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• Türkiye Sınai Kalkınma  
Bankası A.Ş.
Meclisi Mebusan Cad. No:81  
Fındıklı / İstanbul 
Tel: 0212 - 334 50 50
www.tskb.com.tr

YABANCI SERMAYELİ KALKINMA 
VE YATIRIM BANKALARI

• BankPozitif Kredi ve Kalkınma 
Bankası A.Ş.
Rüzgarlıbahçe Mah. Kayın Sok.  
No:3 Kavacık Beykoz / İstanbul 
Tel: 0216 - 538 25 25
www.bankpozitif.com.tr

• Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.
Büyükdere Cad. No:185 Kanyon  
Ofisi Bloğu Kat:11 Levent / İstanbul
Tel: 0212 - 319 95 00
www.mlyb.com.tr

• Pasha Yatırım Bankası A.Ş.
Maslak Mah. A.O.S. 55. Sok.  
No:242 Maslak Ofis 3 Kat:7   
Daire 205 Sarıyer / İstanbul 
Tel: 0212 - 705 89 00
www.pashabank.com.tr

• Standard Chartered Yatırım 
Bankası Türk A.Ş. 
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza,  
C Blok, Kat:15 Levent / İstanbul 
Tel: 0212 - 339 37 00
www.standardchartered.com.tr

KATILIM BANKALARI

• Albaraka Türk Katılım   
Bankası A.Ş.
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz 
Cad. No:6 Ümraniye İstanbul
Tel: 0216 - 666 01 01
www.albaraka.com.tr

• Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Büyükdere Cad. No:29-1 Esentepe 
Şişli / İstanbul
Tel: 0212 - 354 11 11 
www.kuveytturk.com.tr

• Türkiye Finans Katılım  
Bankası A.Ş.
Hürriyet Mah. Adnan Kahveci Cad. 
No:131 Kartal / İstanbul
Tel: 0216 - 586 70 00
www.turkiyefinans.com.tr

KAMU KATILIM BANKALARI

• Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Hobyar Mahallesi, Şeyhulislam  
Hayri Efendi Cad. No:12 Bahçekapı 
Fatih / İstanbul 
Tel: 0212 404 10 00
www.ziraatkatilim.com.tr

• Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Gülbahar Mah. Büyükdere Cad.  
No:97 Şişli / İstanbul 
Tel: 0212 - 337 80 81 
www.vakifkatilim.com.tr
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YATIRIMLA İLGİLİ 17 SORU - 17 CEVAP8.BÖLÜM:

1. FİNANSAL SİSTEM NEDİR?
Finansal sistem; birikim sahipleri ile kaynak ihtiyacı olan taraflar arasındaki 

alışverişi sağlayan kurumlar, tasarruf, yatırım, finansman araçları ve bunları dü-
zenleyen kurallardan oluşan yapıdır. Piyasa ekonomisinde finansal sistem, tasar-
rufların verimli yatırım alanlarına yönlendirilmesinde ve yatırım yaparken oluşan 
risklerin yönetilmesinde önemli rol oynar. Finansal sistem, bankacılık, sigortacı-
lık ve sermaye piyasasından oluşur.

2. BANKA NEYE YARAR?
Bankalar temelde çeşitli kişi ve kurumların kendilerine yatırdığı mevduatı, çe-

şitli kişi ve kuruluşlara kredi şeklinde tahsis eden aracılardır.

3. MEVDUAT NEDİR?
Birikim sahibinin daha önce belirlenmiş bir süre sonunda veya istenildiğinde 

çekilmek üzere bankalara belirli bir faiz karşılığı beklentisiyle ya da faiz karşılığı 
beklemeden verdiği borç, mevduat olarak tanımlanır.

4. KREDİ NEDİR?
Bankaların kaynak ihtiyacı olan kişi veya kurumlara daha önceden belirlenmiş sü-

rede ödenmek kaydıyla belirli bir faiz karşılığı verdiği borç kredi olarak tanımlanır.
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5. FAİZ NEDİR?
Ödünç alınan paraya karşılık olarak, borcu veren tarafa ödenen getiriye faiz 

denir. Verilen borcun yatırım dönemi süresince kazandığı faizin anaparaya ora-
nı basit faiz oranı olarak adlandırılır. Yatırım dönemi boyunca kazanılan faizin, 
bir sonraki yatırım döneminde anaparaya eklenerek aynı faiz oranıyla yatırıma 
tabi tutulması sonucu elde edilen getiri ise bileşik faiz olarak tanımlanır. Farklı 
vadelerdeki finansal araçlarının faiz oranı karşılaştırılırken bileşik faiz oranına 
bakılması faydalı olur.

6. SİGORTA NEYE YARAR?
Sigorta, çeşitli olumsuz olayların gerçekleşmesi halinde doğan zararları gi-

dermek için kullanılan bir finansal araçtır. Sigorta şirketleri, hastalık, kaza veya 
doğal afet gibi olumsuz olayların gerçekleşme olasılığından korunmak isteyen 
kişilere “prim” adı verilen bir ücret karşılığında sigorta poliçesi satar. Eğer söz 
konusu olumsuzluklar gerçekleşirse, sigorta şirketi doğan zararı karşılar.

7. SERMAYE PİYASASI NEYE YARAR?
Sermaye piyasasında yatırımcılar, birikimlerini belli bir getiri beklentisi ile ya-

tırım araçlarında değerlendirir. Girişimciler ise, sermaye piyasasında ihraç ettik-
leri pay senetleri veya borçlanma senetleri aracılığı ile yatırımcıların tasarrufları 
sayesinde finansman ihtiyaçlarını karşılar. Yanı sıra riskini yönetmek isteyen 
yatırımcılar için tasarlanmış türev ürünler de sermaye piyasası araçları arasında 
yer alır. Tüm bu işlemler yatırım kuruluşları vasıtasıyla gerçekleşir.
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8. RİSK NEDİR?
Zarara uğrama tehlikesi risk olarak adlandırılır. Sermaye piyasasında yapılan 

yatırımlar, ileride olacak olayların belirsizliği nedeniyle yatırılan paranın kaybe-
dilme olasılığını da taşımaktadır. Siyasi çalkantılar, ekonomik göstergelerde bo-
zulma, ilgili yatırım aracını çıkaran kurumun faaliyetlerinin daralması veya finan-
sal pozisyonunun bozulması, faiz oranlarındaki değişim, döviz kurundaki değişim, 
ilgili yatırım aracının fiyatının aşırı değişmesi (volatilite) gibi yatırım aracının ge-
tirisini etkileyebilecek pek çok risk bulunmaktadır. Genel olarak, bir yatırım ara-
cının riski yüksekse, bu araçtan yüksek getiri elde etme beklentisi artmaktadır.

9. LİKİDİTE NE DEMEK?
Menkul kıymetlerin nakde çevrilme kolaylığına likidite denir. Bir kıymeti nak-

de çevirirken fiyatının bu işlemden fazla etkilenmemesi, ilgili kıymetin likit oldu-
ğunu gösterir. Likit araçlara yatırım yapmak bu anlamda daha az risklidir.

10. TÜRKİYE SERMAYE PİYASASINDA HANGİ KURUMLAR YER ALIR?
Sermaye piyasasının düzenli ve verimli işleyebilmesi için çeşitli kurumlar be-

raberce faaliyet göstermektedir. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) sermaye piya-
sasını düzenleyen ve denetleyen kamu kurumudur. SPK’nın temel görevi piyasa-
nın işleyiş kurallarını belirlemek, piyasaların adil ve etkin çalışmasını sağlamak, 
ilgili kurumların belli kurallar çerçevesinde faaliyet göstermesini sağlamak ve 
yatırımcıların haklarını korumaktır.
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Borsa İstanbul, pay senetleri, varantlar, sertifikalar, tahviller, vadeli işlem söz-
leşmeleri, opsiyonlar, uluslararası menkul kıymetler ve kıymetli madenlerin iş-
lem gördüğü borsadır.

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB), sermaye piya-
sasında faaliyet gösteren banka ve aracı kurumların üye olduğu, özdüzenleyici 
bir meslek kuruluşudur. Birlik, sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin 
geliştirilmesi; birlik üyelerinin dayanışma, özen ve disiplin içinde çalışmalarının 
sağlanması; haksız rekabetin önlenmesi ve mesleki konularda üyelerin aydınla-
tılması için çalışmaktadır.

Yatırım kuruluşu terimi; aracı kurumlar ve bankaları ifade etmektedir. Yatırım 
kuruluşları Sermaye Piyasası Kanununda belirtilen faaliyetlerde bulunabilirler. 
Yatırım kuruluşları, SPK’dan faaliyet izni almak zorundadır. Aracı kurumlar al-
dıkları izin çerçevesinde tüm piyasalarda (pay senedi, varant, tahvil/bono, türev, 
kaldıraçlı işlem) alım-satım yapabilir. Bankalar ise sadece tahvil/bono ve (pay-
lara dayalı olanlar hariç) türev işlemleri yapabilir. Tüm yatırım kuruluşlarına ve 
yetkilendirildikleri faaliyet alanlarına ilişkin bilgiler SPK’nın internet sitesinde 
güncel olarak yer almaktadır.

Halka açık şirketler, pay senetleri halka arz edilmiş olan veya ortak sayısı 500’ü 
aştığı için halka arz edilmiş sayılan anonim şirketlerdir. Her halka açık şirket borsa-
da işlem görmüyor olabilir. Borsaya kote olan şirketler Borsanın koyduğu bazı şart-
ları taşıyan ve böylelikle işlem görmesine izin verilen şirketleri ifade etmektedir.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası (Takasbank), Borsa İstanbul’da yapılan tüm 
alım-satım işlemlerinin takası, (alış işlemlerinde paranın ödenip menkul kıymetin 



120

teslim alınması; satış işlemlerinde menkul kıymetin teslim edilip paranın alınma-
sı) Takasbank tarafından gerçekleştirilmektedir. Takasbank, ayrıca Borsa İstanbul 
üyesi banka ve aracı kurumlara çeşitli bankacılık hizmetleri sunar.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), her yatırımcının pay senetleri, varant ve ser-
tifikaları, borçlanma araçları ile yatırım fonu katılma belgelerinin kaydını tutar 
ve saklamasını yapar.

Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM), yatırım kuruluşlarının, yatırım hizmet ve 
faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim 
yükümlülüklerini yerine getirememeleri hâlinde, yatırımcıları belirli bir üst sınır 
dahilinde tazmin etmek amacıyla kurulmuştur.

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL) sermaye piyasası 
alanında faaliyet gösteren kuruluşlar ile bu kurumlarda çalışanların mesleki ye-
terliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek için lisanslama sınavları yapmak, 
ilgili ihtisas alanları itibariyle mesleki yeterliliklerini gösterir lisans vermek, eği-
tim programları düzenlemek, sermaye piyasası çalışanlarının lisanslarını tutmak 
amacıyla kurulmuştur.

Portföy yönetim şirketleri, özel olarak portföy yöneticiliği yapmak üzere ku-
rulan şirketlerdir. Bu şirketler yatırım fonları ile kurumsal ve bireysel yatırımları 
yönetir.

Emeklilik şirketleri, özel olarak bireysel emeklilik fonu kurmak üzere faaliyet 
gösteren şirketlerdir. Bu şirketlerin derlediği birikimler portföy yönetim şirket-
lerince yönetilir.

Derecelendirme şirketleri, kredi derecelendirmesi ve kurumsal yönetim ilke-
lerine uyum derecelendirmesi yapar. Kredi derecelendirmesi, şirketlerin risk 
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durumlarını ve borçlarını ödeme gücünü değerlendirir. Kurumsal yönetim dere-
celendirmesi ise, şirketlerin SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlke-
lerine uyumunu değerlendirir.

Öte yandan, daha geniş anlamda finansal sistemde Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu, Hazine ve Merkez Bankası’nın da düzenleyici rolleri bulunur.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Türkiye’de tasarruf sa-
hiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, bankalar ve özel finans kurumlarının 
piyasa disiplini içerisinde sağlıklı ve etkin bir yapıda işleyişi için uygun ortamı 
yaratmak amacıyla faaliyet gösterir.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ülkenin ekonomi politikaları çerçeve-
sinde hazine işlemleri, kamu finansmanı, yabancı ülke ve kuruluşlardan borç-
lanma, ülkenin finansman politikaları çerçevesinde sermaye akımlarına ilişkin 
düzenleme ve işlemlerin yanı sıra, bireysel emeklilik sistemi dahil olmak üzere 
sigortacılık sektörüne ilişkin izleme ve düzenleme faaliyetlerini yürütür. Kıymet-
li madenler piyasasında işlem yapmaya yetkili kurumlara ilişkin düzenlemeler 
de Hazine tarafından yapılır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) temel amacı fiyat istikrarını 
sağlamaktır. TCMB’nin görevleri arasında finansal sistemde istikrarı sağlamak, 
para ve döviz piyasaları ile ilgili düzenleyici tedbirleri almak bulunmaktadır. 
TCMB, para politikası doğrultusunda para arzının ve ekonominin likiditesinin dü-
zenlenmesi amacıyla, menkul kıymet alım-satımı, repo ve ters repo, menkul kıy-
metlerin ödünç alınıp-verilmesi gibi işlemleri yapabilmektedir.
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11. TÜRKİYE SERMAYE PİYASASINDA HANGİ ARAÇLARA  
YATIRIM YAPILABİLİR?

Türkiye sermaye piyasasında yatırımcılar, pay senedi, borsa yatırım fonu, va-
rant, sertifika, repo, devlet tahvili, hazine bonosu, özel sektör tahvil ve bonoları, 
kira sertifikaları, varlığa dayalı veya varlık teminatlı menkul kıymetler, vadeli 
işlemler ve opsiyonlara doğrudan yatırım yapabilir. Kişiler, yatırım fonu alarak 
veya bireysel emeklilik sistemine dahil olarak da sermaye piyasası araçlarına 
dolaylı yoldan yatırım yapabilir.

12. YATIRIM FONU NEDİR?
Yatırım fonları, yatırımcılardan toplanan paralarla oluşturulan portföyün ser-

maye piyasası araçları, kıymetli madenler ve türev ürünlere yatırım yapılarak ya-
tırımcılar adına işletilmesidir. Yatırım fonlarının yatırım yapabilecekleri araçlar 
ve yatırım stratejileri önceden açıklanır. Yatırım fonu, sahip olduğu menkul kıy-
metlerden kâr payı, faiz gibi gelirler elde eder. Ayrıca fonun sahip olduğu menkul 
kıymetlerin fiyatı artabilir ya da düşebilir. Unutulmaması gereken husus, fonla-
rın değerinin artabileceği gibi düşebilecek olmasıdır.
• Yatırım fonları küçük tasarruf sahipleri için son derece uygun ürünlerdir, çünkü:
• Profesyoneller tarafından yönetilir,
• Küçük miktarlarda alınıp satılabilir,
• İstenilen risk derecesinde yatırım olanağı sunar,
• Nakde çevrilebilir.
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13. GELENEKSEL YATIRIM FONU ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
• Yatırımcılar tercihlerine hitap eden farklı portföy yapılarına sahip fonlar arasın-
dan seçim yapabilir.
• Para piyasası fonları, repo ve 90 günden kısa vadeli bonolar içerir.
• Tahvil-bono fonları en az yüzde 80 ağırlığında tahvil-bono içerir.
• Karma fonlar en fazla yüzde 75 oranında pay senedi içerir.
• Hisse senedi yoğun fonlar en az yüzde 75 ağırlığında pay içerir.
• Uluslararası fonlar en az yüzde 51 ağırlığında döviz cinsinden varlıklar içerir.
• Emtia fonları en az yüzde 51 ağırlığında altın ve benzeri emtia içeren fonlardır.
• Esnek fonlar için herhangi bir sınırlama yoktur.
• Fon sepetleri ise diğer fonlara yatırım yapan fonlardır.

14. ALTERNATİF YATIRIM FONU ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
Geleneksel yatırım fonlarının yanı sıra, daha karmaşık yapıda alternatif yatı-

rım fonları da yatırımcılara sunulmaktadır. Bu fonları finansal konularda daha 
deneyimli kişilerin kullanması önerilir. Korumalı veya garantili fonlar, diğer men-
kul kıymetlerin yanı sıra türev ürünler içerir. Bu fonlar belirli bir vade ile ihraç 
edilir ve ancak halka arz süresi içinde alınabilir. Ayrıca bu fonlarda yatırımcının 
fonu satıp parasını vadeden önce geri alması ile ilgili çeşitli kısıtlamalar olabilir.

Garantili fonlar anaparanın, diğer bir deyişle başlangıçta yatırılan tutarın, değe-
rinin korunmasının garanti edildiği fonlardır. Kısacası, yatırımcı yatırdığı paradan 
zarar etmez. Anapara koruma amaçlı fonlarda ise, başlangıç yatırımının korun-
ması gözetilmekle beraber garanti edilmez. Serbest yatırım fonları yurtdışı uygu-
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lamalarda “hedge” fon olarak bilinen ve sadece “nitelikli” yatırımcılara satılabilen 
fonlardır. Bu fonlar herhangi bir yatırım aracı veya yönetim strateji sınırlaması 
olmadan esnek bir şekilde yönetilmekte olup, yalnızca kurumsal yatırımcılar ile 
1 milyon TL’nin üzerinde finansal varlığı olan bireysel yatırımcılara satılabilir.

15. SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ NELERDİR?
Sermaye Piyasası araçları nerede alınır ve satılır?

Sermaye piyasası birincil piyasa ve ikincil piyasa olmak üzere ikiye ayrılır. Finans-
man ihtiyacını borçlanma veya özelleştirme yoluyla karşılamak isteyen devletin, 
borçlanma aracı çıkararak borçlanmak isteyen ve pay ihraç ederek sermayesine 
ortak olacak yeni kişi ve kurumlar arayan şirketlerin yatırımcılarla karşılaşacakları 
yer birincil piyasadır. Birincil piyasada para ve menkul kıymetler, devlet veya şir-
ketler ile yatırımcılar arasında el değiştirir.

Menkul kıymetleri ihraç edildiği zaman alanlar, bunları tekrar paraya çevir-
mek istediklerinde, pay senetlerinde hiç bir zaman, tahvillerde ise vadeden önce 
bunları ihraç eden kuruluşa başvuramazlar. İkincil piyasa, bu durumdaki menkul 
kıymetlerin paraya çevrilmesini sağlayan piyasadır.

Daha önce ihraç edilmiş menkul kıymetler, ikincil piyasada paraya çevrilir. 
İkincil piyasada para ve menkul kıymetler yatırımcılar arasında el değiştirir, şir-
ketlere kaynak girişi olmaz. İkincil piyasa, borsa ve tezgâhüstü piyasa olarak iki-
ye ayrılır. Borsalara kabul edilen standart ürünler, belirli kurallar çerçevesinde 
yatırım kuruluşları vasıtasıyla işlem görür. Tezgâhüstü piyasalarda ise, işlem gö-
ren ürünlerin belirli bir standartta olması beklenmez, işlemler doğrudan yatırım 
kuruluşları ile yatırımcılar arasında yapılır.
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Yatırım kuruluşunda nasıl hesap açılabilir?
Sermaye piyasasında işlem yapmak için öncelikle yatırım kuruluşlarından 

birinde hesap açtırmak gerekir. Hesap açılırken yatırımcıdan kimlik ve adres 
bilgileri istenir, karşılıklı sözleşme imzalanır. Yatırım kuruluşuyla yapılacak söz-
leşme, posta ile, faksla veya internet sitelerinden kolaylıkla elde edilebilir.

Bir kez hesap açtırdıktan sonra yatırım kuruluşlarında alım-satım işlemi; doğ-
rudan başvuru veya yazılı talimatla, ya da telefon, interaktif telefon, faks veya 
internet gibi yöntemlerle gerçekleştirilebilir.

Yeni halka açılan şirketlerden nasıl pay alınır?
Borsada işlem görmek üzere halka arz edilen şirket pay senetleri yatırımcılar 

için yeni bir yatırım seçeneğidir. Şirketlerin halka açılabilmesi için SPK’dan izin 
almaları ve gerekli tüm yasal yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekmektedir. 
Bu kapsamda, yayınlanan izahname, ihraç belgesi ve diğer kamuyu aydınlatma 
belgeleri, şirketi tanıma ve yatırım kararı alabilmek için önemli kaynaklardır.

Halka arz hizmetini bu konuda yetkilendirilmiş yatırım kuruluşları sunmakta-
dır. Bunların dışındaki kişi ve kurumların herhangi bir şirkete ortaklık sağlama 
yönündeki tekliflerine itibar edilmemelidir.

Portföy yönetimi nedir?
Portföy yönetimi, birikimlerin para ve sermaye piyasalarında yatırımcı adına 

yetkili kuruluşlar tarafından belli bir ücret karşılığında yönetilmesidir. Bu faaliyet 
için yatırım kuruluşu veya portföy yönetim şirketinin SPK’dan yetki almış olması-
na dikkat edilmelidir. Portföy yönetimi hizmetini, aracı kurumlar, portföy yönetim 
şirketleri ve mevduat kabul etmeyen bankalar sunabilir. Yatırımcı bu hizmetten ya-
rarlanmak için yetkili kurumla portföy yönetim sözleşmesi imzalamalıdır. Kurum, 
yatırımcının almak istediği risk derecesine ve tercih ettiği yatırım araçlarına göre 
portföyü yönetir, ancak belirli bir getiriyi garanti edemez.
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Portföy yönetim hizmetinin avantajı, kişiye veya kuruma özel olmasıdır. Yetki-
li kurumların hizmet aldığı araştırma kadrosu, yurtiçi ve yurtdışı piyasaları takip 
ederek yatırımların günün şartlarına uygun değerlendirilmesini sağlar. Ayrıca, 
profesyoneller tarafından alınan yatırım kararları, değişen piyasalarda hızlı ha-
reket etme kabiliyeti sağlar.

Yatırım Danışmanlığı nedir?
Yatırım danışmanlığı, belli bir ücret karşılığında, yatırımcılara sermaye piya-

sası araçları hakkında yazılı veya sözlü yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulu-
nulmasıdır. Bu faaliyet için ilgili yatırım kuruluşunun SPK’dan yetkilendirilmiş 
olmasına dikkat edilmelidir.

16. YATIRIM YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?
• Yatırımcı ne kadar risk almaya katlanabileceğini etraflıca değerlendirmeli ve 
yatırım yaptığı ürünlerin riskini tamamıyla anlamalıdır.
• Birikimlerin tek bir yatırım aracı yerine birden fazla yatırım aracına dengeli 
şekilde bölüştürülmesi, piyasa dalgalanmalarından korunmayı sağlar.
• İktisadi gelişmeleri izleme ve yorumlama olanağı bulunmayan yatırımcıların, 
portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmetlerinden yararlanması önerilir.
• Sermaye piyasaları aynı gün içinde dahi önemli değişiklikler gösterebilir. Bu 
nedenle, pay senedi veya tahvil/bono gibi araçlara doğrudan yatırım yerine bu 
ürünlerin yatırımcının ihtiyacına uygun olarak yer aldığı yatırım fonlarını tercih 
etmek, gerekli bilgiye erişimi olmayan veya uzmanlığa sahip olmayan yatırımcı-
ların riskini azaltır.
• Belli bir yatırım aracına doğrudan yatırım yapılmak istendiğinde, yetkili uzman-
lardan ve yatırım kuruluşlarının yayınladığı araştırma raporlarından sağlıklı bilgi-
ler alınarak karar verilmesi uygun olur.

YATIRIMLA İLGİLİ 17 SORU - 17 CEVAP8.BÖLÜM:
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• Yatırım yapılacak sermaye piyasası aracının devletçe ihraç edilen ya da SPK’nın 
izniyle halka sunulmuş ve bu çerçevede işlem gören kıymetlerden olduğuna dikkat 
edilmesi gerekir.
• Yatırım işlemlerine aracılık edecek kuruluşların mutlaka gerekli izinlere sahip 
olduğu teyit edilmelidir. Yetkisiz kuruluşların aracılık tekliflerine kesinlikle itibar 
edilmemelidir.

17. YATIRIMCI HAKLARI NELERDİR?
Yatırımcılar, hesap durumlarını ve hareketlerini, istedikleri anda yatırım kuru-

luşuyla bağlantıya geçerek telefonla, faksla veya internet yolu ile öğrenebilir. Ya-
tırım kuruluşları, müşteri tarafından işlem yapıldığı takdirde, bu işlemlerle ilgili 
hesap ekstresini aylık dönemler itibariyle, işlem yapılan ayı izleyen 7 gün içinde 
müşterilerin adreslerine göndermek zorundadır. Hesap ekstresi gönderilmeme-
si konusunda sözleşme imzalanan müşterilere bu ekstre gönderilmez. Menkul 
kıymetler, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde yatırımcı adına izlenmektedir. Ya-
tırımcılar istedikleri an 444 0 655 MKK Yatırımcı Çağrı Merkezi hattını arayıp 
hesapları hakkında bilgi alabilir veya menkul kıymetlerine blokaj koyarak hesap 
hareketlerini durdurabilir. Yatırım kuruluşları ile yatırımcılar arasında meydana 
gelen ihtilaflarda, yatırımcıların Borsa İstanbul’a, SPK’ya veya Birliğimize baş-
vurmaları mümkündür. Birliğimiz, yatırımcılarla yatırım kuruluşları arasında, 
borsa işlemleri dışındaki işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümüne yardım-
cı olmaktadır. Ayrıca, yatırımcılar her zaman adli yargı yoluna başvurabilir.

* Bu bilgiler Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin web sitesinden alınmıştır.



Küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki iflasların

müşterilerin faturalarını ödememesi nedeniyle gerçekleşiyor

2016 yılındaki -%2’lik azalmanın ardından, global iflaslarda 2017 yılında %1’lik artış bekleniyor.

Global ticaretteki büyümenin ise önümüzdeki yıllarda %3’ün altında seyredeceği öngörülüyor.

Türkiye’de ise iflasların 2017’de %5 oranında artması bekleniyor.

Türkiye, tahsilatın en zor olduğu 20 ülke arasında 19’uncu sırada

Türkiye’de ödeme vadeleri ortalama 120 gün

Türkiye’de iflasların 2017’da %5 artış kaydetmesi bekleniyor
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Yurt İçi Alacaklarınız 
Güvende

İflaslar  Artıyor!

Tahsilat Zorlaşıyor

Faturaların ödenmemesi
iflasa sürükleyebiliyor. 

Şirketlerin “Hayat Sigortası” olarak da tanımlanan Alacak Sigortası, teminatsız açık hesap 
vadeli satış yaptığınız ihracat ve yurt içi müşterilerinizden olan alacakları sigortalayan bir 
sistemdir. Ticari alacaklarını Euler Hermes ile sigortalayan şirketler, mevcut müşterileri ile 
güvenle ticaret yapmalarının yanı sıra, yeni pazarlara açılırken yeni tanıdığı müşterileri için 
kredibilite değerlendirmesi ve ödenmeme riskini bertaraf etme fırsatına da kavuşurlar.
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Gelin siz de vakit kaybetmeyin. Balparmak ve 
daha birçok firma gibi Euler Hermes ile 
güvenli ticarete açılın.

Bilançolardaki alacaklarınızın ortalama %40’ını 
oluşturan açık hesap vadeli satışlardan doğan 
teminatsız alacakları güvence altına alır. 

Sigorta kapsamına alınan alıcılarınızdan mali tabloları 
dışında ayrıca bir maddi teminat ya da kefalet talep 
edilmez, müşterilerinize herhangi bir sorumluluk 
yüklemez. 

Alıcıların finansal ve mali durumları hakkında güncel 
veri sağlar, yakından izleme hizmeti verir. Bu sayede 
poliçe sahipleri zamanı ticaretini artırmaya, işlerini 
büyütmeye harcarken, alacak riski yönetim ve 
takibini Euler Hermes yapar. 

Tahsilat yetkisini devralarak sizi hukuki ve 
bürokratik işlemlerden kurtarır. 
Üstelik alıcınız hangi ülkede olursa olsun! 

Müşterilerinize sigorta güvencesi ile daha fazla satış 
yapabilme imkanı ile cironuzu artırabilmenizi sağlar.

Türkiye’nin lider ve öncü bal markası olan Balparmak,
ihracat pazarını alacaklarını Euler Hermes’e 
sigortalattıktan sonra genişletti.

Global büyümenin %3’ün altına düştüğü, tahsilatın 
zorlaştığı, ödeme vadelerinin 120 günün üzerine çıktığı bir 
dönemde, alacaklarını garanti altına almak için müşterilerin 
çok daha iyi tanınması ve yakından izlenmesi gerekiyor. 
Balparmak, Euler Hermes ile müşterilerini doğru tanıyıp, 
riskini doğru yöneterek ihracatının ciro içindeki payını 
artırdı. Dünyanın en büyük bal üreticisi olan Çin’e mal 
satmaya başladı ve yeni pazar olarak “İngiltere”yi belirledi.

Risk Yönetimi ve Alıcı Kredibilite Değerlendirmesi 

Geciken Alacakların Hukuki Takibi ve Tahsilatı 

Tahsil edilemeyen Alacaklar için Tazminat Ödemesi

Poliçe alacak haklarınıza istinaden 
finansman imkanı temin edebilme 

Yurt dışı alacaklarınız için ülkenin 
politik risklerine yönelik koruma 

Tedarikçilere yapılan peşin ödemelerin 
sigorta kapsamına dahil edilebilmesi imkanı 

Hasar durumunda teminat dışındaki 
alacaklarınızın da Euler Hermes’in ilgili 
ülkedeki yerel hukuk kadroları ile 
yurt dışında takibi

Hangi Hizmetleri 
Sunar?

Faydaları 
Nelerdir?

Balparmak da yeni global 
pazarlara açılırken Euler Hermes’i 
tercih etti ve dünyanın en 
büyük bal üreticisi Çin’e 
ihracatın kapılarını araladı.

Euler Hermes’in 
ihracatçılara özel 
avantajlarından faydalanın! 

Euler Hermes:
Güvenilir İş Ortağınız
◽ 100 yılı aşkın tecrübe 

◽ Dünya çapında %34 pazar payıyla 
 “Lider Alacak Sigortası Şirketi” 
◽ Standart & Poor’s tarafından verilen 
 AA-kredi notu 
◽ Allianz Grubu’ndan gelen güç

◽ Sisteme kayıtlı, riski izlenen 40 milyonu aşkın  
 firma 

◽ 50’den fazla ülkede 55.000’den fazla müşteri 

◽ Yerel ve Global Ekonomik Araştırma 
 ekibi ile sektörel birçok rapor ve analiz 

Daha fazla bilgi için
www.eulerhermes.com.tr 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Euler Hermes Ticari Alacak Sigortası
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