kar�la�trlarak sonrasnda bu fiyat tek fiyat 
olarak açklanr. 

 Belirlenen tek fiyattan olmak üzere, 

• Dü�ük ya da E�it Fiyatl Sat� Emirleri ile 

• Yüksek ya da E�it Fiyatl Al� Emirleri 

 kar�la�trlarak i�lemler gerçekle�tirilir. 

 Dolays ile gün içerisindeki fiyat de�i�imlerinden kar elde etmeye çal�an “gün içi i�lemciler” ve 
spekülasyon amaçl i�lemler ça�r yöntemli piyasalarda mevcut de�ildir. Bu da çok fiyat yöntemi ile 
kyasland�nda daha dü�ük i�lem hacmi anlamna gelmektedir. 

 Tek fiyat (fixation) uygulamasna örnek olarak Euronextteki gün ba� ve sonundaki ve �MKB’de gün 
ba�ndaki sabitleme seanslar gösterilebilir. 

 Çok fiyat yönteminde, iletilen emirler önceden belirlenmi� i�lem marj, fiyat admlar, a�rlkl 
ortalama fiyat ve kapan� fiyat gibi temel kurallara göre kar�la�r. Daha sonra seans süresi boyunca 
çe�itli fiyatlardan i�lemler gerçekle�ir. Gün sonunda her bir piyasa için gerçekle�mi� fiyat ve miktarlar 
tüm yatrmclara duyurulur. 

 Belli bir taban ve tavan fiyat e�i�i arasndaki birçok fiyattan i�lem gerçekle�ebildi�i için gün içi fiyat 
oynakl�na rastlamak mümkün oldu�undan, “gün içi i�lemciler”inde yer ald� piyasada i�lem hacmi tek 
fiyat yöntemli piyasalara göre çok daha yüksektir.  

 Sürekli müzayede uygulamasna örnek olarak da ba�ta �MKB hisse senetleri piyasas olmak üzere 
birçok borsa gösterilebilir; çünkü dünya borsalar arasnda çok yaygndr. 

 3. Emir Gönderim ve E�le�tirme Sistemleri �tibariyle: 

 Bu ayrm tahta (salon) yöntemi ile elektronik alm - satm yöntemini içermektedir. 

 Tahta (Salon) Yöntemi, alm-satm sürecinin arac üye temsilcileri (broker) yardm ile tahtalar üzerine 
emirlerin yazlmas yoluyla gerçekle�tirildi�i ve i�lem hacminin elektronik alm - satm yöntemine göre 
daha dü�ük gerçekle�ti�i hisse senetleri piyasas i�lem yapsn ifade etmektedir. 

 ��lem hacminin daha dü�ük gerçekle�iyor olmasnn da sebebi fiziksel kstlamalardr. Çünkü belli bir 
mekana belirli sayda üye temsilcisi kabul edilebilmektedir. Bunun yannda emirlerin aktarlmas 
srasnda tahtalara yazlma hz ve her tahtann azami alabilece�i emir miktar da di�er temel fiziksel 
kstlamalardr. 

 Maddi bir mekânn gerekti�i bu yaplarda daha ziyade insana dayal bir alm satm yaps mevcuttur. 
CME ve NYSE gibi i�lem hacmi ve teknolojisi geli�mi� borsalarda bile hâlâ bir ksm özellikli i�lemlerin 
yaplabilmesi için insana dayal benzeri yaplar ksmen de olsa muhafaza edilmektedir. 

 Elektronik Alm-Satm Yöntemi, alm-satm sürecine ili�kin kurallarn algoritmasnn bilgisayar da bir 
yazlm program olarak yaplandrlmas sonrasnda i�lemlerin elektronik olarak gerçekle�ti�i bir hisse 
senedi piyasasn i�lem yapsn ifade etmektedir. 
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 Günümüzde art�k borsa ve piyasalar, NASDAQ ve çe�itli geli�mi� borsa örneklerinde görüldü�ü gibi 
bir merkezî al�m sat�m ortam�na (salon) gereksinme duymadan ve bir elektronik al�m sat�m a� yap�s� 
olarak da olu�turulabilmektedir. Bu durum i�lem hacminin çok artt��� ve birçok ürünü çat�s� alt�nda tutan 
piyasalar�n geldikleri bilgi i�lem altyap�s� aç�s�ndan geli�me düzeyinin ve ondan da önemlisi artan 
rekabetin bir sonucudur.  

 4. Emirlerin Topland��� ve ��lem Gördü�ü Yerler �tibariyle: 

 Bu ayr�m emirlerin topland��� ve i�lem gördü�ü yerler itibariyle merkezî ve da��n�k yayg�n) kotasyon 
özelli�i ta��yan piyasalar� içermektedir. 

 Merkezi kotasyon, al�m sat�m öncesi emirlerin yat�r�mc�lardan toplanarak borsalarda, kamuoyunda 
özel etki ya da sinerji yaratan i�lem salonlar� gibi merkezlerde e�le�mesidir. Yat�r�mc�lar�n arac� kurumlar 
vas�tas�yla al�m sat�m ortam�na ula�mas� ancak emirlerinin merkezî al�m sat�m ortam�na ula�mas� ile 
mümkündür. 

 Da��n�k (yayg�n) kotasyon, teknolojinin geli�mesi ile emirlerin �nternet üzerindeki arac� kurum 
ekranlar� ve çok çe�itli di�er elektronik a�lardan ana sisteme aktar�lmas� ile de e�le�me ve i�lem görme 
mümkündür. Günümüzde NASDAQ gibi elektronik i�lem platformlar� vas�tas�yla gittikçe daha da��n�k 
al�m sat�m yap�lar� kullan�l�r olmaktad�r.  

 Borsalar aras�nda artan rekabet nedeniyle de ayn� menkul k�ymet birçok borsada i�lem görebilmekte 
olup çe�itli borsalarda kotasyon �artlar�n� yerine getiren çe�itli ihraçc�lara ait menkul k�ymetlerin al�m 
sat�m� yoluyla arbitraj da yap�labilmektedir.  

 5. Geçmi� ve Gerçek Zamanl� Veri ve Bilgi Aktar�m� �tibariyle: 

 Bu ayr�m saydam (�effaf) ve saydam olmayan piyasa tiplerini içermektedir. 

 Saydam (�effaf) piyasalarda, i�lem seans� boyunca gerçekle�en i�lemlerin yan�nda i�lem görmek üzere 
al�m sat�m sistemine gelen bekleyen emirler de derinlikli olarak yani öncelik s�ralamas�na göre miktar ve 
fiyat verisi olarak veri da��t�m ekranlar� arac�l��� ile sürekli kamuoyuna duyurulur. Euronext ve Helsinki 
Borsalar� da buna örnek gösterilebilir. 

 Derinlikli bilgi verilirken genelde emri veren arac� ya da mü�teri gizlenir. Ama tersi uygulamalar da 
mevcuttur. Örne�in, Helsinki Borsas�’nda bekleyen emirlerin bile taraflar� aç�kça duyurulur. ��lem 
gerçekle�tikten sonra ise taraflar, �MKB’de ve Madrid Borsas�’nda oldu�u gibi duyurulur. Ama 
Yunanistan Borsas�’nda oldu�u gibi seans içerisinde i�lem gerçekle�tikten sonra bile taraflar 
duyurulmayabilir. �MKB’de gerçekle�mi� emirler tamamen ve al�m sat�m taraflar� dahil olmak üzere 
herkese aç�kt�r. 

 Saydam olmayan piyasalar, gerçekle�mi� al�m sat�m fiyatlar� d���nda derinlikli fiyat ve miktar 
bilgilerinin kamuoyuna duyurulmad��� ya da k�smen duyuruldu�u sistemlerdir.  

 Genelde sabitleme seanslar�nda �effafl�k yani emirlere ili�kin derinlikli bilgi yoktur. Mesela 
Euronextte oldu�u gibi “gizli emir” uygulamalar�n�n oldu�u borsalar da vard�r. Bu uygulamada toplam 
miktar büyük oldu�undan i�lem öncesi tamamen gözükmez bunun yerine i�lem gerçekle�tikçe emir 
miktar� parça parça ekranda gözükür. 

 Dünya borsalar� ve hisse senetleri piyasalar� gittikçe artan rekabet nedeniyle çok çe�itli ürün ve sunum 
tarzlar� de�i�iklikleri yaparak daha fazla yat�r�mc�y� çekmeye çal��maktad�r. Yukar�da baz�lar� ele al�nm�� 
özellikler itibariyle çe�itli önemli dünya borsalar�na göz at�ld���nda a�a��daki özellikleri görmek 
mümkündür:  

 Euronext (hisse senetleri): düzenli, emir güdümlü, sürekli*, elektronik, merkezi, saydam 

 Newyork Menkul K�ymetler Borsas� (NYSE): düzenli, fiyat güdümlü*, sürekli*, Tahta sistemi*, 
da��n�k, az saydam 

 London Hisse Senedi Borsas� (LSE): düzenli, fiyat güdümlü*, sürekli, elektronik, da��n�k, az saydam 

 Tayvan Borsas�: düzenli, emir güdümlü, sürekli*, elektronik, merkezi, saydam * Karma uygulamalar 
mevcuttur 
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 Borsalar ve piyasalar aras+ artan rekabet ne gibi sonuçlar do�uruyor 
ve rekabette gelinen noktada bundan sonras+ için neler öngörülebilir?  
 
�MKB GEL��EN ��LETMELER P�YASASI 
Geli�me ve büyüme potansiyeline sahip, �MKB kotasyon �artlarn sa�layamayan �irketlerin sermaye 
piyasalarndan fon sa�lamak amacyla ihraç edecekleri menkul kymetlerin i�lem görebilece�i �effaf ve 
düzenli bir ortam yaratmak amacyla �MKB bünyesinde Geli�en ��letmeler Piyasas (G�P) kurulmu�tur. 
G�P’in yasal çerçevesinin temelini olu�turan �MKB G�P Yönetmeli�i 18 A�ustos 2009 tarihinde, 27323 
sayl Resmi Gazete’de yaymlanarak yürürlü�e girmi�tir. 

 G�P’te i�lem görecek menkul kymetler HSP Alm Satm Sistemi üzerinde i�lem görecektir. G�P’teki 
i�lemler büyük ölçüde HSP’de uygulanan kurallar çerçevesinde gerçekle�ece�inden “Seans”, “��lem 
Birimi”, “Baz Fiyat”, “Referans Fiyat”, “Açl� Seans ve Açl� Seans Fiyat”, “Seans Kapan� Fiyat”, 
“Fiyat Admlar”, “Fiyat De�i�me Snr”, “Yaylma Aral�”, “Kotasyon Vermek”, “Borsa Emirleri” gibi 
kavramlar HSP’de tanmland� gibidir. 

 Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) tarafndan kayda alnan menkul kymetler G�P Listesi’ne kabul 
edilebilir ve G�P’te i�lem görebilir. G�P Listesi’ne kabul i�lemi, sadece mevcut ortaklarn yeni pay alma 
haklarnn ksmen veya tamamen kstlanmas suretiyle sermaye artrm ya da tahsisli sermaye artrm 
sonucunda ihraç edilecek paylar için yaplr. 

 Bir �irketin mevcut ortaklarnn yeni pay alma haklarnn ksmen veya tamamen kstlanmas suretiyle 
sermaye artrm ya da tahsisli sermaye artrm sonucunda ihraç edilecek paylar G�P’te esas olarak ayn 
i�lem srasnda i�lem görür. Ancak, �irketin farkl haklara sahip paylar bulunuyor ise, Yönetim 
Kurulu’nun kararyla birden fazla i�lem sras açlabilir. 

 1.�irket paylarnn G�P Listesi’ne kabul ba�vurularnda; 

• Paylarn G�P Listesi’ne kabulü için ba�vuruda bulunan �irketin anonim �irket statüsünde olmas, 
kurulu� ve faaliyet bakmndan hukuki durumu ile paylarnn hukuki durumunun tabi oldu�u 
mevzuata uygun oldu�unun belgelenmesi, 

• G�P Listesi’ne kabul ba�vurusunun, mevcut ortaklarn yeni pay alma haklarnn ksmen veya 
tamamen kstlanmas suretiyle sermaye artrm ya da tahsisli sermaye artrm sonucunda ihraç 
edilecek paylar için yaplm� olmas, 

• �MKB Kotasyon Yönetmeli�i’nin 13 üncü maddesinin (b) bendinde yer alan ko�ul ile (c) 
bendinde yer alan alternatif gruplarn her biri için ayn grup içerisinde yer alan ko�ullarn en az 
birinin �irket tarafndan sa�lanamam� olmas, 

• ç) �irket ana sözle�mesinin i�lem görecek paylarn devir ve tedavülünü kstlayc veya pay 
sahibinin haklarn kullanmasna engel olacak kaytlar içermemesi, 

• �irket ile Piyasa Dan�man Listesi (PDL)’nde yer alan bir piyasa dan�man arasnda ba�vuru 
tarihi itibar ile en az iki yl süre ile geçerli bir piyasa dan�manl� anla�masnn imzalanm� 
olmas, 

• Ba�vuru tarihi itibariyle son ylsonu finansal tablolarnn ba�msz denetimden geçmi� olmas, 
ancak ba�msz denetime esas bilanço tarihinden itibaren dokuz ay geçmesi halinde ayrca alt 
aylk ara dönem finansal tablolarnn da ba�msz denetimden geçmesi gerekmektedir. 

 2- Piyasa dan�mannn �irkete ili�kin raporunun olumlu görü� içermesi durumunda, Yönetim 
Kurulu söz konusu raporu ve genel �artlar dikkate alarak �irket paylarnn G�P Listesi’ne kabul 
edilip edilmemesine karar verir. 

 3- G�P Listesi’ne kabul edilecek paylar sadece halka arz yoluyla yaplacak sermaye artrm veya 
tahsisli sermaye artrm yoluyla ihraç edilecek paylardan olu�ur. �irket paylar G�P Listesi’nde 
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�MKB’DE KULLANILAN ��LEM S�STEMLER�N�N GEL���M� 
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 Geriye, sadece kar�~l~k bulamam~� olan al~m veya sat~m emirleri kalmas~ndan sonra borsa eksperlerinin 
gözetiminde çok fiyat yöntemi uygulamaya konulmaktad~r. Çok fiyat yönteminde bir menkul k~ymete ait 
olarak verilen al~m sat~m emirleri öncelik kurallar~na uygun olarak kar�~la�t~r~lmakta ve elde edilen 
fiyatlarla al~m sat~m gerçekle�tirilmektedir. Belirlenen aç~l~� fiyat~yla i�lem görmeyen emirler fiyat 
düzeylerine göre toplam olarak ilan edilmektedir. Bunlara, seans s~ras~nda yeni gelen al~m sat~m emirleri 
de eklenerek öncelik kurallar~na göre teker teker kar�~la�t~r~l~p al~m sat~m gerçekle�tirilmektedir. 
 
Pano Sistemi (Kas(m 1987-Kas(m 1994) 
Aral~k 1993-Kas~m 1994 aras~nda baz~ hisse senetleri “Pano Sistemi”nde baz~ hisse senetleri ise 
“Bilgisayarl~ Sistem”de i�lem görmü�tür. Bu sistemde i�leyi�, bugün oldu�u gibi çok fiyat-sürekli 
müzayede esas~na göre, tek seans süresi içinde pano sisteminde gerçekle�tirilmekteydi. Bu sistem ile 
ka�~da yaz~l~ borsa emirlerinin eksperler taraf~ndan kar�~la�t~r~lmas~ yerine, duvardaki panolara bizzat 
arac~ kurum temsilcilerinin yazd~�~ emirlerin yine söz konusu temsilciler taraf~ndan e�le�tirilmesi usulü 
getirilmi�tir. 

 Pano sisteminde, arac~ kurulu� temsilcileri her hisse senedi için ayr~lm~� i�lem tahtalar~na, 
merkezlerinden telefonla ald~klar~ emirleri yazmakta ve fiyat olarak uyu�an al~m ve sat~m emirleri borsa 
taraf~ndan belirlenen öncelik kurallar~na uygun olarak üye temsilcileri taraf~ndan e�le�tirilmekteydi. Pano 
sisteminde, her i�lem tahtas~nda al~� ve sat~� olarak iki sütun, bu k~s~mlar~n alt~nda “üye”, “adet” ve 
“fiyat” alt ba�l~klar~ bulunmaktayd~. Hisse senedi sat~n almak isteyen üye temsilcisi, al~� bölümüne, üye 
kodu ile birlikte, almak istedi�i miktar~ ve fiyat~ yazarak talebini di�er üye temsilcilerine duyurmaktayd~. 
Sat~� içinse ayn~ i�lem sat~� bölümüne yaz~larak yap~lmaktayd~. Böylece, ilgili hisse senedi için al~� 
talepleri tahtan~n solunda, sat~� teklifleri de sa�~nda alt alta görülmekteydi. 

 Al~� veya sat~� bölümlerinde yaz~l~ bulunan emirler üzerinde i�lem yapmak isteyen temsilciler, öncelik 
kurallar~na göre emrin üstünü çizerek yan~na kendi üye kodunu yazmakta, böylece öneriyi kabul 
ettiklerini belirtmekteydi. Emrin üzerini çizen taraf aktif taraf olarak adland~r~lmakta ve gerçekle�en 
i�lemle ilgili sözle�me düzenleyerek borsaya onaylatmaktayd~. ��lemlerin takas~ ise i�lem gününden bir 
sonraki gün (T+1) gerçekle�tirilmekteydi. 

 Elektronik al(m sat(m sisteminin tercih edilmesinin düzenli bir hisse 
senetleri al(m sat(m pazar(na katk(s( nelerdir?  
 
Bilgisayarl( Al(m Sat(m (EL�T) Sistemi (Kas(m 1994) 
Pano sistemi uygulamas~ Aral~k 1993’e kadar tek sistem olarak uygulanm~�t~r. 3 Aral~k 1993’te 50 adet 
dü�ük i�lem hacimli hissenin al~m sat~m~ ile 176 adet kullan~c~ kapasiteli i�lem salonunda bilgisayarl~ 
al~m sat~m uygulamas~na ad~m at~lm~�t~r. Halen uygulanmakta olan bu sistemin i�leyi�i, bu ve bir sonraki 
bölümün konusunu olu�turmaktad~r. 

 14 Temmuz 1994 tarihinden itibaren hisse senetleri piyasas~’nda ikincil piyasa seans~ birden ikiye, 
dolay~s~yla günlük i�lem süresi de 4 saate ç~kar~lm~�, ayn~ tarihte takas süresi, i�lem gününün iki i�günü 
sonras~ (T+2) olarak belirlenmi�tir. 21 Kas~m 1994 tarihinde borsada i�lem görmekte olan tüm hisse 
senetleri bilgisayarl~ al~m sat~m sisteminde i�lem görmeye ba�lam~�t~r. Bu sisteme geçilmesiyle fiziksel 
mekân sorunu giderilmi� ve i�lem güvenli�i, i�lem h~z~, �effafl~k, h~zl~ raporlama ve veri da�~t~m~, piyasa 
gözetimi, modern ortam, d~� dünya ile bütünle�me kolayl~�~ sa�lanm~�t~r. 1994 y~l~nda bilgisayarl~ al~m 
sat~m uygulamas~n~n ba�lamas~ ile birlikte h~zl~ bir de�i�im ve yeniden yap~lanma sürecine girilmi�tir. Bu 
kapsamda, Borsa’da güven ve �effafl~k ortam~n~ sa�lamak amac~yla piyasalar ve i�leyi�leri ile ilgili çe�itli 
düzenlemeler yap~lm~�t~r. 1994 y~l~n~n sonunda, borsan~n kurulu�undan o döneme kadar i�lem yap~lan 
pazar~n ad~ “Ulusal Pazar” olarak belirlenmi� ve sadece borsa kotunda bulunan �irketlerin hisse 
senetlerinin bu pazarda i�lem görmesine olanak tan~nm~�t~r. 1995 y~l~n~n ilk aylar~ndan itibaren kotasyon 
�artlar~n~ sa�layamayan �irketler için “Bölgesel Pazar” ve “Yeni �irketler Pazar~” faaliyete geçirilmi�tir. 
Bu süreç içerisinde piyasadaki geli�ime paralel olarak Toptan Sat~�lar Pazar~ ve Gözalt~ Pazarlar~ da 
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kurulmu�tur (3 Mart 2003 tarihinden itibaren Bölgesel Pazar’
n ismi �kinci Ulusal Pazar olarak ve Yeni 
�irketler Pazar
’n
n ismi ise Yeni Ekonomi Pazar
 olarak de�i�tirilmi�tir). 

 Benzerleri tüm modern dünya borsalar=nda görülen hisse senetleri alt 
pazarlar=ndan Gözalt= Pazar=’n=n �MKB’deki i�levi ve bu konudaki di�er uygulamalar 
nelerdir? 
  
�ubat 2007’den �tibaren Uygulanan Yöntem 
2 �ubat 2007 tarihinden itibaren ise gün ba�
nda yap
lan aç
l
� seans
nda “tek fiyat” yöntemi kullan
l
rken 
1. seans
n kalan bölümünde ve 2. seansta “çok fiyat - sürekli müzayede” sistemi kullan
lmaktad
r. 
Yukar
da ayr
nt
l
 olarak tarihsel geli�imi ele al
nan �MKB hisse senetleri piyasas
n
n i�lem saatleri de 
a�a�
da yer almaktad
r: 

 
Tablo 2.1: Hisse Senetleri Piyasas�nda �
lem Saatleri 

 
Kaynak: www.imkb.gov.tr 

 �MKB hisse senetleri piyasas=n=n kurulu�undan beri geli�imi için 
bknz. www.imkb.gov.tr/Yay=nlar/Sermaye Piyasas= ve Borsa Temel Bilgiler K=lavuzu, 
ss.316-318 
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�MKB ENDEKSLER� 
Endeks, bir veya daha fazla de	i�kenin hareketlerinden ibaret olan, oransal de	i�imi ölçmeye yarayan bir 
göstergedir. Endeksler, karma�k olaylarn tek bir rakama indirgenmesini sa	layan, olaylar ve sonuçlar 
hakknda yakla�k bilgi verebilen araçlardr. Endeksler kullanlrken kapsam, temsil yetene	i, hesaplama 
yöntemi ve skl	, avantajlar, dezavantajlar ve endeks üzerine yansmayan özelliklerin neler oldu	u iyi 
bilinmelidir.  

 Endeksler, zaman içinde bir süreklilik ve dolaysyla kar�la�trlabilme imkan sa	larlar. Böylece 
endekse konu olan de	i�ken veya de	i�kenlerin yönü, de	i�imi veya gidi�i belirlenebilir. Bu nedenle 
endeksin, incelenmek istenen olay temsil etmesi gerekmektedir.  

 "Gösterge" olarak da adlandrlabilecek endeksler, ayn veya farkl zaman dilimi içindeki iki veya daha 
fazla de	i�keni kar�la�trma imkan sa	larken, gelece	i tahmin arac olarak da kullanlmaktadr. 
Endeksler, ayrca, ayn veya de	i�ik mekanlardaki (örne	in di	er bir ülkedeki) ayn veya farkl 
de	i�kenlerin (örne	in hisse senedi getirilerinin) kar�la�trlabilmesini sa	larlar. Endeksler, iktisat, 
i�letme ve sosyal olaylardaki konular arasnda bir ili�ki (ba	nt) olup olmad	 hakknda fikir de 
verebilir.  

 Endeksler, borsa yatrm fonu, yatrm fonu ve vadeli i�lemlere dayanak olarak üzerine ürün çkarlan 
ürünler olarak giderek önem kazanmaktadr.  

 Bir Endeksin Olu�turulmasnda Önemli Kriterler  

• Öncelikle endeksin amac, yani tam olarak temsil etmesi hedeflenen de	i�kenler iyi 
tanmlanmaldr.  

• Endekslerden (Özellikle Hisse senedi fiyat endeksleri) zaman içinde süreklilik imkan sa	lamas 
beklendi	inden, hesaplamada kullanlacak verilerin süreklili	i ve kar�la�trlabilirli	ine özen 
gösterilmelidir.  

• Kapsama alnacak örnekler, endeksin amacyla uyumlu olacak ve de	i�kenleri hedeflenen 
�ekilde temsil edecek örnekler olmaldr.  

• Endeksler serideki de	erlerden birini baz alp, di	erlerinin bu baza göre de	i�im orann 
gösterdi	i için baz dönemin tespiti önemlidir.  

• Endeksi olu�turan de	erlere verilmesi gereken a	rlklarn seçimi ve zaman içinde de	i�tirilmesi 
veya sabitli	i de önemlidir. 

• Endeksin hesaplanma yöntemi, serideki de	i�imleri do	ru göstermesi bakmndan endeksin 
ba�arsn etkiler.  

 
Hisse Senedi Endeksleri  
Hisse senedi piyasasnn genel bir göstergesi olan hisse senedi endeksleri, endeks kapsamndaki hisse 
senetlerinin fiyatlar baz alnarak "piyasa performans" hakknda genel bir bilgi verir. Hisse senedi 
endeksleri, genellikle piyasann anlk durumunu yanstr. Dünyada 1884 ylndan beri kullanlmakta olan 
hisse senedi endeksleri (stock indexes and averages) genellikle üç ayr �ekilde hesaplanmaktadr;  

1. Aritmetik ortalama formülü ile: Aritmetik ortalama formülü ile hesaplanan endekslerde, hisse 
senedi fiyatlarnn ya da herbiri için hesaplanan basit endekslerin aritmetik ortalamas alnr. Bu 
tür endekslerde e	er hisse senedi fiyatlarnn ortalamas alnyorsa, endeksteki hisse senetlerine 
fiyatlar orannda a	rlk verilmi� olur. Böylece fiyatlarnda ayn oranda de	i�im olan iki hisse 
senedinden fiyat daha yüksek olan endeksi daha fazla etkiler. Di	er yöntemde de bütün hisse 
senetlerine e�it a	rlk verilmi� olur.  

Aritmetik ortalamalarn kullanld	 endekslere örnek olarak Dow Jones ve Nikkei verilebilir. 
Dow Jones Industrial Average (DJIA), New York Borsasnda i�lem gören, piyasa de	eri yüksek 
30 sanayi 380 ve Dow Jones Utility Average' (DJUA)(srasyla "ula�trma" ve 
"hizmetler"ortalamalarn) hesaplayp yaynlamaktadr. Dow Jones Composite (Bile�ik) ise 
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DJIA, DJTA ve DJUA ortalamalar�ndaki hisse senetlerinin tümünü içerdi�i için "65 Stock 
Average" olarak adland�r�l�r. 381  

Örne�in endeksteki her bir hisse senedi için belirlenen piyasa de�eri �10.000 ve A hisse 
senedinin en son fiyat� �20  ise, endeks portföyüne A hisse senedinden 500 adet al�nacakt�r. Bu 
yöntemle tüm hisse senetlerine endekste e�it a��rl�k verilmi� olur. AMEX Retail endeksi ile 
Morgan Stanley Consumer endeksi bu yöntemle hesaplanan endekslerdendir.  

2. Geometrik ortalama formülü ile: Bu yöntemde endekse dahil herbir hisse senedinin fiyat� bir 
önceki günkü fiyat�na bölünür, bulunan rakamlar birbiriyle çarp�ld�ktan sonra hisse senedi say�s� 
kadar kökü al�n�r ve bir gün önceki endeks de�eriyle çarp�l�r. Örnek olarak Value Line 
Composite Index verilebilir. Value Line Composite Index, NYSE, AMEX ve tezgahüstü 
piyasada i�lem gören 1695 hisse senedini içermekte ve geometrik ortalama formülü ile 
hesaplanmaktad�r. 

3. �irketlerin piyasa de�erlerinin (market capitalization) kullan#ld#�# formüllerle: Bu tür 
endekslerde, piyasay� temsil etmesi için olu�turulan endeks portföyünün de�erindeki art�� veya 
azal��lar endeksteki art�� veya azal��lar� verir. Endeks, toplam piyasa de�eri, piyasa de�erinin bir 
k�sm� (halka aç�k k�s�m, al�m sat�ma konu olabilecek k�s�m, endeksin hesapland��� borsa kotunda 
bulunan k�s�m ve fiili dola��mdaki k�s�m vb…) veya e�it a��rl�kl� olarak hesaplanabilmektedir.  

Piyasa de�eri a��rl�kl� endekslere örnek olarak S&P 500, Topix, Financial Times (FTSE 100), 
NYSE Composite ve �MKB Endeksleri verilebilir. Bunlardan �MKB Endeksleri �irketlerin 
toplam piyasa de�eri de�il, Merkezi Kay�t Kurulu�u (MKK) kayd�nda fiili dola��mdaki pay 
olarak bulunan ve al�m-sat�ma konu olabilecek hisse senetlerinin piyasa de�eri a��rl�kl� olarak 
hesaplanmaktad�r. NYSE Composite endeksi ise New York Borsas�'nda i�lem gören, al�m sat�ma 
konu olabilecek hisse senetlerinin piyasa de�eri a��rl�kl�d�r. Hesaplamalara ADR'lar� i�lem gören 
yabanc� �irketlerin de toplam piyasa de�eri de�il, New York Borsas�'nda ADR olarak i�lem 
gören k�sm�n�n piyasa de�eri dahil edilir.  

Standard & Poor's 500 endeksi, NYSE, AMEX ve NASDAQ’da i�lem gören 500 �irketin hisse 
senetlerini içerir ve toplam piyasa de�eri a��rl�kl�d�r.  

Japonya'da ise TOPIX endeksi Tokyo Borsas�'n�n 1. pazar�nda i�lem gören yakla��k 1500 �irketi 
kapsar. Piyasa de�eri a��rl�kl� olan bu endeks, her 60 saniyede bir hesaplan�p duyurulmaktad�r. 
TOPIX endeksinin 33 endüstri grubu için ayr� ayr� hesaplanan alt endeksleri (sub-indices) 
d���nda, �irketlerin ç�kard�klar� toplam hisse miktarlar�na göre gruplama yap�lmas� sonucu elde 
edilen 3 endeks ile Tokyo Borsa's�n�n 2. pazar�nda i�lem gören hisse senetlerini kapsayan bir 
endeks de hesaplanmaktad�r. 

 
�MKB Hisse Senedi Endeksleri  
�MKB Hisse Senedi Endeksleri, �MKB’de i�lem gören hisse senetlerinin gruplar halinde ortak 
performanslar�n�n ölçülmesi amac�yla olu�turulmu�tur.  

 Fiyat endeksleri, endeksin hesaplanmas�nda ve süreklili�inin sa�lanmas�nda ödenen temettüyü dikkate 
almayan endekslerdir. Bu tür endekslerde sadece hisse senedinin de�er kazanmas�ndan do�an kazanç 
endekse yans�maktad�r.  

 Getiri endeksleri, endeksin hesaplanmas�nda ödenen temettüyü de dikkate alan, süreklili�inin 
sa�lanmas�nda ödenen temettülere göre de düzeltme yap�lan endekslerdir. Bu tür endekslerde hisse 
senedinin de�er kazanmas�ndan do�an kazanc�n yan�nda temettüden dolay� elde edilen kazanç da endekse 
yans�maktad�r.  

 �MKB 100 Endeksi Ulusal Pazar için temel endeks olarak kullan�lmaktad�r. 

 �MKB 100 Endeksi: �MKB Hisse Senetleri Piyasas� için temel endeks olarak kullan�lmaktad�r. 1986 
y�l�nda 40 �irketin hisse senedi ile ba�layan ve zamanla say�s� 100 �irketin hisse senedi ile s�n�rlanan 
Bile�ik Endeks’in devam� niteli�indedir. Ulusal Pazar’da i�lem gören �irketlerle, Kurumsal Ürünler 
Pazar�’nda i�lem gören gayrimenkul yat�r�m ortakl�klar� ve giri�im sermayesi yat�r�m ortakl�klar� 
aras�ndan seçilen 100 hisse senedinden olu�makta olup, �MKB 30 ve �MKB 50 endekslerine dahil hisse 
senetlerini de kapsar.  
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 �MKB 50 Endeksi: Ulusal Pazar’da i�lem gören �irketlerle, Kurumsal Ürünler Pazar
’nda i�lem gören 
gayrimenkul yat
r
m ortakl
klar
 ve giri�im sermayesi yat
r
m ortakl
klar
 aras
ndan seçilen 50 hisse 
senedinden olu�makta olup, �MKB 30 endeksine dahil hisse senetlerini de kapsar.  

 �MKB 30 Endeksi: Ulusal Pazar’da i�lem gören �irketlerle, Kurumsal Ürünler Pazar
’nda i�lem gören 
gayrimenkul yat
r
m ortakl
klar
 ve giri�im sermayesi yat
r
m ortakl
klar
 aras
ndan seçilen 30 hisse 
senedinden olu�ur.  

 �MKB 10 Banka Endeksi: Ulusal Pazar’da i�lem gören bankalar aras
ndan seçilen 10 hisse 
senedinden olu�ur.  

 �MKB 100-30 Endeksi: �MKB 100 Endeksine dahil olup, �MKB 30 endeksinde yer almayan 70 hisse 
senedinden olu�ur.  

 �MKB Kurumsal Yönetim Endeksi: �MKB pazarlar
nda i�lem gören ve belirlenmi� asgari kurumsal 
yönetim derecelendirme notuna sahip �irketlerin hisse senetlerinden olu�ur.  

 �MKB Tüm Endeksi: Menkul K
ymet Yat
r
m Ortakl
klar
 hariç olmak üzere, �MKB pazarlar
nda 
i�lem gören �irketlerin hisse senetlerinden olu�ur.  

 �MKB Tüm-100 Endeksi: �MKB Tüm endeksine dahil olup, �MKB 100 endeksinde yer almayan 
hisse senetlerinden olu�ur.  

 Sektör Endeksleri ve Alt Sektör Endeksleri: Menkul K
ymet Yat
r
m Ortakl
klar
 hariç olmak üzere, 
�MKB pazarlar
nda i�lem gören �irketlerin hisse senetlerinden olu�ur.  

 �MKB Ulusal Endeksi: Ulusal Pazar’da i�lem gören �irketlerin hisse senetlerinden olu�ur.  

 �MKB �kinci Ulusal Endeksi: �kinci Ulusal Pazar’da i�lem gören �irketlerin hisse senetlerinden 
olu�ur.  

 �MKB Menkul K$ymet Yat$r$m Ortakl$klar$ Endeksi: �MKB pazarlar
nda i�lem gören menkul 
k
ymet yat
r
m ortakl
klar
n
n hisse senetlerinden olu�ur.  

 �MKB �ehir Endeksleri: �MKB pazarlar
nda i�lem gören ve ana üretim/hizmet faaliyetlerinin 
gerçekle�ti�i ya da �irket merkezinin bulundu�u �ehre göre grupland
r
lm
� hisse senetlerinden olu�ur. 
Holdingler hariç mali sektörde faaliyet gösteren �irketler ile perakende ticaret sektöründe faaliyet 
gösteren �irketler kapsam d
�
ndad
r.  

 Mevcut endekslerin ba�lang
ç de�erleri a�a�
daki tabloda gösterildi�i gibidir:  
 

Tablo 2.2: �MKB’de Hesaplanan Endeksler ile Ba�lang�ç Tarih ve De�erleri 
 

ENDEKS  BA�LANGIÇ DE�ER�  

�MKB 100  Ocak 1986 = 1  

�MKB 50  28.12.1999 = 15.208,78  

�MKB 30  27.12.1996 = 976  

�MKB 10 BANKA  31.12.2009 = 119,536.52  

�MKB 100-30  31.12.2008 = 26,864.07  

�MKB KURUMSAL YÖNET�M  29.08.2007 = 48.082,17  

�MKB TÜM  27.12.1996 = 976  

�MKB TÜM-100  

�MKB ULUSAL  

31.12.2008 = 26,864.07  

31.12.2010 = 65,912.91  

�MKB SINA�  31.12.1990 = 32,56  

 
                                                                 Kaynak: �MKB Temel Bilgiler K�lavuzu 
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Hesaplama Yöntemi 
Endekslerin hesaplanmas�nda tescil edilmi� en son fiyatlar kullan�l�r. Endeksler, kapsamlar�nda bulunan 
hisse senetlerinin fiili dola��mdaki paylar�n�n piyasa de�erleri ile a��rl�kl� olarak hesaplan�r.  

 Endekslerin hesaplanmas�nda a�a��daki formül kullan�l�r: 

Et =( � (i=1 n)  Fit * Nit * Hit ) / Bt 

Et  = Endeksin t zamandaki de�eri 

n  = Endekse dahil olan hisse (�irket) say�s� 

Fit  = “i” nci hisse senedinin t zamandaki fiyat� 

Nit = “i” nci hisse senedinin t zamandaki toplam say�s� 

Hit  = “i” nci hisse senedinin t zamandaki fiili dola��mdaki pay oran� 

Bt  = Endeksin t zamandaki bölen de�eri 
 
Hisse Senetlerinin Seçim/Endekse Al�nma Kriterleri  
Hisse senetlerinin endekslere al�nabilmesi için de�erleme dönemi sonu itibariyle A veya B Listesinde yer 
almalar� �artt�r. C Listesinde yer alan hisse senetleri endekslere dahil edilmez.  

 �MKB 30, �MKB 50 ve �MKB 100 endekslerinin kompozisyonu Ulusal Pazar’da i�lem gören 
�irketlerle, Kurumsal Ürünler Pazar�’nda i�lem gören gayrimenkul yat�r�m ortakl�klar� ve giri�im 
sermayesi yat�r�m ortakl�klar�n�n hisse senetlerinden, �MKB 10 Banka endeksinin kompozisyonu ise 
Ulusal Pazar’da i�lem gören bankalar�n hisse senetlerinden olu�turulur.  

 Hisse senetlerinin endekslere al�nabilmesi için, de�erleme dönemleri sonu itibar�yla �MKB’de en az 60 
gün süreyle i�lem görmesi �artt�r. De�erleme dönemi içinde belli bir piyasa de�eri büyüklü�ü �art�n� 
sa�l�yor olmas� nedeniyle endekslere dahil edilen hisse senetleri için 60 gün süreyle i�lem görme �art� 
aranmaz.  

 Birden fazla grup hisse senedi ayr� s�ralarda i�lem gören �irketlerin, sadece bir grup hisse senedi 
endekslere dahil edilir.  

 Endekslerde yer alacak hisse senetlerinin seçimi a�a��daki gibi yap�l�r:  

 Hisse senetleri, de�erleme dönemi sonu itibariyle fiili dola��mdaki paylar�n�n piyasa de�erlerine göre 
büyükten küçü�e do�ru s�ralan�r.  

 Hisse senetleri, de�erleme dönemindeki günlük ortalama i�lem hacimlerine göre büyükten küçü�e 
do�ru s�ralan�r. Günlük ortalama i�lem hacimlerinin hesab�nda sadece özellik kodu “E” (Eski) ve “Y” 
(Yeni) olan normal emir i�lemleri ile hisse senetlerinin i�lem gördü�ü gün say�lar� esas al�n�r.  

 Nihai s�ralama a�a��da aç�kland��� �ekilde yap�l�r:  

 Her iki listede; birinci s�rada yer alan hisse varsa nihai listede ilk s�raya konur. Her iki listede; birinci 
s�rada yer alan hisse yoksa, ilk iki s�ra içinde yer alan hisse olup olmad���na bak�l�r. Nihai listede ilk 
s�rada yer alacak hisse senedi belirleninceye kadar bu i�lemler tekrarlan�r. Nihai listede ilk s�raya 
konulacak hisse senedinin belirlenmesinden sonra yukar�daki i�lem takip eden s�ralar için tekrar edilir. 
Her iki listede ilk n s�ra içinde olma �art�n� sa�layan iki hisse senedinin bulunmas� halinde piyasa de�eri 
büyük olan nihai listede daha üst s�raya konur.  

 Yap�lan nihai s�ralamada en üst s�rada yer alan hisse senetlerinden ba�lanarak ve “Dönemsel 
De�i�iklikler” bölümünde aç�klanan endekslere al�nmak veya ç�kar�lmak için gereken üst ve alt s�ralar da 
gözetilmek suretiyle endekslere seçim yap�l�r. 
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�MKB Endekslerinin Tarihçesi  
Borsan�n aç�l���ndan 1989 y�l� sonuna kadar �MKB Endeksi, endekste yer alan �irketlerin her birinin 
kendisine ait basit endeks de�erlerinin aritmetik ortalamas� al�narak hesaplanm��t�r.  

 Bu yöntemden, endeks hesaplamas�nda endeks kapsam�ndaki tüm �irketlere e�it a��rl�k vermesi 
nedeniyle vazgeçilmi�, 1990 y�l� ba��nda endeksteki hisse senetlerine toplam piyasa de�erleri oran�nda 
a��rl�k veren yeni hesaplama yöntemine geçilmi�tir.  

 �MKB Endeksleri, 1991 y�l�n�n ba��ndan itibaren de, �irketlerin halka arz edilmi� k�s�mlar�n�n piyasa 
de�erleri dikkate al�narak hesaplanmaya ba�lanm��t�r.  

 �MKB'nin hisse senedi piyasas�nda hesaplanan endekslerin hepsi ayn� geçmi�e sahip de�ildir. En eski 
endeks, kapan�� fiyatlar� kullan�larak hesaplanan bile�ik endeks (IMKB 100) tir. Bu endeksin "baz 
de�er"i Ocak 1986 tarihi itibariyle 1'dir. Bu endeks 26 Ekim 1987'den itibaren günlük olarak 
hesaplanmaktad�r. Bu tarihten önce ise haftal�k hesaplama yap�lm��t�r.  

 1991 y�l� ba��ndan 1996 y�l� sonuna kadar her i�lem günü, �stanbul Menkul K�ymetler Borsas�'n�n hisse 
senedi piyasas�nda belli �artlar� sa�layarak tescil edilen ve endeks kapsam�nda olan hisse senetlerinin 
fiyatlar� kullan�larak alt� ayr� endeks hesaplanm��t�r. Bunlar; kapan�� fiyatlar� ve a��rl�kl� ortalama 
fiyatlarla hesaplanan bile�ik endeks, mali sektör ve s�nai sektör endeksleridir. 1997 y�l� ba��ndan itibaren 
a��rl�kl� ortalama fiyatlara göre endeks hesaplamas�ndan vazgeçilerek, Ulusal Pazar’da i�lem gören tüm 
hisse senetlerinin yer ald��� �MKB Tüm, Bölgesel ve Yeni �irketler Pazar�’nda i�lem gören hisse 
senetlerinin yer ald��� �MKB Bölgesel Y�P, Ulusal Pazar’da i�lem gören yat�r�m ortakl�klar�n�n hisse 
senetlerinin yer ald��� �MKB Yat�r�m Ortakl�klar� endeksi, Vadeli ��lemler Piyasas�’nda kullan�lacak 
�MKB 30 ve s�nai sektör içinde yer alan hizmetler sektörü �irketleri için ayr� bir �MKB Hizmetler endeksi 
ve alt sektör endeksleri hesaplanmaya ba�lanm��t�r. Ayr�ca 1996 y�l� sonuna kadar sadece fiyat endeksleri 
hesaplanmakta iken 1997 y�l� ba��ndan itibaren hem fiyat hem de getiri endeksleri hesaplanmaya 
ba�lanm��t�r.  

 1996 y�l� sonunda yap�lan önemli de�i�ikliklerden biri de 1986-1996 tarihleri aras�nda hesaplanm�� 
olan �MKB Endekslerinin rakamsal ifadesinin kolayla�t�r�labilmesi için daha önce hesaplanm�� olan 
de�erlerin 100’e bölünmesi suretiyle 1986 Ocak = 100 olan �MKB 100 Endeksinin ba�lang�ç de�erinin 
1986 Ocak = 1 olacak �ekilde revize edilmesi ve 1997 y�l�ndan itibaren bu �ekilde hesaplanarak ilan 
edilmeye ba�lanmas� ve endeks de�erlerinin tam say� olarak ifade edilmesidir.393  

 1998 y�l� ba��ndan itibaren ise tüm endeksler, tamsay�dan sonra iki haneli olarak gösterilmeye ve 
aynen saklamada bulunanlar hariç, Takasbank saklamas�nda bulunan hisse senetlerinin piyasa de�eri 
a��rl�kl� olarak hesaplanmaya ba�lanm��t�r.  

 2000 y�l� ba��ndan itibaren, �MKB 30 ve �MKB 100 endeksleri kriterlerine göre �MKB 50 endeksi 
hesaplanmaya ba�lanm��t�r. Gayrimenkul yat�r�m ortakl�klar� için “Gayrimenkul Y.O.” ad�yla ayr� bir 
endeks olu�turulmu�, gayrimenkul yat�r�m ortakl�klar�n�n Mali ve Tüm endekslerine dahil edilmesi, 
kriterlerini sa�lamas� durumunda �MKB 30, �MKB 50 ve �MKB 100 endekslerine de dahil edilebilmesi 
kararla�t�r�lm��t�r. Mevcut Yat�r�m Ortakl��� Endeksi, daha önce dahil olan gayrimenkul yat�r�m 
ortakl�klar� hariç tutularak “Menkul K�ymet Y.O.” ad�yla hesaplanmaya devam edilmi�tir.  

 01.07.2000 tarihinden itibaren, �MKB Teknoloji ana sektör endeksi ile Bili�im ve Savunma olmak 
üzere 2 alt sektör endeksinin hesaplanmas�na ba�lanm��t�r.  

 25.07.2000 tarihinden itibaren, �MKB Hizmetler ana sektör endeksinin alt sektör endeksi olarak 
�leti�im Endeksi hesaplanmaya ba�lanm��t�r.  

 03.03.2003 tarihinden itibaren, geçerli olan yeni pazar yap�lanmas�na ba�l� olarak �MKB Bölgesel, 
Y�P Endeksi’nin ad� �MKB �kinci Ulusal Pazar Endeksi olarak de�i�tirilmi�, Yeni Ekonomi Pazar�’nda 
i�lem gören hisse senetlerinden olu�mas� öngörülen Yeni Ekonomi Pazar� Endeksinin Pazar’da i�lem 
görecek ilk hisse senedinin 11’inci i�lem gününden itibaren hesaplanmas� kararla�t�r�lm��t�r.  

 01.04.2004 tarihinden itibaren, �MKB Hizmetler ana sektör endeksinin alt sektör endeksi olarak Spor 
Endeksi hesaplanmaya ba�lanm��t�r.  
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 03.09.2004 tarihinden itibaren, Yeni Ekonomi Pazar�’nda i�lem gören �irketlerden olu�an Yeni 
Ekonomi Endeksi hesaplanmaya ba�lanm��t�r.  

 31.08.2007 tarihinden itibaren, �MKB pazarlar�nda (Gözalt� Pazar� hariç) i�lem gören ve Sermaye 
Piyasas� Kurulu'nun (SPK) "Sermaye Piyasas�nda Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme 
Kurulu�lar�na �li�kin Esaslar Tebli�i" kapsam�nda kurumsal yönetim ilkelerine uyumuna ili�kin olarak 
belirlenmi� derecelendirme notuna sahip �irketlerin performanslar�n�n ölçülmesi amac�yla olu�turulan 
�MKB Kurumsal Yönetim Endeksi hesaplanmaya ba�lanm��t�r.  

 01.01.2009 tarihinden itibaren, �MKB 100-30 Endeksi, �MKB Tüm-100 Endeksi ve �MKB Adana, 
�MKB Ankara, �MKB Antalya, �MKB Bursa, �MKB �stanbul, �MKB �zmir, �MKB Kayseri, �MKB 
Kocaeli ve �MKB Tekirda� �ehir Endeksleri hesaplanmaya ba�lanm��t�r.  

 01.01.2010 tarihinden itibaren, likiditesi ve piyasa de�eri en yüksek olan 10 banka hisse senedinden 
olu�an �MKB 10 Banka Endeksi hesaplanmaya ba�lanm��t�r.  

 01.01.2011 tarihinden itibaren, Yeni Ekonomi Pazar�ndaki �irketlerin �kinci Ulusal Pazara al�nmas� ve 
Yeni Ekonomi Pazar�n�n kapanmas�yla beraber �MKB Yeni Ekonomi Endeksinin ve �MKB Savunma 
Endeksinde bir adet �irket bulunmas�ndan ötürü �MKB Savunma Endeksinin hesaplanmas�na son 
verilmi�tir. Sadece Ulusal Pazar hisse senetlerinin dahil edildi�i �MKB Tüm ve �MKB Ana ve Alt Sektör 
endekslerine �kinci Ulusal Pazar hisse senetleri de dahil edilmi�tir. Ba�lang�ç de�eri, �MKB Tüm 
Endeksinin 31.12.2010 tarihli kapan�� de�eri olan 65,912.91 olan �MKB Ulusal Endeksinin 
hesaplanmas�na ba�lan�lm��t�r. Endeksler, MKK taraf�ndan ilan edilen en son fiili dola��mdaki pay 
oranlar� dikkate al�nmak suretiyle hesaplanmaya ba�lanm��, ilk defa i�lem görmeye ba�layan hisse 
senetleri seçimlik endeksler d���ndaki tüm endekslere i�lem görmeye ba�lad�klar� gün itibariyle dahil 
edilmeye ba�lanm��t�r. 
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Özet 

Ortaklk pay (hisse senedi), anonim ortaklklar 
tarafndan yasal izinler sonrasnda çkarlan 
(ihraç edilen), anonim ortakl�n sermayesine bir 
katky ifade eden, yasal �ekil �artlarna uygun 
olarak düzenlenmi�, kymetli evrak hükmündeki 
sermaye piyasas araçlardr. Hisse senetlerini 
çkaran anonim �irketlerin esas sözle�mesinde 
herhangi bir farkl düzenleme öngörülmediyse 
tüm ihrac yaplan pay senetleri temettü (karpay) 
ve rüçhan hakk (yeni pay alma) kuponlar ta�r. 
Hisse senedi sahiplerinin teorik olarak haklar 
arasnda da saylan bu iki haktan rüçhan hakkna 
ili�kin olarak �MB’de rüçhan hakk kupon pazar 
mevcuttur. Temettü (kâr pay), e�er �irket bir 
sene içerisindeki faaliyetleri sonrasnda kar elde 
ettiyse �irkete sermaye koyanlara da paylar 
orannda kârn bir ksm mevzuata uygun olarak 
da�tlr. Ayrca e�er ortakl�n esas 
sözle�mesinde bir kstlama yoksa rüçhan hakk 
kullanm ile �irkete sermaye koyarak risk alan 
ortaklara sermaye art� oldu�unda toplam 
içerisindeki paylarn muhafaza etme imkân 
öncelikle verilir. Böylelikle eski ortak, bir � ’si 
bir � ’den sermaye art�na katlarak birinci el 
piyasadaki ihraç fiyatndan daha ucuz bir fiyata 
pay miktarn artrabilmektedir.  

Günümüz toplumlarnda hisse senetlerinin, 
öncelikle sermaye piyasalar açsndan birçok 
menkul kymet arasnda yatrm arac olarak özel 
bir yeri vardr. Ayrca ekonomik kalknma 
açsndan kilit i�levler yüklenmi�tir. Serbest 
piyasa ekonomilerinin temel üretim döngüsü olan 
özel müte�ebbis �irketlerin sabit yatrmlarnn 
finanse edilmesinde orta ve uzun vadeli fon 
temini çok önemli olup hisse senetleri piyasalar 
bu süreçte önemli görevleri yerine getirmektedir. 
Çünkü birer sermaye payn temsil eden hisse 
senetleri yardmyla ufak tasarruflar birikerek can 
suyu olarak �irketlere akabilemekte, �irketler de 
bu sayede gerekli yatrmlar yaparak hem 
istihdam hem de üretimi artrmaktadrlar. 

Öte yandan hisse senetlerinin el de�i�tirdi�i 
piyasa ve borsalar sayesinde ekonomide özetle 
a�a�daki i�levler yerine layikyla getirilir:  

1. Likidite Sa�lama 

2. Ekonomiye Kaynak Yaratma 

3. Sermaye Mülkiyetini Tabana Yayma 

4. Ekonominin Göstergesi Olma 

5. Uzun Vadeli Yatrmlarn Ksa Vadeli 
Tasarruflarla Finansman 

6. Menkul Kymetlerle �lgili Bilgilere Kolay 
Ula�ma 

7. Sermayeye Hareketlilik Sa�lama 

8. Güvence 

9. Sanayide Yapsal De�i�ikli�i Kolayla�trma 

10. Piyasada Tek Fiyat Olu�turma 

Etkin ve i�levsel bir hisse senedi piyasas 
a�a�daki unsur ve taraflar içermelidir: 

1. Halka arz edilmi� ortaklk pay, 

2. Fon fazlalarn sermaye piyasalarnda 
de�erlendirmek isteyen gerçek ve tüzel ki�i 
yatrmclar,  

3. Taraflarn alm satm i�lemlerini 
gerçekle�tirebilecekleri düzenli bir piyasa ve 
borsa,  

4. Yatrmclarn emirlerini aktarabilecekleri 
arac kurum ve kurulu�lar, 

5. Hisse senetleri borsada gerçekle�en i�lemlerin 
takas ve saklamasn gerçekle�tirecek bir 
takas merkezî, 

6. Tüm bu unsurlar düzenleyecek kamusal 
merkezi denetim birimi, 

7. Manipülasyon (yapay fiyat) ve içeriden 
ö�renenler ticareti gibi suç unsuru te�kil eden 
olu�umlara engel olacak caydrc mevzuat ve 
örgütlü takip, 

8. Halka açk �irketlerin bilanço ve kâr zarar 
tablolarnn takibi ve yatrmcnn kötüye 
kullanlmamas için ba�msz denetim hukuki 
altyaps ve ba�msz denetim �irketleri  

Teknolojinin hzla geli�imi ile menkul kymet 
pazarlar hem i�lem tekni�i hem de eri�im hz 
açsndan ciddi geli�meler sergilemi�tir. ��lem ve 
eri�im maliyetleri zaman içerisinde azalm�tr. 
Günümüzde dikkat çekmekte olan ayrmlar 
a�a�dadr: 

1. Fiyat / Emir güdümlü  

2. Tek fiyatl (Ça�r yöntemli) / Çok fiyatl 
(Sürekli müzayede) 

3. Tahta (salon) / Elektronik esasl  

4. Merkezî / Yaygn kotasyonlu 

5. Saydam / Saydam Olmayan  
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Bahsi geçen bu ayr�mlar zaman içerisinde daha 
da çe�itlendirilebilecektir. Özellikle menkul 
k�ymet borsa ve piyasalar� aras�ndaki artan 
rekabet ve dolay�s�yla yat�r�mc� ve emirleri 
aktaran arac�lar�n tercihlerini etkileyebilmek 
ad�na yukar�da bahsedilen çe�itli özellikleri ayn� 
anda da sunma çabas� gittikçe kendini 
göstermektedir. 

Ocak 1986-Kas�m 1988 tarihleri aras�nda 
uygulanan “Toplu Aç�l�� Fiyat� Yöntemi veya 
Tek Fiyat Çok Fiyat Yöntemi” 

Kas�m 1987-Kas�m 1994 aras�nda uygulanan 
“Pano Sistemi”  

Kas�m 1994’ten �tibaren Uygulanan Bilgisayarl� 
Al�m Sat�m Sistemi (EL�T Sistemi) 

�ubat 2007’den �tibaren Uygulanan Yöntem 
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Kendimizi S�nayal�m 
1. Ortakl�k ya da alacakl�l�k sa�layan, belli bir 
mebla�� temsil eden ve yat�r�m arac� olarak 
kullan�lan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte 
ve seri hâlinde ç�kar�lan, ibareleri ayn� olan ve 
�artlar� Sermaye Piyasas� Kurulu taraf�ndan 
belirlenen k�ymetli evrak a�a��dakilerden 
hangisidir? 

a. Hisse senedi 

b. Tahvil 

c. Kâr zarar ortakl��� belgesi 

d. Menkul k�ymet 

e. Poliçe 

2. Hisse senetlerini halka arz eden �irketler ile 
al�c�lar�n do�rudan do�ruya kar��la�t�klar� piyasa 
a�a��dakilerden hangisidir?  

a.  Birincil piyasa 

b.  �kincil piyasa 

c.  Finansal piyasa 

d.  Para piyasas� 

e.  Reel piyasa 

3. Anonim �irketlerin ortaklar�ndan sa�lad�klar� 
sermaye ile ana sözle�melerinde bahsi geçen 
faaliyetlerden kâr etmeleri durumunda Genel 
Kurul karar�yla paylar� oran�nda tüm ortaklara 
her sene da��tabilecekleri mebla�a ne ad 
verilmektedir? 

a. Kay�tl� sermaye 

b. Rüçhan hakk� 

c. Kâr pay�  

d. Bedelli hisse senedi 

e. Yedek akçe 

4. Hisse senetleri piyasas�nda pasifte bekleyen 
emirlerin i�lem görme s�ras�n�n belirlenmesinde 
ilk bak�lan öncelik hangisidir?  

a.  Fiyat önceli�i 

b.  Zaman önceli�i 

c.  Miktar önceli�i 

d.  Mü�teri emirlerinin önceli�i 

e.  Emir türü önceli�i 

 

 

 

5. A�a��da s�ras�yla Fiyat� (�), Miktar� (lot) ve 
Sisteme iletilme saati verilen sat�� emirlerinden 
hangisi öncelikle i�lem görür? 

a. 13,00 20 10 :13 

b. 13,00 27 10 :41 

c. 13,00 90 10 :49 

d. 14,00 120 10 :05 

e. 14,00 250 10 :36 

6. Her hisse senedi fiyat� için bir defada 
gerçekle�ebilecek en küçük fiyat de�i�imine ne 
ad verilir? 

a. Baz fiyat 

b. Fiyat ad�m� 

c. A��rl�kl� ortalama fiyat 

d. Kapan�� fiyat� 

e. Aç�l�� fiyat� 

7. Menkul k�ymetin en son i�lem gördü�ü 
seanstaki a��rl�kl� ortalama fiyat�n en yak�n fiyat 
ad�m�na yuvarlanmas� ile elde edilen fiyat 
a�a��dakilerden hangisidir? 

a. Baz fiyat 

b. Fiyat ad�m� 

c. A��rl�kl� ortalama fiyat 

d. Kapan�� fiyat� 

e. Aç�l�� fiyat� 

8. Çe�itli piyasa ve pazarlar� arac�l��� ile önceden 
belirlenmi� yaz�l� kurallar �����nda menkul 
k�ymetlerin arac�lar vas�tas� ile ve mü�teriler 
ad�na el de�i�tirdi�i mekânlara ne ad veril-
mektedir?  

a. Denetim Kurumu 

b. Saklama Kurumu 

c. Takas Kurulu�u 

d. Arac� Kurum 

e. Borsa 
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9. A�a��dakilerden hangisi �MKB’de hesaplanan 
endekslerden birisi de�ildir? 

a. �MKB 100  

b. �MKB 50 

c. �MKB 20 

d. �MKB 10 

e. �MKB 10 Banka  

10. A�a��dakilerden hangisi hisse senedi 
s�n�flamalar�ndan biri de�ildir? 

a. Fiyat / Emir güdümlü  

b. Tek fiyatl� (Ça�r� yöntemli) / Çok fiyatl� 
(Sürekli müzayede) 

c. Tahta (salon) / Elektronik esasl�  

d. Merkezî / Yayg�n kotasyonlu 

e. Aç�k / Kapal�  

Kendimizi S�nayal�m Yan�t 
Anahtar� 
1.  d Yan�t�n�z yanl�� ise “Hisse Senedi Kavram� 
ve Özellikleri” ba�l�kl� konuyu yeniden gözden 
geçiriniz.  

2.  a Yan�t�n�z yanl�� ise “Hisse Senedi Kavram� 
ve Özellikleri” ba�l�kl� konuyu yeniden gözden 
geçiriniz. 

3.  c Yan�t�n�z yanl�� ise “Hisse Senedi Kavram� 
ve Özellikleri” ba�l�kl� konuyu yeniden gözden 
geçiriniz. 

4. a Yan�t�n�z yanl�� ise “Hisse Senedi Piyasala-
r�n�n Temel Kavramlar�” ba�l�kl� konuyu yeniden 
gözden geçiriniz. 

5. b Yan�t�n�z yanl�� ise “Hisse Senedi Piyasala-
r�n�n Temel Kavramlar�” ba�l�kl� konuyu yeniden 
gözden geçiriniz. 

6. b Yan�t�n�z yanl�� ise “Hisse Senedi Piyasala-
r�n�n Temel Kavramlar�” ba�l�kl� konuyu yeniden 
gözden geçiriniz. 

7. a Yan�t�n�z yanl�� ise “Hisse Senedi Piyasal�-
r�n�n Temel Kavramalar�” ba�l�kl� konuyu 
yeniden gözden geçiriniz. 

8. e Yan�t�n�z yanl�� ise “Hisse Senedi Piyasala-
r�n�n Taraflar� ve ��levsel Bir Piyasan�n 
Yararlar�” ba�l�kl� konuyu yeniden gözden 
geçiriniz. 

9. c Yan�t�n�z yanl�� ise “�MKB Endeksleri” 
ba�l�kl� konuyu yeniden gözden geçiriniz. 

10. e Yan�t�n�z yanl�� ise “Hisse Senedi 
Piyasalar�n�n S�n�fland�r�lms�” ba�l�kl� konuyu 
yeniden gözden geçiriniz. 
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S�ra Sizde Yan�t Anahtar� 
S�ra Sizde 1 
Hisse senetleri, zilyetlerine (ellerinde tutanlara) 
ortakl�k hakk� sa�layan ve halk� arz� 
gerçekle�tirilmi� olan tüzel ki�ili�in yönetiminde 
söz sahibi olma hakk� ile elde etti�i senelik 
gelirden pay sahibi olma hakk� veren menkul 
k�ymetler oldu�undan söz konusu kamusal 
birimler taraf�ndan ç�kar�lmalar� hem uygulama 
hem de mevzuat aç�s�ndan mümkün de�ildir. 

Öte yandan özellikle belediyelerin ba�l� ortakl�k 
olarak kurdu�u iktisadi i�letmeler (K�K) halka 
arz yoluyla hisse senetlerinin ihrac�n� 
yapabilirler. Ayr�ca do�rudan do�ruya 
belediyeler, TC Hazinesinin uygunu ve ödeme 
garantisi ile uluslararas� piyasalarda borçlanma 
arac� ihrac� yoluyla harcamalar� için gerekli 
fonlar� sa�layabilirler. 

S�ra Sizde 2 
Yeni taahhüt veya ödeme yolu ile ç�kar�lan, di�er 
bir deyi�le bedelli art�r�ma konu olan hisseler ya 
kurulu� a�amasinda ç�kar�l�rlar ya da sermaye 
art�r�mlar�nda, rüçhan hakki kullanimiyla eski 
ortaklar taraf�ndan veya halka arz yoluyla üçüncü 
ki�iler tarafindan sat�n al�n�rlar. Bu hisseler 
kar��l�g�nda ortakl�k d��� kaynaklardan ortakli�a 
ödeme yap�lm�� olur. 

Yedek akçe, dag�t�lmam�� kâr, yeniden 
de�erleme de�er art�� fonu, gayrimenkul sat�� 
kazançlar� veya i�tirakler gibi temel muhasebe 
kalemlerindeki de�er art��lar�n�n sermayeye 
eklenmesi nedeniyle ç�kar�lacak hisse senetleri 
için ise ortaklardan yeni bir ödeme veya yeni bir 
taahhüde gerek yoktur. Burada asl�nda mevcut 
paylar�n nominal de�erleri yükseltilmekte ve 
gerçekte iç kaynaklardan bir ödeme 
yapilmaktadir. Bu durumda yeni hisse senetleri 
eskisinin bir uzant�s� oldu�undan, bedelsiz hisse 
senetlerini edinme hakki eski ortaklara yani pay 
sahiplerine aittir. 

S�ra Sizde 3 
Anonim �irketlerin kurulu� a�amas�nda i�tigal 
konular�, ortaklar�n kimlerden olu�aca��, 
sermayenin nas�l da��l�m gösterdi�i konular�nda 
temel bilgileri ifade eden esas (ana) sözle�me 
ticaret siciline kaydedilerek Ticaret Sicil 
Gazetesi’nde yay�nlanmaktad�r. Esas sözle�me 
içerisinde sermayedara verilecek her tertip hisse 
senetlerinin hangi haklara (temettü, oy kullanma  

 

 

vs.) sahip oldu�u aç�kca ifade edilmektedir. ��te 
bu yüzden �irket sermayesini olu�turan farkl� 
tertiplerdeki hisse senetleri �MKB’de ayr� 
s�ralarda i�lem görüp farkl� fiyatlardan el 
de�i�tirebilmektedir. (Örne�in, �� Bankas� A, B 
ve C tertipleri) 

S�ra Sizde 4 
Türk sermaye piyasalar�n�n yegane menkul 
k�ymet borsas� olan �MKB’de mevcut 
piyasalardan biri olan tahvil ve bono piyasas�na 
bak�ld���nda i�lem hacminin tamam�n�n kamusal 
borçlanma araçlar�n�n al�m sat�m�ndan olu�tu�u 
görülmektedir. Ayr�ca �MKB d���ndaki 
bankalararas� piyasada i�lem görmekte olan 
borçlanma araçlar�na bak�ld���nda da yine tam bir 
kamu a��rl��� ile kar��kar��ya kal�nmaktad�r. Yani 
kamu borçlanma ihtiyac� nedeniyle tasarruflar�n 
d��lanma etkisi �u an Türk finans piyasalar�nda 
temel sorunu olarak kendini göstermektedir. Özel 
sektörün borçlanma arac� ihrac� dahi 
gerçekle�tiremeyerek devlet borçlanma 
araçlar�n�n bu kadar rakipsiz kalmas�n�n sebebi 
ise öncelikle kamu ka��tlar�n�n daha yüksek faiz 
önermesi ile söz konusu k�ymetlerin stopaj ve 
BSMV gibi vergilerden muafiyetinin olmas�d�r.  

S�ra Sizde 5 
Merkezî Kay�t Kurulu�u (MKK) A.�. 
dola��mdaki hisse senetleri ile yat�r�m fonu 
kat�lma belgelerinin fiziki varl�klar�n� 
sonland�rarak tüm bu belgeleri bir bilgisayar 
kayd� haline getirerek, takibi sorumlulu�unu 
üstlenmi�tir. Yani art�k halka aç�k bir �irketin 
resmî ve en son ortakl�k yap�s�na ili�kin bilgiler 
MKK’den temin edilecektir. Ya da herhangi bir 
ortak �irket genel kuruluna kat�lmak istedi�inde 
ortak oldu�unu belgeleyen evrak� MKK’den 
temin etmesi gerekecektir. 

Kaydile�tirmenin sermaye piyasalar�m�za yarar� 
ise �öyle özetlenebilir: 

• Halka arz yapacak ihraçc� �irketlerin ka��t, 
marbaa ve boya maliyetleri ortadan 
kalkm��t�r. 

• Bas�m� gerçekle�tirilen hisse senetlerinin 
saklama ve çal�nmaya kar�� güvenli�inin 
sa�lanmas� maliyetleri ortadan kalkm��t�r. 
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• Tabiat �artlar�na kar�� menkul k�ymetlerin 
ka��t olmas�ndan kaynaklanan zaafiyetler 
ortadan kalkm��t�r (yang�n, ta�k�n ve deprem 
gibi).  

• �irketlerin ortakl�k yap�s� anl�k olarak 
merkezi bir ortamda takip edilerek de�i�imler 
görülebilmekte ve el de�i�tirmeler çok h�zl� 
bir �ekilde geçerlilik arz etmektedir. 

S�ra Sizde 6 
Artan rekabet genelde anonim �irket olarak 
yap�lanm�� dünya borsalar�n� tüm maliyetleri 
k�sarak borsalar�n i�lemci üyelere ve dolay�s�yla 
yat�r�mc�lara yans�tmakta oldu�u hizmet 
ücretlerini dü�ürmelerine sebebiyet vermi�. Bir 
süre sonra borsalar aras� stratejik i�birlikleri, 
ortak i�lem platformlar� ve hatta birle�meler 
gündeme gelmektedir. Örne�in 2007 senesinde 
NYSE, Euronext’in %97’sini 13 milyar ABD 
dolar�na sat�n alarak büyük bir birle�meye imza 
atm��t�r. Yine 2007’de Londra Borsas�, �talya 
Borsas�’n� 1.6 milyar euroya sat�n alm��t�r. Di�er 
bir çarp�c� geli�me ise yine tüm dünya 
borsalar�nda i�lemlere arac� olan finansal 
kurumlar daha ucuz maliyetlerle i�lem yapmak 
ad�na alternatif i�lem ortamlar� yaratmaktad�rlar: 
Chi-X Europe, Euro-Millenium, Turquoise gibi. 

S�ra Sizde 7 
�nsana dayal� al�m sat�m sistemlerinden 
elektronik al�m sat�m sistemlerine geçi� ilk anda 
ciddi bir kurulum maliyeti yaratacak olmakla 
beraber zaman içerisinde bu maliyet kar��lanarak 
a�a��daki çarp�c� katk�lara eri�ilmesi söz konusu 
olacakt�r: 

• Piyasa i�lemlerinde yapay piyasa olu�umuna 
ve haks�z kazanca sebebiyet veren fiillere 
ili�kin gözetim ve denetimin etkinle�mesi, 

• Piyasaya giri� yaparak i�lemlerini 
gerçekle�tirmek isteyenlerin eri�im kalite ve 
etkinli�inin artmas�, 

• Piyasaya ula�ma ve al�m-sat�m emirlerinin 
kar��la�ma h�z�n�n artmas�, 

• Piyasaya ili�kin fiyat ve hacim bilgilerinin 
çok daha h�zl� ve etkin olarak tüm piyasa 
taraflar�yla payla��labilmesi, 

• Birim zamanda gerçekle�en i�lem hacminin 
insan dayal� sistemlere göre çarp�c� olarak 
artmas�, 

S�ra Sizde 8 
Di�er birçok dünya borsas�nda oldu�u gibi 
a�a��daki geli�melerle kar��la��ld���nda yat�r�m-
c�lar�n korunmas� ad�na �MKB’de i�lem 
görmekte olan bir �irketin pazar� de�i�tirilerek 
Gözalt� Pazar�’na al�n�r:  

• Ola�and��� durumlar�n ortaya ç�kmas�, 

• Kamunun zaman�nda, tam ve sürekli 
ayd�nlat�lmas�na ve mevcut düzenlemelere 
uyum konusuna gerekli özenin 
gösterilmemesi, 

• Yat�r�mc�lar�n haklar�n�n korunmas� ve kamu 
yarar� gerektirdi�i hallerde 

�irketin borsa kotundan veya ilgili pazardan 
geçici ya da sürekli ç�kar�lmas� sonucunu 
do�urabilecek geli�melerin olu�mas� nedeniyle 
�irketlerin izleme ve inceleme kapsam�na 
al�nmas� durumlar�nda sürekli gözetim, denetim 
ve izleme ortam�nda, yat�r�mc�lar�n devaml� ve 
zaman�nda bilgilendirilmesini sa�layacak 
önlemler al�nmas� piyasan�n etkinli�i aç�s�ndan 
�artt�r. Öte yandan �irket hisse senetlerinin 
tamamen borsa pazar ve kotundan ç�kar�lmas� 
öncesinde söz konusu �irketin hisse senetlerine 
yat�r�m yapm�� tasarruf sahiplerinin 
korunabilmesi amac�yla geçici bir süre likidite 
sa�lanmaktad�r. Dünya hisse senetleri 
piyasac�l��� kültüründe bu yakla��mdan farkl� 
olarak kamuoyunun zaman�nda ve yeterli 
ayd�nlat�lmas� d���nda borsa taraf�ndan hiçbir 
tedbir almaks�z�n serbest piyasan�n kendi 
kendisini düzenleyece�i inanc�yla hiçbir pazar 
de�i�ikli�i yap�lmamas� yöntemini benimseyen 
borsalar mevcuttur. 
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Amaçlar�m�z�� 
Bu üniteyi tamamlad�ktan sonra; 

  Borçlanma arac�, tahvil ve bono gibi kavramlar ile yap�sal özelliklerini tan�mlayabilecek, 

  Tahvil ve Bono Piyasalar�n�n Temel Kavramlar�s�n� aç�klayabilecek, 

  Tahvil ve Bono Piyasalar�n�n Taraflar� ve ��leyi�i ile tahvil ve bono piyasalar�n�n önemini 
de�erlendirebilecek, 

  Tahvil ve bono piyasalar�n�n dünyada ve Türkiye’deki tarihsel geli�imini ifade edebilecek, 

bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. 

 

Anahtar Kavramlar
 Borçlanma Arac� 

 Faiz 

 Vadeye Kalan Süre 

 Tahvil 

 Bono 

 Getiri 

 

�çindekiler 
� Giri� 

� Borçlanma Araçlar� ve Özellikleri 

� Tahvil ve Bono Piyasalar�n�n Temel Kavramlar� 

� Tahvil ve Bono Piyasalar�n�n Taraflar� ve ��leyi�i ile Etkin Bir Piyasan�n Yararlar� 

� Tahvil ve Bono Piyasalar�n�n Tarihsel Geli�imi ile Dünyada ve Ülkemizde Tahvil ve Bono 
Piyasac�l��� Kültürü 

  

3 
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G�R�	 
Dünya finans tarihine bak�ld���nda ilk finansal faaliyetlerin hep borçlanma üzerine oldu�u ve finansman 
kültürünün ödünç para verme ve vadesinde anapara ile faizinin ödenmesi üzerine bina edildi�i 
görülmektedir. �nsanl�k tarihinde ‘ticaret’ kadar eski ve önemli olan borçlanma faaliyetleri, öncelikle 
devletler aras�nda gerçekle�irken zaman içerisinde finansal arac�l���n geli�mesi ile bankerler ve bankalar 
üzerinden tezgâhüstü piyasalar yoluyla gerçekle�ir olmu�tur. Tarihte ilerledikçe borçlanma ili�kisini 
tan�mlayarak tekdüzele�tiren menkul k�ymetlerin do�mas� ile borçlanma piyasalar�n�n daha da büyüdü�ü 
ve düzenli piyasa/borsalar yoluyla para ve fon ticaretinin h�zla büyüdü�ü gözlemlenmektedir. 

Ordular�n�n ve kamu görevlilerinin finansman� amac�yla irili ufakl� müstakil devletler taraf�ndan s�k 
s�k kullan�lan borçlanma piyasalar�, özellikle ba�ar�s�z mali idareleri olan devletlerin bir süre sonra 
tamamen ba��ml� hale geldikleri piyasalar olmu�lard�r. Öyle ki tarihsel ak��ta, çok borçlu ülkelerin mali 
ba��ms�zl���n�n elden gitmesi ve hatta iki yakas�n� biraraya getiremeyen bu devletlerin tarihin 
sahnesinden yitip gitmesi ola�an hâle gelmi�tir. Yak�n tarihten örnek vermek gerekirse mesela Osmanl� 
�mparatorlu�u son yüzy�lda ciddi bir kamu harcamalar�n� finanse edememe sorunu ve mali yetersizlikle 
kar��la�arak artan oranda yurt d���ndan borçlanm��t�r. Bu hesaps�z borçlanma 1881’de Osmanl� �daresinin 
temel gelir kayna�� olan vergi toplama imtiyaz�n�n Düyun-u Umumiye adl� uluslararas� alacakl�lar� 
taraf�ndan kurulmu� bir örgüte devri ile son bulmu�tur.  

Günümüzdeki anlam�yla finansal arac�l���n ortaya ç�kmas� da borçlanma piyasalar� yard�m�yla 
olmu�tur. Bu sayede ödünç verenin ödünç alan� takibi arac�lar sayesinde kolayla�arak daha maliyetsiz 
hâle gelmi�tir. Yani geçmi�i neredeyse insanl�k tarihi kadar eski olan borçlanma piyasalar�nda ya�anan 
asimetrik bilgi sorununun giderilmesi çabas� finansal arac�l���n do�mas�na ve bir meslek olarak 
geli�mesine de yol açm��t�r. 

Özellikle geli�mi� Bat� ülkelerinde borçlanma piyasalar�n�n çok geli�mi� olma nedeni, para 
piyasalar�na göre fon temininde maliyet unsurunun daha dü�ük olmas�d�r. Tabi sermaye piyasalar� 
aç�s�ndan bak�ld���nda hâlâ pay senedi ihrac� ile finansman borçlanmadan da ucuz olarak kar��m�zda 
ç�kmaktad�r.  

 Finans piyasalar(n(n tamam(nda etkisi olan ters seçim ne demektir? 
 
BORÇLANMA ARAÇLARI VE ÖZELL�KLER� 
Sermaye piyasalar� yoluyla ihrac� yap�larak ikinci el piyasalarda al�m sat�m� yap�lan borçlanma araçlar�, 
çe�itlendirilebilir olmakla beraber a�a��da özellikleri s�ralanm�� olanlar tüm dünyada kullan�lagelen temel 
ürünlerdir. Bu ürünlerin tamam� ulusal mevzuat�m�zda sabit getirili menkul k�ymet olarak 
nitelendirilmektedir.  

 

 

 
�MKB Tahvil ve 
 Bono Piyasas( 
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Bono 
Vadesi 1 y�ldan k�sa olan, iskontolu sat�lan ve ç�karan kurum taraf�ndan öngörülen vade sonunda nominal 
bedelin ödenmesinin taahhüt edildi�i menkul k�ymetlerdir. Hazine Müste�arl��� taraf�ndan ç�kar�lan bir 
y�ldan k�sa vadeli ihraçlar, hazine bonosu ad� alt�nda i�lem görmektedir. Özel sektör taraf�ndan ihraç 
edildi�inde ise finansman bonosu olarak adland�r�lmaktad�r. Bononun ingilizce kar��l��� olan “bond” 
ifadesi ise, ABD Hazinesi ihraçlar� için 10 y�ldan uzun vadeli (maksimum 30 y�l) menkul k�ymetleri ifade 
etmektedir. Benzer �ekilde, “note” ifadesi 1-10 y�l aras�, “bill” ifadesi ise 1 y�l ve daha k�sa vadeli 
ihraçlara yönelik olarak kullan�lmaktad�r. 
 
Tahvil 
TTK md. 420’ye göre anonim �irketlerin ödünç para bulmak için itibari k�ymetleri e�it ve ibareleri ayn� 
olmak üzere ç�kard�klar� borç senetlerine “tahvil” denir. Devletin 1 y�l, anonim ortakl�klar�n ise en az 2 
y�l ve daha uzun vadeyle, ödünç para bulmak amac�yla, itibari de�erleri e�it ve ibareleri ayn� olmak üzere 
ç�kard�klar� borç senetleridir. Tahviller, elinde bulunduran için alacakl�l�k hakk� do�uran ve düzenli 
aral�klarla faiz geliri getiren sabit getirili menkul k�ymetlerdir. Hazine Müste�arl���’n�n bir y�ldan uzun 
vadeli olarak ihraç etti�i borçlanma senetleri devlet tahvili ad� alt�nda i�lem görmektedir. 

Tahvilin iyice anla��labilmesi için hisse senedi ile aras�ndaki farklar a�a��da maddeler halinde 
verilmi�tir: 

• Tahvil bir borç senedidir. Hisse senedi ise, bir mülkiyet senedidir, 

• Tahvil sahibi, tahvil ç�karan kurulu�un uzun vadeli alacakl�s�d�r. Hisse senedi sahibi, hisse 
senedini ç�karan kurulu�un orta��d�r, 

• Tahvil sahibinin bir �irkete sa�lad��� sermaye yabanc� sermayedir. Hisse senedi sahibi, �irkete 
belli bir oranda sahiptir. Kulland�rd��� sermaye özsermayedir, 

• Tahvil sahibi, �irketin aktifi üzerindeki alaca��ndan ba�ka hiçbir hakka sahip de�ildir. �irketin 
yönetimine kat�lamaz. Buna kar��l�k, �irketin brüt kâr�ndan, önce tahvil sahiplerine faiz ödenir. 
Bundan sonra, bilanço kâr gösterirse hisse senetlerine temettü ödenir. Tahvil sahipleri 
alacaklar�n� ald�ktan sonra, �irketin mal varl��� üzerinde hiçbir hak iddia edemezler. Hisse senedi 
sat�n alarak �irketin orta�� olan hak sahipleri, kendilerine tan�nan tüm ortakl�k haklar�ndan 
yararlanabilirler, 

• Tahvilde kesin bir vade vard�r, bu vade sonunda tahvil sahibi ile �irket aras�ndaki hukuki ili�ki 
sona erer. Hisse senedinde vade olmad��� gibi, hisse senedi sahibi ile �irket aras�ndaki ili�ki 
ebedidir, sadece hisse senedinin sahibi de�i�ebilir, 

• Tahvilin getirisi belli ve sabittir (De�i�ken faizli tahvillerde faiz oranlar� ancak iktisadi �artlar 
de�i�ti�inde mevzuat de�i�ikli�i ile de�i�ebilir.). Hisse senedinin getirisi, hisse senedi de�erinde 
meydana gelen art�� ve �irketin da��taca�� kar pay�d�r. Ancak senet sahibinin hangi y�l ne kadar 
gelir elde edece�i, hatta gelir elde edip edemeyece�i belli de�ildir, 

• Tahviller, mevzuatta itibari de�erinin alt�nda bir de�erle ihraç edilebilir. Hisse senetleri, itibari 
de�erin alt�nda bir fiyatla sat�lamazlar, 

• Tahviller, �irketler d���nda devlet ve belediyeler gibi tüzel ki�ili�e sahip kamu kurulu�lar� 
taraf�ndan da ç�kar�labilir. Birer kat�lma pay�n� ifade eden hisse senetleri anonim �irketler 
taraf�ndan ihraç edilebilirler. (Sermayesi paylara bölünmü� komandit �irketler de hisse senedi 
ç�karabilmekte; ancak bunlar halka arz yoluyla sat�lamamaktad�r.), 

• Tahviller, bir itfa plan� dahilinde itfa edilir. Hisse senetlerinde prensip itibariyle itfa söz konusu 
de�ildir. Ancak iste�e ba�l� olarak, hisse senetlerinin bir bölümü itfa edilebilir ki, bunun anlam� 
sermaye azalt�m�d�r. Hisse senetlerinin tamamen itfas� ise, �irketin tasfiyesi demektir. 
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    =  100/92.293-1 = %8.35 

Y~ll~k Basit Getiri =  Dönemsel getiri * (Y~ldaki Dönem Say~s~) 

    =  0.0835*(365/163) = %18.70                              

Y~ll~k Bile�ik Getiri =  (1+Dönemsel Getiri)(Y~ldaki Dönem Say~s~)  – 1  

            =  (1+0.835)(365/163) – 1  

           =  % 19.67l 

 Hazine bonosu ve devlet tahvillerine genel olarak Devlet �ç Borçlanma Senetleri (D�BS) ad~ verilir. 
D�BS’ler, Hazine Müste�arl~�~ taraf~ndan yurt içi piyasada ihraç edilen borçlanma senetleridir. D�BS’ler 
vadelerine, kuponlu/kuponsuz olu�lar~na, faiz türlerine ve ihraç edildikleri para birimlerine göre 
s~n~fland~r~labilmektedir.  

Vadesi 1 y~l veya daha uzun olan D�BS’ler devlet tahvili, 1 y~ldan k~sa olan D�BS’ler ise hazine 
bonosu ismini al~r. Kuponsuz senetler iskontolu senetler olup senedi vade sonuna kadar elinde tutan 
yat~r~mc~n~n faiz kazanc~, senedin vade sonunda ula�aca�~ nominal de�eri ile sat~� fiyat~ aras~ndaki farkt~r. 
Kuponsuz senetler sabit getirili menkul k~ymetlerdir. Kuponlu senetler ise yat~r~mc~ya belirli dönemlerde 
kupon ödemesi (faiz ödemesi) yapan, sabit ya da de�i�ken faizli senetlerdir. D�BS’ler � ve döviz 
cinsinden veya dövize endeksli olarak ihraç edilebilmektedir. Döviz cinsinden ihraç edilen D�BS’lerin 
anapara ve faiz ödemeleri döviz olarak yap~l~rken dövize endeksli D�BS’lerin ödemeleri belirlenen kur 
üzerinden � olarak yap~l~r. Türkiye’de D�BS ihrac~ Hazine Müste�arl~�~ taraf~ndan yürütülmektedir. 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas~ (TCMB) bu süreçte hazinenin mali ajan~ olarak görev almaktad~r. 
Hazine Müste�arl~�~, borçlanma program~ çerçevesinde finansman ihtiyac~n~ kar�~larken çe�itli 
yöntemlerle devlet tahvili ve borçlanma senedi ihraç etmektedir. 

 

 
 

Resim 3.1: Devlet �ç Borçlanma Tahvili Örne�i – Ön yüz 
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Resim 3.2: Devlet �ç Borçlanma Tahvili Örne�i – Arka yüz 
 
 

 
 

Resim 3.3: Hazine Bonosu Örne�i – Ön yüz 
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Resim 3.4: Hazine Bonosu Örne�i – Arka yüz 

 
Özel Sektör Tahvilleri, anonim �irketler taraf�ndan ç�kar�lan borçlanma senetleridir. Özel sektör 
tahvillerinin vadeleri -en az iki y�l olmak üzere- serbestçe belirlenebilmekte, sabit veya de�i�ken faizli 
olarak ihraç edilebilmektedir. Kupon ödemeleri y�lda 1, 2 ya da 4 kez olabilir. 

Anonim �irketler taraf�ndan ç�kar�lacak tahvillerin a�a��daki kay�tlar� içermesi gerekir (TTK m. 425-
427): 

• �irket unvan�, konusu, merkezi ve süresi, ticaret sicil numaras�, 

• Esas sermaye miktar�, 

• Ana sözle�me tarihi ve bunda de�i�iklikler yap�lm��sa bunlar�n da tarihleriyle tescil ve ilân 
edildikleri tarihler, 

• �irketçe tasdik edilmi� son bilançoya göre �irketin durumu, 

• Evvelce ç�kar�lm�� ve yeni ç�kar�lacak tahvillerin nominal k�ymetlerinin tutar�, yenilerin itfa 
�ekli, her tahvilin itibari k�ymetiyle faiz oran�, nama veya hamiline yaz�l� oldu�u, vadesi, 

• Tahvil ç�kar�lmas�na dair genel kurul karar�n�n tescil ve ilân tarihi, 

• �irketin menkul ve gayrimenkullerinin, evvelce ç�kar�lan tahvillerden veya di�er bir sebepten 
dolay� rehnedilmi� veya teminat gösterilmi� olup olmad���, 

• Tahvillerin ana sermaye ve faizlerinin ödeme �artlar� ve varsa itfa plan�, 

• �irketi temsile yetkili en az iki imza. 

Yukar�daki hususlar tahvil ihrac�ndan önce bir “izahname” halinde haz�rlan�r. Haz�rlanan izahname, 
ticaret siciline tescil ettirilir ve aynen tahvilin arka yüzündeki tahvil metnine eklenir. �irketin unvan�, 
merkezi, esas sermayesi, sicil numaras�, yetkili imzalar ile tahvilin nominal de�eri, faiz oran� tahvilin ön 
yüzüne aynen yaz�l�r. Tahviller farkl� kupürler halinde ç�kar�labilir. Ancak her kupürün k�ymetinin 
yuvarlak ve seri içinde birbirine e�it olmas� gerekir. 
 
Ba
l�ca Tahvil Türleri 
Eurotahvil (Eurobond): �hrac� yapan ülkenin veya kurulu�un kendi ulusal para birimi d���ndaki bir para 
birimi üzerinden ve uluslararas� bir konsorsiyum arac�l��� ile bir banka ve/veya sendikasyon taraf�ndan 
birden fazla ülkede e�anl� olarak ihraç edilen, genellikle hamiline tahvillerdir. 
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Eurotahviller, ABD piyasas�nda ihraç edilmesi durumunda “yankee”, �ngiltere piyasas�nda ihraç 
edilmesi durumunda “bulldog”, Japonya piyasas�nda ihraç edilmesi durumunda ise “samurai” ad�n� 
almaktad�r. 

De�i�tirilebilir Tahviller (DET):Dünya uygulamas�nda HDT’lerin ihraçç� ortakl���n hisse senetlerinin 
yan� s�ra ihraçç� ortakl�k d���ndaki �irketlerin hisse senetleri ile de�i�tirilebilmesi söz konusudur. Ülkemiz 
mevzuat�nda HDT’lerin yaln�zca ihraçç� ortakl���n hisse senetlerine dönü�türülebilmesi düzenlenmi�tir. 
�lgili tebli�de ba�ka bir �irketin hisse senetleri ile de�i�tirilebilmesine imkân sa�layan tahviller 
De�i�tirilebilir Tahviller (DET) olarak tan�mlanm�� ve ayr�ca düzenlenmi�tir. 

Hisse Senedine Dönü�türülebilir Tahvil (HDT): Ortakl�klar�n uzun süreli fon sa�lamada 
kullanabilecekleri araçlardan biri de tasarruf sahiplerine, belirli ko�ullar alt�nda, tahvili hisse senedine 
dönü�türme hakk� sa�layan ve bu çerçevede k�smen sabit getirili menkul k�ymet, k�smen hisse senedi 
niteli�i ta��mas� nedeniyle finans literatüründe karma menkul k�ymetler grubuna dahil edilen sermaye 
piyasas� araçlar� olan dönü�türülebilir tahvillerdir. HDT ihrac� özellikle, hisse senedi piyasas�n�n sundu�u 
yüksek getiri potansiyelinden yararlanmay� amaçlayan, bununla birlikte hisse senedi fiyatlar�ndaki 
de�i�kenli�in getirdi�i riski üstlenmek istemeyen yat�r�mc�lara hitap etmektedir. HDT’nin en temel 
özelli�i tahvillerin içerdi�i anapara güvencesi ile hisse senetlerinin sa�lad��� sermaye kazanc�n� bir arada 
sunmas�d�r. HDT ihrac� gerçekle�tiren �irketler, sabit getiri ile birlikte dönü�türme hakk�n�n da tasarruf 
sahiplerine tan�nmas�n�n etkisi ile fiyatlamada esneklik kazanmakta ve dü�ük maliyetle fon temin 
edebilmektedir. 

Ülkemizde HDT’lere ili�kin düzenleme SPK’nin Seri:II, No:22 say�l� “Borçlanma Araçlar�n�n Kurul 
Kayd�na Al�nmas� ve Sat���na �li�kin Esaslar Hakk�nda Tebli�i”nde yer almaktad�r. Hisse senedine 
dönü�türülebilir tahvil ihrac� yoluyla, �irketlerin borçlanma piyasalar�na eri�imi kolayla�maktad�r. Hisse 
senedine dönü�türülebilme özelli�i nedeniyle, HDT’nin içerdi�i faiz oran� tahvillere k�yasla daha dü�ük 
olarak belirlenebilmektedir. Yat�r�mc�lar�n daha dü�ük faiz oran�na raz� olmalar�n�n nedeni, ihraçç� 
ortakl���n hisse senetlerinin potansiyel de�er art��� olup gelecekte beklenen anapara art��� için cari 
gelirden vazgeçilmesidir.  

 K�TAP �stanbul Menkul K@ymetler Borsas@ Üye Temsilcisi E�itim 
Programlar@nda kaynak kitap olarak kullan@lan Sermaye Piyasas@ ve Borsa K@lavuzu 
(�MKB Yay@nlar@, �stanbul, ISBN 978-975-6450-22-2, May@s 2008) adl@ kitapta yukar@da bahsi 
geçen ve ulusal sermaye piyasas@ mevzuat@m@zda yer alan menkul k@ymetlere ili�kin daha 
ayr@nt@l@ bilgiler bulabilirsiniz. 

  Menkul k@ymetle�tirme ne demektir ve menkul k@ymet piyasac@l@�@ 
aç@s@ndan yararlar@ nelerdir?  
 
TAHV�L VE BONO P�YASALARININ TEMEL KAVRAMLARI 
Finans piyasalar� içerisinde �MKB gibi çarp�c� i�lem hacimleri ile kendini gösteren borçlanma amaçl� 
menkul k�ymetlerin el de�i�tirdi�i piyasalar� irdeleyebilmek amac�yla a�a��daki kavramlara göz atmakta 
fayda vard�r: 

Basit Getiri: Yap�lan yat�r�mdan elde edilen faiz gelirinin vade sonunda tekrar yat�r�ma 
dönü�türülmedi�i durumdaki y�ll�k getiriye basit getiri denir. 

Bile�ik Getiri: Yat�r�mdan elde edilen faiz gelirinin dönem sonunda ayn� oranla tekrar yat�r�ma 
dönü�türüldü�ü varsay�m� ile hesaplanan getiriye bile�ik getiri denir. 

Borsa Pay�: Borsa üyelerinin, borsada gerçekle�tirdi�i i�lem hacmine göre hesaplanarak borsaya 
ödenen tutar olup Borsa Yönetim Kurulunca belirlenir. 
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Borsa Üyeleri: Sermaye Piyasas4 Kurulundan yetki belgesi ve borsadan üyelik belgesi alm4� arac4 
kurulu�lard4r. 

Çok Fiyat-Sürekli Müzayede Sistemi: Çok fiyat yöntemi; bir menkul k4ymet için verilen al4m sat4m 
emirlerinin fiyat ve zaman önceli�i kurallar4na uygun olarak teker teker kar�4la�t4r4lmas4 sonucunda 
olu�an fiyatlarla al4m sat4m i�leminin gerçekle�tirilmesidir. 

Devlet �ç Borçlanma Senetleri: Devletin cari y4l bütçe kanununa dayanarak bütçe aç4klar4n4n 
finansman4 amac4yla ç4karm4� oldu�u borçlanma senetlerinin genel ad4d4r. 

Devlet �ç Borçlanma Senetleri Endeksleri: Bu tür menkul k4ymetlere yat4r4m yapanlar4n4n fiyat ve 
getirilerdeki geli�meleri basit ve anla�4labilir göstergeler yard4m4yla izleyebilmelerini sa�lamak amac4yla 
olu�turulmu�lard4r. Ayr4ca yat4r4mc4lar4n sabit getirili menkul k4ymetlere yapt4klar4 yat4r4mlar ile di�er 
yat4r4m seçenekleri aras4nda kolay kar�4la�t4rma yapabilmelerini sa�lamaktad4r. 

Hazine Bonosu: Hazine taraf4ndan vadesi bir y4ldan k4sa süreli olarak ç4kar4lan ve iskontolu olarak 
i�lem gören borçlanma senetleridir. 

�hraç De�eri: Menkul k4ymetin ilk ihraçtaki fiyat4d4r. �hraç de�eri nominal de�erin alt4nda olursa 
iskontolu sat4�, nominal de�erin üstünde olursa primli sat4�, nominal de�ere e�itse ba�a ba� sat4� yap4lm4� 
demektir. 

�tfa: Sabit getirili menkul k4ymetin vade bitiminde anapara ve (varsa) kupon faizinin ihraçç4 
taraf4ndan sabit getirili menkul k4ymetin sahibine ödenmesidir. 

��leme Konu Menkul K�ymetler: �MKB tahvil ve bono piyasas4 örne�indeki gibi piyasada el 
de�i�tirebilmesi uygun görülen borçlanma araçlar4d4r. Devlet ve özel sektör taraf4ndan ç4kar4lan tahvil ya 
da bonolar bu konuda örnek olu�turabilir. 

Kalan�n� �ptal Et (K�E): Fiyat ve miktar4n girildi�i; ancak i�lem k4smen veya tamamen 
gerçekle�mezse i�lem görmeyen k4sm4n ekranda pasif olarak görünmeyerek sistem taraf4ndan otomatik 
olarak iptal edildi�i emir türüdür. 

Kupon Faizi: Sabit getirili menkul k4ymetin üzerinde yaz4l4 olan ve belirli dönemler itibar4 ile (6 ay da 
bir, y4lda bir vs) ödenen faizdir. Tahvillerin üzerinde her bir dönem için ayr4 bir kupon bulunur. �lgili 
dönemde o döneme ait kupon yat4r4mc4 taraf4ndan kesilerek kupon faizi tahsil edilir. 

Likidite: Menkul k4ymetin piyasa fiyat4ndan veya bu fiyata çok yak4n bir fiyattan en k4sa sürede ve 
kolayca nakde çevrilebilmesidir. 

Limitli Emir: Fiyat ve miktar4n girildi�i emirlerdir. ��lem k4smen veya tamamen olmazsa 
gerçekle�meyen k4s4m sistemde pasif olarak görünür. 

Nominal De�er: Menkul k4ymetin üzerinde yaz4l4 olan ve vade sonunda ödenecek anapara tutar4d4r. 

Nominal Getiri: Herhangi bir yat4r4m arac4n4n enflasyon dikkate al4nmad4�4 durumdaki getirisine 
nominal getiri denir. Örne�in, 1 y4ll4k bir devlet tahvilinin ilk ihraçta % 40 y4ll4k getiri ile al4n4p vade 
sonuna kadar elde tutulmas4 durumunda bu tahvilin vadeye kadar getirisi nominal % 40 olur. 

Piyasa De�eri: Menkul k4ymetin, piyasada o gün itibar4 ile geçerli olan vadeye kadar getirisine göre 
hesaplanan fiyat4d4r. Bu de�er piyasa �artlar4na göre de�i�iklik gösterebilir. Menkul k4ymetin getirisi ile 
piyasa de�eri birbirleriyle ters orant4l4d4r. Getiri yükselirse daha önce ihraç edilmi� menkul k4ymetin 
piyasa de�eri dü�er, getiri dü�erse daha önce ihraç edilmi� menkul k4ymetin piyasa de�eri yükselir. 

Piyasa Emri: Menkul k4ymet al4m sat4m4nda en iyi piyasa fiyat4ndan i�lemin gerçekle�tirilece�i emir 
türüdür. Bu tür emrin en büyük avantaj4, emrin hemen yerine getirilebilme olana�4d4r. 

Piyasa Yap�c�: Piyasan4n dürüst, düzenli ve etkin çal4�mas4n4 sa�lamak ve görevli oldu�u sermaye 
piyasas4 araçlar4nda likit ve sürekli bir piyasan4n olu�mas4n4 sa�lamak için kendi nam ve hesab4na çift 
tarafl4 kotasyon vermekle yükümlü olan arac4 kurulu�tur. 

Reel Getiri: Herhangi bir yat4r4m arac4n4n enflasyondan ar4nd4r4lm4� getirisidir. 
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Repo: Bir menkul k	ymetin i�lemin ba�lang	ç valöründe sat	l	p biti� valöründe geri al	nmas	d	r Bir 
ba�ka ifadeyle menkul k	ymetin geri alma vaadiyle sat	m	d	r. 

Takas: Borsada gerçekle�tirilen i�lemler sonucunda olu�an borç ve alacaklar	n kar�	l	kl	 olarak tasfiye 
edilmesidir. 

Temerrüt: Borsada yap	lan i�lemler sonucunda, taahhütlerin gerektirdi�i ödeme veya menkul k	ymet 
teslimatlar	n	n belirlenen süreler içinde gerçekle�tirilmemesi sonucu olu�an durumdur. 

Teminat: Borsa üyelerinin, borsa i�lemleri dolay	s	 ile mü�terilerine ve/veya borsaya verebilecekleri 
zararlara kar�	l	k olmak üzere, Borsa tüzel ki�ili�i ad	na yat	rd	klar	 tutara denir. 

Ters Repo: Bir menkul k	ymetin i�lemin ba�lang	ç valöründe al	n	p biti� valöründe geri sat	lmas	d	r. 
Bir ba�ka ifadeyle menkul k	ymetin geri sat	m vaadiyle al	m	d	r. 

Tescil: Borsa’da gerçekle�tirilen i�lemlerin fiyatlar	n	n do�rudan, borsa d	�	nda gerçekle�tirilen 
i�lemlerin fiyatlar	n	n ise bu i�lemlerin borsaya bildirimi sonras	nda borsa kayd	na al	nmas	 i�lemidir. 

Tran	: Tahvil ve bono piyasas	nda i�lem yapabilme limiti içerisindeki her bir kademedir. 

Vadeye Kalan Gün: Menkul k	ymetin valör tarihinden itfas	na kalan gün say	s	d	r. 

Valör Tarihi: ��leme ait menkul k	ymet ve nakit yükümlülüklerinin yerine getirilece�i, ba�ka bir 
ifadeyle menkul k	ymet ve nakit takas	n	n yap	laca�	 tarih. 

Borçlanma arac	 piyasalar	nda getiri ya da faiz oranlar	na göre i�lem hacmi olu�tu�undan di�er 
finansal araçlar	n getirileri ya da hazine ihalelerinde olu�an faiz gibi Merkez Bankalar	n	n faiz oranlar	na 
ili�kin aç	klamalar	 da borçlanma piyasalar	n	 do�rudan etkilemektedir. Söz konusu ili�ki a�a�	daki tablo 
yard	m	yla aç	klanmaya çal	�	lm	�t	r: 
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Tablo 3.1: Piyasalar Aras� Etkile
im 
 

 
 

Kaynak: TSPAKB Sermaye Piyasas� Faaliyetleri Temel Düzey Lisanslama E�itim Notu 

  Tahvil ve bono piyasalar(n(n temel kavramlar( hakk(nda ayr(nt(l( bilgi 
için bkz. www.tspakb.org.tr/LisanslamaE�itim K(lavuzlar(/Temel Düzey/Tahvil ve Bono 
Piyasalar( 

 �MKB tahvil ve bono piyasas(nda i�lem arac(l(�(n( hangi tüzel ki�iler 
yapabilir? 

 

 



� � � �

� �

���

TAHV�L VE BONO P�YASALARININ TARAFLARI VE �	LEY�	� 
�LE ETK�N B�R P�YASANIN YARARLARI�
Di�er menkul k�ymet piyasalar�nda oldu�u gibi tahvil ve bono piyasas�nda temel taraflar gerek düzenli ve 
gerekse tezgâhüstü piyasalarda a�a��daki resimde ifadesini bulan ak��taki gibidir: 

 

 
 

Resim 3.5:������������	������������������������������������	��
 

Kaynak:��
�����������������
�

Yani a��rl�kl� olarak tüzel ki�i olmakla beraber gerçek ve tüzel ki�i yat�r�mc�lar�n emirlerini bu 
i�lemlerde uzman ve tan�n�rl��� olan arac� kurum ve kurulu�lar vas�tas�yla piyasalara aktarmas� sürecin ilk 
evresini olu�turmaktad�r. Sonras�nda al�c� ve sat�c�n�n kar��la�t��� organize ya da tezgâhüstü piyasalar 
yard�m�yla en uygun al�m ve sat�m teklifleri birbirlerini bularak üzerinde anla��lan fiyatlardan menkul 
k�ymetler el de�i�tirir. Böylece sat�c�, menkul k�ymetini arzu etti�i bedel kar��l��� elden ç�karmakta al�c� 
da ilgili tutar� ödeyerek arzu etti�i menkul k�ymeti temin etmektedir. 

A�a��da tahvil ve bono piyasalar�n�n organize ve tezgâhüstü yap�larda olanlar�n� daha ayr�nt�l� olarak 
incelenmektedir: 

 
Organize Piyasa 
Etkin bir düzenli borçlanma piyasas�n�n ak���n� alg�layabilmek için �MKB tahvil ve bono piyasas�n�n yap� 
ve ak���n� incelemek faydal� olacakt�r. Bu piyasa kesin al�m-sat�m ve repo-ters repo pazarlar� olarak ikiye 
ayr�lmaktad�r. Kesin al�m-sat�m pazar�nda i�lem yapabilmek için Sermaye Piyasas� Kurulundan arac�l�k 
yetki belgesi alm�� olan banka ve arac� kurumlar öncelikle �MKB tahvil ve bono piyasas� taahhütnamesini 
imzalamak, i�lem yapmaya yetkili elemanlar�n� �MKB’ye bildirmek zorundad�r. Bu ko�ullar� yerine 
getiren üyeler, türü ve tutar� borsa taraf�ndan belirlenen teminatlar� tesis ettikten sonra piyasada i�lem 
yapmaya ba�layabilmektedirler. Piyasada i�lem yapabilmek için her bir üyeye i�lem limiti tesisi gerekli 
olup limit tesisinde dikkat edilen hususlar a�a��daki gibidir: 

Üyenin özkaynaklar�,  

�� Kurucusu veya yöneticisi oldu�u yatirim fonu ve ortakliklarinin sabit getirili menkul k�ymet 
portföy büyüklü�ü,  

�� Geçmi� dönemlerdeki borsa i�lem hacmi ve takas yükümlülü�ünü yerine getirme performans�. 

Bu hususlar �����nda tesis edilecek teminatlara ili�kin temel kurallar da a�a��dad�r: 
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• ��lem yapabilme limitinin üst s�n�r� banka ve arac� kurumlar için özkaynaklar�n�n 15 kat�n� 
a�amaz, 

• Üyelere borsa taraf�ndan belirlenmi� 3 tran�tan olu�an “i�lem yapabilme limiti” tahsis edilir, 

• ��lem yapabilme limitini a�mamak �artiyla yat�rd�klar� teminatin 20 kat� kadar i�lem yapabilirler, 

• Nakit, tahvil ve teminat mektuplar� i�lem limiti kar��l��� olarak yat�r�labilir.  

• Farkl� teminat türlerinin ayn� bazda de�erlendirilebilmesi için fazla oranda teminat yat�r�l�r, 

• %100 oran�nda ilave “i�lem limiti kar�ili�i” yat�rmak suretiyle i�lem yapabilme limitini en fazla 
3 kat�na kadar art�rabilirler. Ancak bu �ekilde art�r�lan i�lem yapabilme limiti, üst s�n�r� a�amaz. 

Öte yandan repo-ters repo pazar�nda i�lem yapabilmek için ise tahvil ve bono piyasas� kesin al�m-
satim pazar�na kabul edilmi� olmak, Sermaye Piyasas� Kurulundan repo-ters repo yetki belgesi alm�� 
olmak ve repo-ters repo pazar� için �MKB’nin ek taahhütnamesini imzalam�� olmak gereklidir. 

�MKB hisse senetleri piyasas�ndan farkl� olarak �MKB tahvil ve bono piyasas�’nda yukar�da bahsi 
geçen i�lemci kurumlar d���nda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas� (TCMB) da do�al üye olup piyasa 
yap�c�l��� sistemi mevcuttur. Ayr�ca i�lem görecek Hazine ve Özelle�tirme �daresi Ba�kanl���nca ihraç 
edilen menkul k�ymetler hariç olmak üzere tüm menkul k�ymetlerin kote edilmesi gereklidir. 

Piyasa yap�c�l���nda kas�t baz� bankalar�n �MKB taraf�ndan likidite yaratmak amac�yla özel bir statüye 
al�nmal�d�r. Bu statü için uygun bankalar kamusal borçlanma araçlar�n� ihraç eden ve borçlanma araçlar� 
piyasada rakipsiz olan T.C. Hazine Müste�arl���nca öngörülmektedir. Piyasa yap�c�lar, �MKB tahvil ve 
bono piyasasi’nda mevcut piyasa kurallar� çerçevesinde T.C. Hazine Müste�arl��� taraf�ndan belirlenen 
ölçüt menkul k�ymetler için miktar ve ara (spread) olarak belli ko�ullar� sa�layan al�m ve sat�m emirleri 
vermektedirler. Sisteme girilen emirler en iyi emirler ise piyasa izleme ekranlar�na yans�t�lmaktad�r. 
Ayr�ca, mevcut yay�n sayfalar� d���nda bu emirler piyasa yap�c�s�n�n kodu ile ilan edilmektedir. 

A�a��da �MKB tahvil ve bono piyasas�n�n günlük piyasa ak��� sürecin daha iyi anla��lmas� için 
mevcuttur: 

1. ADIM: P�YASANIN AÇILMASI (SAAT 09:30) 

2. ADIM: EM�RLER�N UZAK ER���M TERM�NALLER� VEYA TELEFONLA 
BORSAYA �LET�LMES� (P�YASA TELEFON NO: 0 212 298 22 22) 

3. ADIM: AYNI GÜN VALÖRLÜ ��LEMLER �Ç�N 09:30-14:00, D��ER VALÖRLÜ 
��LEMLER �Ç�N 09:30-17:00 ARASI (P�YASADA 12:00-13:00 ARASI Ö�LE TAT�L� 
YAPILIR.)EM�R EKRANDA GÖRÜNEN B�R EMRE KAR�ILIK �SE AYNI VEYA 
DAHA �Y� B�R ORANLI, AYNI TANIMLI VE UYGUN BÜYÜKLÜKTE 
�LET�LMEL�D�R. 

4. ADIM: EMR�N P�YASAYA �LET�LMES� 

5. ADIM: EN �Y� EMR�N EKRANA OTOMAT�K OLARAK AKTARILMASI, D��ER 
EM�RLER�N F�YAT VE ZAMAN ÖNCEL���NE UYGUN OLARAK SIRAYA 
KONMASI 

Piyasa ayn� �MKB hisse senetleri piyasas�nda oldu�u gibi çoklu fiyat-sürekli müzayede sistemi ile 
çal��maktad�r. Piyasada yetkili arac� kurulu�lar�n temsilcileri emirlerini uzaktan eri�im terminalleri 
arac�l��� ile sisteme göndermektedir. Bu noktada �MKB hisse senetleri piyasas�ndan farkl� olarak borsa 
binas�nda arac� kurumlar�n üye temsilcileri (broker) özel ekranlar kar��s�nda görev almamaktad�r.  

Sistem kar��t emirleri ayn� �MKB hisse senetleri piyasas�nda oldu�u gibi fiyat ve zaman önceliklerine 
göre e�le�tirir. Buna göre, al�m emirleri, e�it veya daha dü�ük fiyatl� sat�� emirleri ile sat�� emirleri ise e�it 
veya daha yüksek fiyatl� al�m emirleri ile otomatik olarak e�le�ir. �lgili pazarlarda yer alan emirler 
içerisinde bilgisayar taraf�ndan belirlenen al�mda en dü�ük oranl� (repo emirlerinde en yüksek oranl�), 
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sat�mda en yüksek oranl� (ters repo emirlerinde en dü�ük oranl�) emirler veri da��t�m firmalar� arac�l���yla 
an�nda üyelere iletilir. 

6. ADIM: EMR�N GERÇEKLE�T�R�LMES� HÂL�NDE AKT�F TARAFA 
OTOMAT�K OLARAK TEY�T VER�LMES� VE �K�NC� DERECEDE �Y� EM�RLER�N 
EKRANA AKTARILMASI 

7. ADIM: P�YASANIN AYNI GÜN VALÖRLÜ ��LEMLER �Ç�N KAPANMASI 
(SAAT 14:00) (GERÇEKLE�MEM�� EM�RLER SAAT 14:00’TE OTOMAT�K OLARAK 
�PTAL ED�L�R.) 

8. ADIM: O GÜN VALÖRLÜ ��LEMLER �Ç�N �LG�L� TARAFLARIN 
YÜKÜMLÜLÜKLER�N�YER�NE GET�RMES� (EN GEÇ SAAT 16:30’A KADAR) 

9. ADIM: P�YASANIN KAPANMASI (SAAT 17:00) 

Yukar�daki ak��tan da görülece�i üzere �MKB tahvil ve bono piyasas�nda i�lemler her gün saat 09:30 
ile 17:00 aras�nda yap�lmaktad�r. Ayn� gün valörlü (repo-ters repo pazar�nda ayn� gün ba�lang�ç valörlü) 
i�lemler saat 09:30-12:00 ile 13:00-14:00 aras�nda, ileri valörlü (repo-ters repo pazar�nda ileri ba�lang�ç 
valörlü) i�lemler ise saat 09:30-12:00 ile 13:00-17:00 aras�nda yap�lmaktad�r. Ancak, yat�r�m fonlar�na ait 
ayn� gün valörlü emirler saat 17:00’ye kadar verilebilmektedir. 

 Tahvil ve bono al�m sat�m� için organize pazarlar�n�n yan�nda 
tezgâhüstü pazarlar�n da mevcut olmas�n�n yararlar� nelerdir? 
 
Tezgâhüstü Piyasa 
Ulusal sermaye piyasalar�m�za bak�ld���nda borçlanma araçlar� piyasas�n�n hisse senetleri piyasas�ndan 
yap�sal olarak ayr��t��� görülmektedir. Bunun nedeni borçlanma araçlar� için mevcut düzenli bir yap� olan 
�MKB tahvil ve bono piyasas�ndan ayr� olarak bir de tezgâhüstü bir bankalararas� piyasan�n da mevcut 
olmas�d�r ki hisse senetleri piyasas� için benzeri bir tezgâhüstü yap� mevcut de�ildir. Bankalar�n kendi 
aralar�nda olu�turduklar� ve hazine ka��tlar�n�n el de�i�tirdi�i �MKB d��� piyasa zamanla geli�mi� ve 
i�levsel hâle gelmi�tir.  

 
Bankalararas� Repo Piyasas� 
Arac� kurulu�lar repo i�lemlerini �MKB bünyesindeki Repo-Ters Repo Pazar�’nda yapabildikleri gibi 
kendi aralar�nda özel bir düzenlemeye tabi olmadan da yapabilmektedir. Arac� kurulu�lar repo i�lemlerini 
daha çok �MKB bünyesindeki Repo-ters repo pazar�nda yapmalar�na ra�men �MKB’nin kendilerine 
tan�nan limitleri yetersiz geldi�inde i�lemleri kendi aralar�nda yapmay� tercih etmektedir. Tüm ikincil 
piyasalarda oldu�u gibi bu piyasada da ancak “line”� olan bankalarla ve “line” limitleri dahilinde i�lem 
yap�labilmektedir. Bu piyasada i�lemler telefonla pazarl�k ya da bilgi da��t�m firmalar�n�n dialing 
imkanlar�ndan faydalan�larak yap�lmaktad�r. Piyasada oranlar daha çok �MKB repo-ters repo pazar�’nda 
gerçekle�en oranlar baz al�narak tespit edilmektedir. 

 
Bankalararas� Tahvil Piyasas� 
Arac� kurulu�lar tahvil ve bono do�rudan al�m ve do�rudan sat�m i�lemlerini �MKB bünyesindeki kesin 
al�m-sat�m pazar�nda yapabildikleri gibi kendi aralar�nda özel bir düzenlemeye tabi olmadan da 
yapabilmektedirler. Arac� kurulu�lar, tahvil do�rudan al�m ve do�rudan sat�m i�lemlerini daha çok �MKB 
bünyesindeki kesin al�m-sat�m pazar�nda yapmalar�na ra�men �MKB’nin kendilerine tan�d��� limitlerin 
yetersiz geldi�i durumlarda özellikle ileri valörlü i�lemlerini kendi aralar�nda yapmay� tercih 
etmektedirler. Tüm ikincil piyasalarda oldu�u gibi bu piyasada da i�lemler ancak “line”� olan bankalarla 
ve “line” limitleri dâhilinde yap�labilmektedir. Bu piyasada i�lemler telefonla pazarl�k ya da bilgi da��t�m 
firmalar�n�n dialing imkânlar�ndan faydalan�larak yap�lmaktad�r. Piyasada oranlar daha çok i�lemlerin 
büyük bölümünün gerçekle�ti�i �MKB kesin al�m-sat�m pazar�nda gerçekle�en oranlar baz al�narak tespit 
edilmektedir. 
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Yukar�da bahsi geçen banka ve arac� kurumlar taraf�ndan �MKB’de i�lem gören veya �MKB kayd�nda 
olan menkul k�ymetler ile ilgili olarak �MKB d���nda yap�lan al�m-sat�m i�lemlerinin �MKB’nin 
belirledi�i �artlarla �MKB’ye tescil ettirilmesi zorunludur. Kesin al�m-sat�m i�lemleri ve repo sat��lar�nda 
ba�lang�ç valörü, ters repo sat��lar�nda ise biti� valöründen itibaren 31 gün içerisinde bildirim yap�lmak 
zorunludur. 

 Piyasa yap*c*l*�* sisteminin �MKB hisse senetleri piyasas*ndan farkl* 
olarak �MKB tahvil ve bono piyasas*’nda mevcut olmas*n*n neden ve yarar* nedir? 
 
TAHV�L VE BONO P�YASALARININ TAR�HSEL GEL�	�M� �LE 
DÜNYADA VE ÜLKEM�ZDE TAHV�L VE BONO P�YASACILI�I 
KÜLTÜRÜ 

Ülkemizde oldu�u gibi tüm di�er dünya ülkelerinde de finansal piyasalar�n yap�land�r�lmas� öncelikle 
borçlanma araçlar� üzerinden gerçekle�mi�tir. Özellikle devletlerden devletlere borçlar krall�klar ve 
imparatorluklar zaman�nda görülmü� olup ulus devlet tarz�na geçi� sürecinde, Sanayi Devrimi ile sermaye 
birikiminin bireylerde de yayg�nla�mas� ile devlet borçlanmalar� Londra, Zürih, Frankfurt gibi 
uluslararas� finansman piyasalar�ndan bankerler vas�tas�yla gerçekle�tirilir olmu�tur. Söz konusu finans 
pazarlar� zaman içerisinde borçlanma ili�kisinin menkul k�ymetle�tirilmesi ile yer yer düzenli borsa ve 
organize piyasa yap�lar�na dönerek çok daha büyük i�lem hacimlerini ve günümüzün modern finans 
pazarlar�n� olu�turmu�lard�r. 

Dünyadaki tahvil ve bono piyasalar�n�n yayg�nl���n� a�a��daki i�lem hacimleri tablosundan da görmek 
mümkündür: 

 
Tablo 3.2: Dünya Tahvil ve Bono Piyasalar� �
lem Hacimleri 

 

Kaynak: World Federation of Exchanges (WFE) 
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Ayn� tabloda Türkiyenin tek düzenli menkul k�ymetler borsas� olan �MKB bünyesindeki organize 
borçlanma piyasas�n�n da ne kadar büyük bir i�lem hacmi olu�turdu�u görülmektedir. Daha önce de 
bahsedildi�i gibi bu hacim hazine kâ��tlar�n�n al�m sat�m� nedeniyle olu�uyor olsa da önemli bir piyasa 
al��kanl��� ve kültürünün de göstergesidir. 

Ülkemizdeki borsac�l�k tarihi incelendi�inde görülmektedir ki gerek tezgâhüstü ve gerekse düzenli 
piyasa olu�umunda öncelikle el de�i�tiren menkul k�ymetler borçlanma araçlar� olmu� ve sonras�nda 
di�er menkul k�ymetler el de�i�tirmeye ba�lam��t�r. Yak�n tarihimizde bahsi geçen ak�� a�a��daki gibidir: 

• 1864 HAVYAR HAN’DA BANKERLER ve OSMANLI BORÇLANMA ARAÇLARININ EL 
DE���T�RD��� TEZGÂHÜSTÜ P�YASA, 

• 1866 DERSAADET TAHV�LAT BORSASI (�lk düzenli borçlanma arac� piyasas�), 

• 1873 Borsa Maliye Bakanl���na ba�lan�yor (Suistimaller nedeniyle), 

• 1881 MUHARREM KARARNAME (Duyun-u umumiye) (D�� borçlar� ödeyebilmek amac�yla 
alacakl�lara devlet ad�na vergi toplama yetkisi verilmesi ve Osmanl� �mparatorlu�unun mali 
özgürlü�ünün sonu), 

• 1906 ESHAM VE TAHV�LAT BORSASI (Yeni yat�r�m araçlar�n�n olu�turulmas� ile ilk hisse 
senedi piyasas�n�n aç�l��� ve isim de�i�ikli�i), 

• 1923 EK TÜZÜK (1906 tüzü�üne ek), 

• 1927 ESHAM VE TAHV�LAT, KAMB�YO VE NUKUD BORSASI (Hisse senedi ve döviz 
piyasalar�n�n aç�larak Borsan�n i�levlerinin art�r�lmas�), 

• 1929 MENKUL KIYMETLER VE KAMB�YO BORSALARI KANUNU (Daha kapsaml� bir 
kanun), 

• 1929 �STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (�sim De�i�ikli�i),  

• 1938 KAMB�YO, ESHAM VE TAHV�LAT BORSASI (Hisse senedi ve döviz piyasalar�n� da 
ekleyerek isim de�i�ikli�i ve talihsiz Ankara’ya Ta��nma), 

• 1941 KAMB�YO, ESHAM VE TAHV�LAT BORSASI (Tekrar �stanbul’a Ta��nma), 

• 1942 II. Dünya Sava�� s�ras�nda yetersiz i�lem hacmi ve menkul k�ymet sto�u nedeniyle 
kaybolu� / Bir dönemin sonu, 

• 30.07.1981 2499 SAYILI SERMAYE P�YASASI KANUNU,  

• 06.10.1983 91 SAYILI MENKUL KIYMETLER BORSALARI HAKKINDA KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAME,  

• 06.10.1984 MENKUL KIYMETLER BORSALARININ KURULU� VE ÇALI�MA 
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMEL�K, 

• 18.12.1985 �STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI YÖNETMEL���, 

• 26.12.1985 �STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI FAAL�YETE GEÇT�, 

• 03.01.1986 H�SSE SENETLER� P�YASASINDA �LK ��LEM, 

• 17.06.1991 TAHV�L VE BONO P�YASASI KES�N ALIM SATIM PAZARININ FAAL�YETE 
GEÇ���, 

• 17.02.1993 TAHV�L VE BONO P�YASASI REPO-TERS REPO PAZARININ FAAL�YETE 
GEÇ���. 

 �MKB tahvil ve bono piyasas
’n
n kamu bütçesi aç
�
n
n kapat
lmas
 
amac
yla Hazine Müste�arl
�
 taraf
ndan ç
kar
lan tahvil ve bonolar
n sat
� kabiliyetini 
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 Menkul k
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nda organize ve tezgâhüstü piyasalar
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uygulamada birbirlerinden farklar
 nelerdir? 
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Özet 

Vadesi 1 y�ldan k�sa olan, iskontolu sat�lan ve 
ç�karan kurum taraf�ndan öngörülen vade 
sonunda nominal bedelin ödenmesinin taahhüt 
edildi�i menkul k�ymetler bono ismi 
vrilmektedir. Hazine Müste�arl��� taraf�ndan 
ç�kar�lan bir y�ldan k�sa vadeli ihraçlar, hazine 
bonosu ad� alt�nda i�lem görmektedir. Bononun 
�ngilizce kar��l��� olan “bond” ifadesi ise, ABD 
Hazinesi ihraçlar� için, 10 y�ldan uzun vadeli 
(maksimum 30 y�l) menkul k�ymetleri ifade 
etmektedir. Benzer �ekilde, “note” ifadesi 1-10 
y�l aras�, “bill” ifadesi ise 1 y�l ve daha k�sa 
vadeli ihraçlara yönelik olarak kullan�lmaktad�r. 

TTK md. 420’ye göre anonim �irketlerin ödünç 
para bulmak için itibari k�ymetleri e�it ve 
ibareleri ayn� olmak üzere ç�kard�klar� borç 
senetlerine ise “tahvil” denmektedir. Devletin 1 
y�l, anonim ortakl�klar�n ise en az 2 y�l ve daha 
uzun vadeyle, ödünç para bulmak amac�yla, 
itibari de�erleri e�it ve ibareleri ayn� olmak üzere 
ç�kard�klar� borç senetleridir. Tahviller, elinde 
bulunduran için alacakl�l�k hakk� do�uran ve 
düzenli aral�klarla faiz geliri getiren sabit getirili 
menkul k�ymetlerdir. Hazine Müste�arl���n�n bir 
y�ldan uzun vadeli olarak ihraç etti�i borçlanma 
senetleri devlet tahvili ad� alt�nda i�lem 
görmektedir. 

Borçlanma amac�yla yap�land�r�lm�� menkul 
k�ymetler temelde benzer özelliklere sahip 
olmakla beraber en çok bilinen ve ulusal sermaye 
piyasalar�m�zda tercih edilen örnekler �unlard�r; 

Eurotahvil (Eurobond): �hrac� yapan ülkenin veya 
kurulu�un kendi ulusal para birimi d���ndaki bir 
para birimi üzerinden ve uluslararas� bir 
konsorsiyum arac�l��� ile bir banka ve/veya 
sendikasyon taraf�ndan birden fazla ülkede e�anl� 
olarak ihraç edilen, genellikle hamiline kay�tl� 
tahvillerdir. Eurotahviller, ABD piyasas�nda ihraç 
edilmesi durumunda “yankee”, �ngiltere 
piyasas�nda ihraç edilmesi durumunda “bulldog”, 
Japonya piyasas�nda ihraç edilmesi durumunda 
ise “samurai” ad�n� almaktad�r. 

Hisse Senetlerine Dönü�türülebilir Tahvil: 
Ortakl�klar�n uzun süreli fon sa�lamada 
kullanabilecekleri araçlardan biri de tasarruf 
sahiplerine, belirli ko�ullar alt�nda, tahvili hisse 
senedine dönü�türme hakk� sa�layan ve bu 
çerçevede k�smen sabit getirili menkul k�ymet, 
k�smen hisse senedi niteli�i ta��mas� nedeniyle 
finans literatüründe karma (hibrit) menkul 

k�ymetler grubuna dâhil edilen sermaye piyasas� 
araçlar� olan dönü�türülebilir (convertible) 
tahvillerdir. HDT, sahibine elindeki tahvili 
önceden belirlenmi� say�daki hisse senedine 
dönü�türme hakk� veren sabit getirili menkul 
k�ymet olarak tan�mlanmaktad�r. HDT ihrac� 
özellikle, hisse senedi piyasas�n�n sundu�u 
yüksek getiri potansiyelinden yararlanmay� 
amaçlayan, bununla birlikte hisse senedi 
fiyatlar�ndaki de�i�kenli�in getirdi�i riski 
üstlenmek istemeyen yat�r�mc�lara hitap 
etmektedir. HDT’nin en temel özelli�i tahvillerin 
içerdi�i anapara güvencesi ile hisse senetlerinin 
sa�lad��� sermaye kazanc�n� bir arada sunmas�d�r. 
HDT ihrac� gerçekle�tiren �irketler, sabit getiri ile 
birlikte dönü�türme hakk�n�n da tasarruf 
sahiplerine tan�nmas�n�n etkisi ile, fiyatlamada 
esneklik kazanmakta ve dü�ük maliyetle fon 
temin edebilmektedirler.  

De�i�tirilebilir Tahviller (DET): Dünya 
uygulamas�nda HDT’lerin ihraçç� ortakl���n hisse 
senetlerinin yan� s�ra ihraçç� ortakl�k d���ndaki 
�irketlerin hisse senetleri ile de�i�tirilebilmesi söz 
konusudur. Ülkemiz mevzuat�nda HDT’lerin 
yaln�zca ihraçç� ortakl���n hisse senetlerine 
dönü�türülebilmesi düzenlenmi�tir. �lgili 
Tebli�’de ba�ka bir �irketin hisse senetleri ile 
de�i�tirilebilmesine imkân sa�layan tahviller 
de�i�tirilebilir tahviller (DET) olarak 
tan�mlanm�� ve ayr�ca düzenlenmi�tir. 

Anonim �irketlerin say�s�n�n artmas� ve üretim 
kabiliyetlerini sürdürmeleri ekonomik canl�l���n 
devam� ve kalk�nman�n da anahtar� niteli�indedir. 
Bu noktada özel müte�ebbis �irketlerin 
yat�r�mlar�n� en ucuz �ekilde finanse ederek 
üretimlerine devam edebilmeleri için ya 
özkaynaklar�n� kullanmalar� ya da finansman� 
d��ardan bulmalar� gerekir. D�� finansman ise ya 
bankalardan sa�lanan kredi ile ya da sermaye 
piyasalar� yoluyla hisse ve tahvil sat��� yaparak 
sa�lanabilmektedir. Bankalar yani para piyasalar� 
yoluyla finansman içsel nedenlerle hep sermaye 
piyasalar� yoluyla finansmana göre daha pahal�ya 
gelmektedir. Bunun nedeni bankac�l�k sisteminin 
sa�lad��� kayna��n mevduat temelli olmas� ve 
ba�ta bu mevduat üzerinden TCMB’de 
tutulmakta olan zorunlu kar��l�klar olmak üzere, 
gerek parekendeci bankac�l���n �ube a�� ve 
gerekse de personel say�s�ndan kaynaklanan 
maliyetlerin �irketlere aktar�lacak fonlar�n 
maliyetine eklenmesidir. 
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Sermaye piyasalar� yoluyla finansmanda ise 
ortakl�k pay� ihrac� en dü�ük maliyetli finansman 
yöntemi olmakla beraber �irket yönetimine 
müdahalenin de kap�lar�n� açmaktad�r. Özellikle 
ülkemizde tercih edilen kapal� aile �irket yap�s� 
için bu pek öncelikli de�ildir. Bu noktada 
devreye borçlanma arac� ihrac� yoluyla 
finansman gelmektedir; çünkü bu yöntemle 
finansman� sa�layan fon fazlas� sahibi gerçek ve 
tüzel ki�ilerin �irketin yönetimine belli istisnalar 
d���nda müdahalesi mümkün de�ildir.   

Tüm dünyada oldu�u gibi ülkemizde de finansal 
piyasalar�n yap�land�r�lmas� öncelikle borçlanma 
araçlar� üzerinden gerçekle�mi�tir. Özellikle 
devletlerden devletlere borçlar krall�klar ve 
imparatorluklar zaman�nda görülmü� olup ulus 
devletlere geçi� sürecinde, sanayi devrimi ile 
sermaye birikiminin bireylerde de yayg�nla�mas� 
ile devlet borçlanmalar� Londra, Zürih, Frankfurt 
gibi uluslararas� finansman piyasalar�nda ve 
bankerler üzerinden gerçekle�tirilir olmu�tur. Söz 
konusu finasman piyasalar� zaman içerisinde 
borçlanma ili�kisinin menkul k�ymetle�tirilmesi 
ile yer yer düzenli borsa ve düzenli piyasa 
yap�lar�na dönerek çok daha büyük i�lem 
hacimlerini ve günümüzün modern finansman 
merkezlerini olu�turmu�lard�r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülkemizin ilk te�kilatlanm�� borsas� olan 
Dersaadet Tahvilat Borsas� 1866’da 
kuruldu�unda özellikle Osmanl� 
�mparatorlu�unun borçlanma araçlar�n�n el 
de�i�tirdi�i bir piyasa olarak yap�land�r�lm��t�r. 
Uzun sürede sadece borçlanma araçlar�n�n el 
de�i�tirdi�i bu tekli yap�y� sürdürmü�tür. 
Cumhuriyet döneminde de II. Dünya Sava��’na 
kadar varl���n� sürdüren borsam�zda tahvil 
piyasas� mevcuttur. Sonras�nda uzun süre örgütlü 
menkul k�ymet piyasas� bulunmayan sermaye 
piyasalar�m�z 1986 ile beraber tekrar modern 
menkul k�ymet piyasac�l���na ba�lam��t�r. 
Ba�lang�çta borçlanma piyasas� mevcut 
olmamakla beraber hemen 1991’de tahvil ve 
bono piyasas� �MKB bünyesinde faaliyete 
geçmi�tir.  
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Kendimizi S�nayal�m 
1. Anonim �ireketlerin finansman	 s	ras	nda 
a�a�	dakilerden hangisi en ucuz yöntemdir? 

a. Para piyasas	 yoluyla kredi temini 

b. Sermaye piyasas	 yoluyla tahvil ihrac	 

c. Sermaye piyasas	 yoluyla pay senedi ihrac	 

d. Türev piyasalar yard	m	 ile opsiyon sözle�mesi 
yaz	lmas	 

e. Para piyasas	 yoluyla varant ihrac	  

2. Alacakl	l	k hakk	 sa�layan, belirli bir mebla�	 
temsil eden, dönemsel gelir getiren, misli 
nitelikte seri halinde ç	kar	lan, ibareleri ayn	 olan 
ve yat	r	m arac	 olarak kullan	lan borçlanma 
senedine ne ad verilir? 

a. Sabit getirili menkul k	ymet 

b. Menkul k	ymet 

c. Bono  

d. Tahvil  

e. Hisse senedi 

3. �MKB tahvil ve bono piyasalar	nda hangi 
menkul k	ymet i�lem görmez? 

a. Devlet tahvili 

b. Gelir ortakl	�	 senetleri 

c. Hazine bonosu 

d. Döviz getirili D�BS 

e. Banka bonolar	 

4. Kesin al	m sat	m pazar	nda yer alan emirler 
içerisinde al	m ve sat	mda a�a�	dakilerden 
hangisi öncelikle gerçekle�ir? 

a. Al	mda en dü�ük oranl	 sat	mda en yüksek 
oranl	 

b. Al	mda en dü�ük oranl	 sat	mda en dü�ük 
oranl	 

c. Al	mda en yüksek oranl	 sat	mda en dü�ük 
oranl	 

d. Al	mda en yüksek oranl	 sat	mda en yüksek 
oranl	 

e. Al	m ve sat	mda ayn	 oranl	 

 

 

 

 

5. Repo-ters repo pazar	nda yer alan emirler 
içerisinde al	m ve sat	mda a�a�	dakilerden 
hangisi öncelikle gerçekle�ir?  

a. Al	mda en dü�ük oranl	 sat	mda en yüksek 
oranl	 

b. Al	mda en dü�ük oranl	 sat	mda en dü�ük 
oranl	 

c. Al	mda en yüksek oranl	 sat	mda en dü�ük 
oranl	 

d. Al	mda en yüksek oranl	 sat	mda en yüksek 
oranl	 

e. Al	m ve sat	mda ayn	 oranl	 

6. �MKB tahvil ve bono piyasalar	nda i�lem 
yapmaya kimler yetkilidir? 

a. TCMB ve bankalar 

b. Bankalar ve arac	 kurumlar 

c. Piyasa yap	c	lar, ticari ve yat	r	m bankalar	 

d. TCMB, bankalar ve arac	 kurumlar 

e. �MKB üyeleri 

7. �MKB Tahvil ve Bono Piyasas	nda i�lem 
gören menkul k	ymetlerden hangileri kotasyona 
tabi de�ildir? 

a. ��lem gören tüm menkul k	ymetler 

b. Sadece D�BS 

c. Sadece özel kesim tahvilleri 

d. Hazine ve Özelle�tirme �daresi Ba�kanl	�	nca 
ihraç edilen menkul k	ymetler 

e. D�BS ve özel kesim tahvilleri 

8. �MKB tahvil ve bono piyasas	nda banka ve 
arac	 kurumlar için i�lem yapma limitleri üst 
s	n	r	 nedir? 

a. Öz kaynaklar	n	n 20 kat	 

b. Öz kaynaklar	n	n 15 kat	 

c. Ödenmi� sermayelerinin 20 kat	 

d. Ödenmi� sermayelerinin 15 kat	 

e. Her biri �MKB taraf	ndan ayr	 ayr	 belirlenir. 
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9. Yat
r
mc
n
n yat
r
mdan elde etti�i faiz gelirini 
yeniden yat
r
ma dönü�türerek vadenin 
tamamlanmas
 sonucunda elde edilen toplam faiz 
getirisine ne denir? 

a. Basit faiz 

b. Sabit faiz 

c. De�i�ken faiz 

d. Endeksli faiz 

e. Bile�ik faiz 

10. Ülkemizin ilk düzenli tahvil pazar
 olan 
Dersaadet Tahvilat Borsas
’n
n faaliyete geçi� 
tarihi a�a�
dakilerden hangisidir?  

a. 1864 

b. 1866 

c. 1878  

d. 1986 

e. 1991  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kendimizi S�nayal�m Yan�t 
Anahtar�  
1. c Yan
t
n
z yanl
� ise “Giri�” bölümünü 
yeniden gözden geçiriniz. 

2. a Yan
t
n
z yanl
� ise “Borçlanma Araçlar
 ve 
Özellikleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz. 

3. b Yan
t
n
z yanl
� ise “Tahvil ve Bono 
Piyasalar
n
n Temel Kavramlar
” bölümünü 
yeniden gözden geçiriniz. 

4. a Yan
t
n
z yanl
� ise “Tahvil ve Bono 
Piyasalar
n
n Taraflar
 ve ��leyi�i ile Etkin Bir 
Piyasan
n Yararlar
” bölümünü yeniden gözden 
geçiriniz.  

5. c Yan
t
n
z yanl
� ise “Tahvil ve Bono 
Piyasalar
n
n Taraflar
 ve ��leyi�i ile Etkin Bir 
Piyasan
n Yararlar
” bölümünü yeniden gözden 
geçiriniz. 

6. d Yan
t
n
z yanl
� ise “Tahvil ve Bono 
Piyasalar
n
n Taraflar
 ve ��leyi�i ile Etkin Bir 
Piyasan
n Yararlar
” bölümünü yeniden gözden 
geçiriniz. 

7. d Yan
t
n
z yanl
� ise “Tahvil ve Bono 
Piyasalar
n
n Taraflar
 ve ��leyi�i ile Etkin Bir 
Piyasan
n Yararlar
” bölümünü yeniden gözden 
geçiriniz. 

8. b Yan
t
n
z yanl
� ise “Tahvil ve Bono 
Piyasalar
n
n Taraflar
 ve ��leyi�i ile Etkin Bir 
Piyasan
n Yararlar
” bölümünü yeniden gözden 
geçiriniz. 

9. e Yan
t
n
z yanl
� ise “Tahvil ve Bono 
Piyasalar
n
n Taraflar
 ve ��leyi�i ile Etkin Bir 
Piyasan
n Yararlar
” bölümünü yeniden gözden 
geçiriniz. 

10. c Yan
t
n
z yanl
� ise “Tahvil ve Bono 
Piyasalar
n
n Tarihsel Geli�imi ile Dünyada ve 
Ülkemizde Tahvil ve Bono Piyasac
l
�
 Kültürü” 
bölümünü yeniden gözden geçiriniz. 
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Sra Sizde Yant Anahtar 
S�ra Sizde 1 
Bankac	l	ktaki kredi tay	nlanmas	 sürecinde 
bankalar ve kredi talep eden potansiyel borçlular 
aras	nda i�lem ve ürüne ili�kin olarak bilgi 
altyap	s	ndaki simetri bozulunca bankalar kaliteli 
borçluyu kalitesiz borçludan ay	rt edememekte, 
risk primini her iki tarafa da uygulamaktad	r. 
Bunun sonucu olarak da istekli ve ödeme gücü 
olan mü�teriye kötü borçlu muamelesi yap	l	rken 
krediyi geri ödeme olas	l	�	 dü�ük olan gerçek ve 
tüzel ki�ilere yüksek faiz oranlar	 ile krediler 
tahsis edilerek kredi portföyünün kalitesinin 
bozulmas	 durumu ile kar�	la�maktad	rlar. Olu�an 
bu durum ters seçim olarak adland	r	l	r. 

S�ra Sizde 2 
Bir finansman terimi olan ‘menkul 
k	ymetle�tirme’nin menkul k	ymet piyasac	l	�	 ile 
do�rudan ilgisi bulunmamaktad	r. Öte yandan 
gelecekte tahsil edilecek alacaklar	n bugünden 
iskontolu tahsili için banka ve di�er baz	 finansal 
arac	lar taraf	ndan Sermaye Piyasas	 Kurulundan 
izin al	narak alacaklar	 konu edinen evraklara 
dayal	 ihrac	 yap	lmak üzere ‘varl	�a dayal	’ 
menkul k	ymet yap	land	r	lma sürecidir. Tabi ki 
yap	land	r	lan söz konusu varl	�a dayal	 menkul 
k	ymetler birinci el piyasada halka arz edilerek 
piyasa sürecinden geçeceklerdir.  

S�ra Sizde 3 
�MKB tahvil ve bono piyasas	 kesin al	m 
pazar	nda i�lem yapabilmek için Sermaye 
Piyasas	 Kurulundan ‘al	m sat	ma arac	l	k’ 
belgesi alan banka ve arac	 kurumlar �MKB 
Yönetim Kuruluna ba�vururlar. Ba�vuru olumlu 
bulunursa borsa üyeli�ine ili�kin süreç gere�i 
�MKB taraf	ndan istenen teminatlar	 
tamamlayarak tahvil ve bono piyasas	 üyesi 
olurlar. 

�MKB tahvil ve bono Piyasas	 repo ve ters repo 
pazar	nda i�lem yapabilmek için ise Sermaye 
Piyasas	 Kurulundan ‘repo ve ters repo’ belgesi 
alan banka ve arac	 kurumlar �MKB Yönetim 
Kuruluna ba�vururlar. Ba�vuru olumlu bulunursa 
borsa üyeli�ine ili�kin süreç gere�i �MKB 
taraf	ndan istenen teminatlar	 tamamlayarak 
tahvil ve bono piyasas	 üyesi olurlar. 

 

 

 
S�ra Sizde 4 
Baz	 durumlarda likiditenin düzenli piyasalarda 
olu�amamas	na kar�	 yedek bir pazar	n 
tezgâhüstü de olsa yap	land	r	lm	� olmas	 i�lemci 
taraflar için piyasac	l	k aç	s	ndan ciddi katk	lar 
sa�lamaktad	r. Düzenli piyasalardan i�lem 
yap	labilmesi için gereken �artlar �unlard	r: 

i. ��lemci arac	 kurumun gerekli izinleri ilgili 
kamusal merciden alm	� olmas	, 

ii. �lgili piyasan	n çat	s	 alt	nda bulundu�u 
borsan	n, i�lemlere arac	l	k yap	labilmesi için 
arac	lardan istedi�i ba�vuru �artlar	n	n yerine 
getirilmi� olmas	 

iii. Arac	 kurulu�un borsa nezdinde bulundurmu� 
oldu�u teminat miktar	n	n daha fazla i�lem 
limitine imkân verecek �ekilde güncelleniyor 
olmas	, 

Yukar	daki �artlar	n sa�lanam	yor olmas	 ya da 
ilgili arac	n	n statüsü itibariyle düzenli borsada 
i�lemci üye olam	yor ya da �artlar	 kay	p etti�i 
için piyasaya eri�emiyor olmas	 durumunda 
alternatif bir piyasan	n bulunmas	 i�lemlerin 
gerçekle�mesi aç	s	ndan taraflara katk	 
sa�lamaktad	r. 

S�ra Sizde 5 
T.C. Hazine Müste�arl	�	n	n borçlanma stratejisi 
çerçevesinde devlet iç borçlanma senedi (dibs) 
ihrac	nda ve ikinci el piyasa i�lemlerinde etkinli�i 
artt	rmak amac	yla piyasa yap	c	l	�	 sistemine 
geçilmi�tir. �MKB tahvil ve bono piyasas	n	n 
tarihçesine bak	ld	�	 zaman görülmektedir ki 
piyasan	n ekonomiye ana katk	s	 hep devletin 
borçlanma kapasitesini art	rabilme yönünde 
olmu�tur. Bu nedenle bir ikincil piyasan	n 
ba�ar	s	 demek olan her an likidite yaratmak 
hedefini gerçekle�tirmek üzere piyasa yap	c	l	�	 
sistemi devreye sokulmu�tur. Hazine 
Müste�arl	�	 taraf	ndan seçilen baz	 bankalar bu 
görevi üstlenmektedir.  
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S�ra Sizde 6 
Tüm menkul k�ymet piyasalar�ndaki alt�n kural 
�udur: ‘�kinci el piyasad�r ki birinci el piyasan�n 
var olarak ba�ar�l� olmas�na imkan versin’. 
Dolay�s�yla hazine ihalesinde tahvil alm�� olan 
bir yat�r�mc�n�n vadeden önce portföyündeki bu 
k�ymetleri satabilece�i bir ikinci el piyasas�n�n 
olu�u do�al olarak birinci el piyasaya güveni ve 
ilgiyi hat safhada artt�rmaktad�r. 

Gerçekten de �MKB tahvil ve bono piyasas�’n�n 
1991 senesinde faaliyete geçi�i ile T.C. 
Hazinesi’nin borçlanma kapasitesinin ciddi bir 
�ekilde artt��� görülmektedir. Bu da ikinci el 
piyasan�n varl���n�n birinci el piyasalar� nas�l 
güçlendirdi�ine delil te�kil etmektedir. 

S�ra Sizde 7 
Eri�im maliyetinin dü�üklü�ü ve bürokratik 
engellerin azl��� aç�s�ndan tezgâhüstü piyasalar�n 
üstünlü�ü varken, al�m sat�m sürecinin güvenli�i 
ve taraflar�n herhangi bir sebepten edimini yerine 
getirmemesi durumunda takip edilecek süreç ve 
tazmin yöntemleri aç�s�ndan düzenli piyasalar 
daha tercihe �ayand�r. 

Öte yandan gerek i�lemci taraflar�n kendi 
risklerini kendilerinin belirlemesi ve dolay�s�yla 
i�lem yapacaklar� taraflar� seçme özgürlüklerini 
olmas� tezgahüstü piyasalar�n ay�r�c� bir 
özelli�iyken her al�c�ya kar�� sat�c� ve her sat�c�ya 
kar�� al�c� rolünü oynayacak bir takas merkezinin 
olmas� ve i�lem güvenli�i düzenli piyasalar�n bir 
üstünlü�üdür. 
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