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ÖNSÖZ

Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasının planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 166. Maddesinin amir hükmüdür. Anayasamızın bu hükmü 

gereğince Kalkınma Planları ile Yıllık Programların hazırlanması, 223 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede de belirtildiği üzere Devlet Planlama Teşkilatı’nın yerine getirmekle sorumlu olduğu 

asli görevleri arasındadır.

Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını uzun vadeli planlar çerçevesinde 

sürdürmeye başladığı 1963 yılından bu yana Devlet Planlama Teşkilatı tarafmdan hazırlanan Birinci, 

İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planları ülkemiz kaynaklarının döküm ve 

değerlendirmesinin yapılarak verimli şekilde kullanılmasında, sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde 

dengeli ve uyumlu biçimde yayılmasında, insan kaynaklarımızın gelişmesinde, milli benliğimizin 

kuvvetlenmesinde ve sosyal bünyemize uygun yollarla gelişmenin sağlanmasında, halen uygulanmakta 

olan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ise, bunlara ilave olarak, piyasa ekonomisinin yerleşmesinde 

önemli ve etkili rol oynamıştır.

1990-1994 dönemini kapsayacak olan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın Türkiye’nin Avrupa 

Topluluklarına tam üyelik için başvuruda bulunduğu, ekonominin yönetiminde piyasa 

mekanizmasının daha fazla-etkinlik kazandığı ve KIT’leri özelleştirme çabalarının yoğunlaştığı bir 

döneme rastlaması bu Plan için yapılan Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarını daha da önemli bir 

hale getirmiştir.

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde, daha önceki Kalkınma 

Planlarının hazırlanmasında olduğu gibi 5/1722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 

Tüzük gereğince "Özel İhtisas Komisyonları” kurulmuştur.

Özel İhtisas Komisyonları, İktisadi ve Sosyal Sektörlerde, ihtisasları ile ilgili konularda bilgi 

toplamak, araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Planlama 

Teşkilatına, Kalkınma Planı çalışmalarında yardımcı olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin 

katkısını sağlamak ve ülkenin bütün olanaklarım değerlendirmek üzere kurulmuşlardır.

Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 1.12.1987 tarih ve 1987/31 sayılı Başbakanlık genelgesi ile 

başlatılmıştır.

Özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili tüzük gereğince konularının uzmanı 

olan, temsil ettikleri kuruluşların görüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve gerektiğinde ilgili 

mercilerle koordinasyonu sağlayabilecek kişilerin seçilmesine özen gösterilmiştir. Komisyon 

çalışmaları Devlet Planlama Teşkilatı’nın genel koordinasyonu çerçevesinde yürütülmüştür.



Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın sağlanabilmesi amacıyla Devlet Planlama

Teşkilatınca bir "çalışma modeli" hazırlanmış ve bütün komisyonlardan imkanlar ölçüsünde bu 

modele uyulması istenmiştir. Komisyonlar sektörlerinin niteliklerine göre bu modele bağlı kalmışlar 

ancak gerekli durumlarda modelde bazı değişiklikler yapmışlardır.

Özel İhtisas Komisyonları raporlarında, komisyonlara katılan bütün uzmanların görüşlerinin 

tam olarak ve açıklıkla belirtilmesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan konulardaki 

her türlü görüş ve önerilere raporlarda yer verilmiştir.

İlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli birer bilgi kaynağı niteliğini taşıyan 

Özel İhtisas Komisyonları raporlarının hazırlanmasında görev almış ve emeği geçmiş tüm üyelere, 

Devlet Planlama Teşkilatı olarak, en içten teşekkürü bir borç biliriz.

Devlet Planlama Teşkilatı

Müsteşarı



SUNUŞ

Sermaye piyasaları, zamanlararası iktisadi bağıtların yapıldığı, karar alıcı birimlerin geleceğe 

yönelik bekleyiş ve davranışlarının belirtildiği piyasalardır. Bu piyasalardan çıkarılabilecek sinyallerin 

iktisadi planlama sorunlarının çözülmesine katkı sağlayabilecek biçimde kullanılması olanaklıdır. 

Kuşkusuz bu sinyallerin anlamlılığı ve güvenirliği, sermaye piyasalarının ne derece etkin çalıştığına, 

dolayısıyla gelişmişlik ve rekabet düzeyine bağlıdır.

Tüm bu nedenlerle, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı ön 

çalışmaları içine sermaye piyasasmı alması ve ülkemizde yeni gelişmekte olan bu piyasanın toplumun 

zamanlararası karar alma sorununun çözümüne ne kadar yardımcı olabileceğinin saptanmasını 

istemiştir.

Sermaye Piyasası Özel İhtisas Komisyonu, görevini bu çerçeve içinde yerine getirmeye 

çalışmıştır. Komisyon, gerek sermaye piyasasınm yapısını incelerken ve gerekse ileriye dönük 

geliştirme önerilerini oluştururken, DPT’nin bu gereksinimini gözönünde tutmuş ve piyasanın uzun 

dönemli kaynak aktarım işlevine yönelik sorunlara ağırlık vermiştir.Bu nedenle, çalışmada ilk ihraç 

edilen menkul kıymetlerin işlem gördüğü birincil piyasalar üzerinde daha çok durulmuş, ihraç 

edilmiş menkul kıymetlerin el değiştirmesini sağlayan ikincil piyasalar ise likidite sağlama işlevleri 

bağlamında ele alınmıştır.

Raporda sermaye piyasalarının uluslararasılaşması ve Avrupa Topluluğundaki gelişmeler, 

Türkiye’deki sermaye piyasasının biçimlenmesine etkisi olduğu için, ve o ölçüde, ele alınmıştır.

Komisyon çalışmaları, bu piyasada çalışanların aktif katılımıyla yürütülmüştür. Bunun 

sonucunda, canlı bir tartışma ortamı oluşmuş, farklı görüşler ortaya konulmuştur. Ancak tüm 

katılanların raporun oluşması için büyük bir çaba gösterdiklerini, her türlü işbirliğini gösterdiklerini 

özellikle vurgulamak gerekir. Öte yandan, komisyonun üzerinde çalıştığı teknik ve istatistik bilgiler 

Sermaye Piyasası Araştırma ve Geliştirme Dairesi tarafından hazırlanmıştır. Son olarak, komisyon 

çalışmalarını sürdürürken, çeşitli kişi ya da kuruluşların da görüşlerini yazılı ya da sözlü biçimde 

alma olanağını bulmuştur.

Çalışmanın rapor haline dönüştürülmesi sırasında hazırlanan taslakların yazımı Sn. İsmail 

ARSLAN (DPT) ve Sn. Güven SAK’ın (SPK) katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.
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Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Komisyonun faaliyetlerine aktif olarak katılmanın yanı sıra, 

komisyonun toplantılarım yapabilmesi için her türlü kolaylık ve misafirperverliği göstermiştir.

Sn. Miyase ALKAN ve Sn. Feleknaz BALKILIÇ (TCMB) hazırlanan çeşitli taslakları defalarca 

daktilo etmişler, Sn. Gül KÖKEN ise düzeltmeler ile komisyon çalışmalarına ilişkin yazışma ve 

haberleşme faaliyetlerinin aksamadan yürümesini sağlamıştır.

Komisyon raporunun oluşmasma katkısı olan tüm bu kişi ve kuruluşlara komisyon üyeleri 

adına teşekkür ederim.

Haşan ERSEL

Sermaye Piyasası

Özel İhtisas Komisyonu Başkanı

27 Mart 1989
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SERMAYE PİYASASI: KAVRAM VE TANIMLAR

Sermaye piyasası, ülkemizde yarım yüzyıllık bir durgunluktan sonra, 1980’lerin ikinci yarısından 

itibaren, yeniden gelişmeye başlamıştır. Bu yeni dönemin kısalığı gözönüne alındığında, sermaye 

piyasası konusunda temel kavramlarda farklı anlayışlar, terim farklılıkları olması, bunların da yer yer 

yanlış anlamalara yol açması sözkonusu olabilmektedir.

Bu sakıncaları bir derece giderebilmek ve çalışmanın daha iyi anlaşılabilmesini sağlamak ve 

bununla sınırlı kalmak üzere, bu ilk bölümde bazı temel kavramlar açıklanmaktadır.

Mali Sistem

Yatırım ve tasarruf kararlarının farklı birimlerce verildiği merkezi olmayan bir ekonomide 

tasarrufların yatırıma aktarılması işlevi mali sistem aracılığıyla gerçekleşir. Bu sistem içinde bir 

yanda gelirinin tamammı tüketmeyen, fon fazlasına sahip kesim, diğer yanda ise gelirinin ötesinde 

harcama yapması gerektiğinden fon ihtiyacı olan kesim yer alır. İşte mali sistem, mali piyasalar ve bu 

piyasalarda yer alan mali aracılar ve araçlarla fon fazlasına sahip tasarruf eden kesimden fon ihtiyacı 

olan yatırımcı ve tüketicilere fonları kanalize eder. Genelde, tasarrufçu kesim hanehalklarından, fon 

talebi olan kesim ise devlet ve özel işletmelerden oluşur. Mali piyasalardan aktarılan fonların çok 

büyük bir bölümü devlet ve özel işletmelerin yatmm harcamalarına yönelir. Yatırım için büyük 

fonlara ihtiyaç duyan bu birimler, gerekli kaynaklan tasarrafçulara getiri sağlamak karşılığında mali 

piyasalardan temin ederler. Dolayısıyla mali piyasalar gelecekteki tüketimle şimdiki tüketim 

arasındaki tercihin yapıldığı ve faiz oranlarının belirlendiği yerlerdir. Mali sistem iyi çalıştığı ölçüde 

kısa ve uzun dönemli kaynak dağılımının daha verimli olması mümkündür.

Mali Piyasalar

Mali sistem fonksiyonunu mali araç ve hizmetlerin alınıp satıldığı piyasalar aracılığıyla yerine 

getirir. Mali piyasaları alınıp satılan araç ve hizmetlerin özelliklerine göre çeşitli biçimlerde 

sınıflandırmak mümkündür. Bir tür sınıflandırmaya göre, uzun vadeli fonların el değiştirdiği piyasalar 

sermaye piyasası, kısa vadeli fonların aktarıldığı piyasalar ise para piyasası olarak bilinir. Sermaye 

piyasası, işletmelerin, devletin uzun dönemli yatıranlarını finanse etmek amacıyla kaynak sağladıkları 

yerdir. Öte yandan, para piyasası iktisadi birimlerin likidite ihtiyacını giderir ve genellikle firmaların 

işletme sermayeleriyle devletin kısa vadeli ödemelerine fon aktarır. Para ve sermaye piyasalarım 

birbirinden ayıran kesin bir çizgi olmamakla beraber, genellikle vadesi bir yıldan az olan fonların 

para piyasasında, vadesi bir yıldan daha fazla olan fonlarm da sermaye piyasasında el değiştirdiği 

kabul edilir. Gerek para, gerekse sermaye piyasalarında kaynaklar tasarruf eden kesimden yatırımcı



ve tüketiciye yatırım ve finansman araçlarıyla aktarılır. Bu araçlar arasında mevduat, kredi, tahvil, 

hisse senedi, gelir ortaklığı senedi, menkul kıymet yatırım fonu katılma belgesi, sigorta poliçesi gibi 

örnekleri saymak mümkündür. Fon talebi olan kesim mali araçları mali piyasalarda fon arz eden 

kesime satarak kaynaklan elde eder. Kavram karışıklığına yol açmamak bakımından, burada fonlara 

olan arz-talep ile mali araçlara olan arz-talep arasındaki ilişkiyi açıklamak gerekir. Mali araçlara olan 

arz-talep de bu araçları satın alanlar mali piyasanın talep yönünü, satanlar ise arz yönünü 

oluştururlar. Yani fon sunan kesim mali piyasadaki talebi, fon isteyen kesim ise bu piyasadaki arzı 

yaratırlar. Dolayısıyla ikisi birbirlerinin ayna görüntüsü şeklindedir. Bu raporda piyasalardaki arz ve 

talepten söz edilirken mali araçlara olan talep ve arz kastedilmektedir.

Mali piyasaların para ve sermaye piyasası olarak böyle bir ayrımı, kuramsal olarak cazip 

görünmesine rağmen, bu ayrımın ülkemiz mali piyasalarının incelenmesi açısından uygun olmayacağı 

kanısındayız. Zira bu ayırım vadelerin genellikle kısa olduğu ülkemizde sermaye piyasasındaki pek 

çok unsurun gözden kaçmasına yol açmaktadır. Onun yerine mali piyasalar arz ve talep unsurlarma 

göre sınıflandırılabilir. Türk mali sisteminde 6 değişik piyasadan söz etmek mümkündür: Bunlar; (i) 

kredi piyasası, (ii) kamu borçlanma araçları piyasası, (iii) özel kesim borçlanma araçları piyasası, (iv) 

hisse senedi piyasası, (v) bankalararası para piyasaları, ve (vi) düzenlenmemiş para piyasasıdır.

i) Kredi Piyasası: Ticari bankaların açtıkları krediler bu piyasanın önemli bir bölümünü 

oluşturur. Merkez Bankası kredileriyle yatırım ve kalkınma bankaları kredileri de bu grup içinde 

değerlendirilir. Ancak son iki kaynağın toplam içindeki payı giderek azaldığından kredi piyasası eşas 

olarak banka kredileri ile özdeşleşmektedir.

ii) Kamu Borçlanma Araçları Piyasası: Devlet tahvilleri, hazine bonoları, gelir ortaklığı 

senetleri, ve kamu teşebbüslerinin borçlanma araçları kamu kesiminin başlıca fon toplama 

araçlarıdır. Devlet tahvilleri ve hazine bonoları bütçe açıklarını finanse etrr k için çıkarılmakta ve 

ihale yoluyla arz edilmektedir. Devlet tahvillerinin vadesi 1 yıl ya da daha fazla hazine bonolarının ise 

9 ay ve daha kısadır. Gelir ortaklığı senetleri ise Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi tarafından 

çıkarılan TL veya dövize endeksli tahvillerdir. Ayrıca bazı kamu teşebbüsleri de, PTT ve PETKİM 

gibi, kendi adlarına tahvil ihraç ederek borçlanabilmektedir.

iii) Özel Kesim Borçlanma Araçları Piyasası: Bu gruptaki başlıca araçlar şirket tahvilleri ve 

finansman bonolarıdır. Türkiye’de şirket tahvilleri vadeleri 2-7 yü arasında değişen araçlardır. İlk kez 

1987 yılında uygulamasına başlanan finansman bonoları ise vadesi 1 yıldan kısa menkul değerlerdir. 

Türk sermaye piyasası mevzuatı tahvil, finansman bonosu, banka bonosu ve banka garantili bonoların 

yanısıra, değişken faizli tahvil, kara iştirakli tahvil, hisse senediyle değiştirilebilir tahvil gibi araçlara 

da izin vermekteyse de uygulamada bu araçlara ya hiç rastlanümamakta ya da önemsiz düzeyde 

karşılaşılmaktadır.



iv) Hisse Senedi Piyasası: Ülkemizde şirketlerin hisse senedi ihracı yoluyla finansmanı toplam 

finansman içinde önemsiz bir yere sahiptir. Bu piyasada hem arz hem de talep yönünden problemler 

mevcuttur. Arz açısından, şirketlerin büyük bölümü sermayesini geniş kitlelere açmaya 

yanaşmamaktadır. Yasal açıdan bakıldığında halka açık olarak tanımlanan şirketler bile esas olarak 

kapalı, yani hisse senetleri halka dağılmış olmayan şirket niteliğindedirler. Talep yönünde ise, 

tasarruf sahipleri gerek hisse senedinin taşıdığı yüksek risk, gerekse pazarlanabilme ve likidite 

sorunları yüzünden bu araca fazla rağbet etmemektedirler.

v) Bankalararası Para Piyasaları: Bu piyasalarda başlıca iki tür işlemden söz etmek 

mümkündür. Bunlar bankalararası para (interbank) piyasası ve Merkez Bankasının açık piyasa 

işlemleridir. Her ikisi de ülkemizde yeni faaliyete geçmiş olan bu piyasalardan interbank piyasa 

bankaların çok kısa vadeli likidite ihtiyaçlarına cevap veren ve likitide fazlalıklarını değerlendirdikleri 

pazardır. Merkez Bankasının örgütlediği bir yapı içinde çalışmaktadır. Açık piyasa işlemleri ise 

Merkez bankasının parasal kontrol aracı olma potansiyeli nedeniyle önemlidir. Bu işlemler sayesinde 

Merkez Bankası piyasalardan kamu menkul değerleri ahp satarak para hacmi üzerinde kontrol 

sağlayabilecektir.

vi) Düzenlenmemiş Para Piyasası: Hemen her ekonomide kişisel bağlantılara dayanılarak fon 

sağlanan ve "doğrudan arama piyasası (direct search market)" yapısmda olan piyasalar mevcuttur. Bu 

piyasa bugün büyük ölçüde düzenlenmiş piyasalardan fon temin edemeyen kesimlere yönelik olarak 

çalışmaktadır. Sözkonusu piyasaların en büyük sakıncası teklif edilen ve gerçekleşen fiyatların piyasa 

ölçeğinde bilinmemesi nedeniyle, aynı nitelikteki fon aktarım anlaşmalarının çok farklı fiyatlardan 

aynı anda yapılabilmesidir.

Türkiye’de bu piyasanın varlığı bilinmekte ise de, ölçeği konusunda elde herhangi bir sağlıklı 

bilgi bulunmamaktadır.

Görüldüğü gibi bu sınıflandırma mali piyasaları vade açısmdan bir ayırıma tabi tutmamaktadır. 

Yani aynı piyasa içinde hem kısa hem de uzun vadeli fon akımları yer alabilmektedir. Bu raporda, 

uzun vadeli fon akımlarını içermeleri veya onları yakından etkilemeleri açısından, kamu borçlanma 

araçları piyasası, özel kesim borçlanma araçları piyasası, ve hisse senedi piyasaları ayrıntılı olarak ele 

alınacak, diğerlerine ise yeri geldiği zaman kısaca değinilecektir. Diğer bir deyişle, geleneksel 

tanımıyla sermaye piyasasının incelenmesinin yanısıra, para piyasasının birtakım unsurları da 

raporda yer alacaktır.

Mali Aracılar

Mali sistem içerisinde fonları tasarrufçu kesimden yatırımcı kesime yönlendiren çeşitli mali 

aracılar yer alır. Bu yardımcı kuruluşlar arasında öncelikle bankalar ve aracı kurumlan, onların 

yanısıra sosyal güvenlik kuruluşları, sigorta şirketleri, menkul kıymet yatırım fonlarını ve 

ortaklıklarını ve bağımsız dış denetleme kuruluşlarını sayabiliriz.



Bir mali aracı olarak bankalar, sosyal güvenlik kuruluşları ve sigorta şirketleri tasarruf 

sahibinden kendi ihraç ettikleri araçlar ile topladıkları fonları (mevduat, sigorta sözleşmesi vs.) fon 

ihtiyacı olan kesimlere değişik vade ve koşullarla aktarırlar. Oysa mali piyasaların bir alanı olan 

sermaye piyasalarında aracılık faaliyetleri bundan tamamiyle farklıdır. Bu alanda çalışan aracı 

kuruluşlar (aracı kurumlar, bankaların menkul kıymetler bölümleri) fonları kullanacak kesimin ihraç 

ettiği mali araçları tasarruf sahiplerine pazarlarlar. Bu işlem sırasında bankacılık faaliyetinde olduğu 

gibi yeni bir mali araç yaratmazlar; sadece fon talep eden kesimlerin ihraç ettiği mali araçların alım- 

satımmda köprü görevini üstlenirler.

Mali aracı kuruluşlara varlık nedeni mali piyasalarda değişim maliyetlerini düşürmeleri ve 

tasarruf sahibine yapacağı yatırımla ilgili bilgi sunabilmeleri olarak tanımlanabilir. Tasarruf sahibinin 

elindeki fonların dağılımı ile ilgili kararı doğrudan kendisinin verdiği sermaye piyasalarında bu ikinci 

işlev önem kazanmaktadır.Sermaye piyasalarının bu özelliği nedeniyle, bu tür piyasalarda, doğrudan 

bilgi iletme hizmetleri sunan bağımsız dış denetim kuruluşları, portföy danışmanlığı ve portföy 

yönetimi kuruluşları ortaya çıkmaktadır.

Menkul kıymet yatırım fonları ve ortaklıkları temelde tahvil, hisse senedi gibi araçlardan 

oluşan portföylere yatırım yaparak çıkardıkları katılma belgeleriyle bireysel tasarruf sahiplerinin bu 

portföylere ortak olmalarını sağlarlar. Böylece küçük tasarruf sahipleri hem portföyün risk 

çeşitlenmesinden hem de profesyonel portföy yönetiminden yararlanmış olurlar.

Birincil ve İkincil Piyasalar:

Sermaye Piyasalarına bakıldığında diğer bir sınıflandırma ise birincil ve ikincil piyasalar 

şeklinde yapılabilir. Birincil piyasada daha önce ihraç edilmemiş yeni menkul değerler, yani araçlar 

satılırken, ikincil piyasada daha önce çıkarılmış araçlar el değiştirir. Dolayısıyla tasarrufların yatırıma 

kanalize olması birincil piyasada gerçekleşir. İkincil piyasanın fonksiyonu esas olarak mali araçlara 

likidite ve pazarlanabilme özelliği sağlamaktır. İkincil piyasanın likidite ve pazarlanabilme görevlerini 

yerine getirememesi durumunda birincil piyasa doğrudan etkilenir ve mali piyasalar işlevlerini yerine 

getiremez olurlar. Diğer bir deyişle, birincil piyasanın sağlıklı işlemesi etkin ve verimli bir ikincil 

piyasanın varlığına bağlıdır. Örneğin hisse senedi piyasasında şirket tarafından, bir aracı kuruluş 

aracılığıyla, yeni hisse senetlerinin çıkarılarak yatırımcılara satılması bir birincil piyasa işlemidir. Öte 

yandan mevcut hisse senetlerinin borsada bir yatırımcıdan diğerine devri ikincil piyasada gerçekleşir. 

İkincil piyasadaki işlem şirketi doğrudan etkilemez; ancak bu piyasanın varlığı şirketin birincil 

piyasada yeni hisse senedi ihracını kolaylaştırır.

Bu raporda incelenen piyasalar için birincil ve ikincil piyasaların işleyişi tartışılacaktır.



İkincil Piyasa Türleri:

Menkul kıymetlerin alınıp satıldığı ikincil piyasalarda başlıca iki tür piyasa yapısından söz 

etmek mümkündür. Bunlardan birincisi menkul kıymetler borsalarıdır. Borsalar fiziksel olarak bir 

mekanda yer alan ve belli kişilerin (borsa üyelerinin) katılımıyla, önceden belirlenmiş kurallar 

çerçevesinde menkul kıymet alım-satımı yapılan yerlerdir. Borsalarda her menkul kıymet işlem 

görmez, yalnızca borsaya kote edilen kıymetler alınıp satılır. Bu özellikleriyle borsalar alım satımı 

yapılan varlığın el değiştirmesinde sürekliliği sağlar ve piyasadaki güven unsurunu pekiştirir. Borsada 

işlem görmeyen araçlar borsa dışı piyasada el değiştirir. Borsa dışı piyasa, ya da batıda bilinen 

adıyla, over-the-counter (tezgah üstü) pazar, ülke çapında yer alan aracı ve komisyoncuların 

oluşturdukları bir iletişim ağıdır. A.B.D. deki uygulamada bu piyasanm işleyişi birtakım kurallara 

bağlanmış ve gerekli bilgi akımını sağlayacak merkezi bir sistem oluşturulmuştur. Finans 

literatüründe geleneksel olarak borsa biçimindeki yapıya örgütlü (organize) piyasa denilmekte, 

böylece dolaylı biçimde borsa dışı piyasalarm örgütsüz olduğu ima edilmekteydi. Ancak teknolojik 

gelişim ve ihtiyaçlar doğrultusunda tezgah üstü piyasanın belli bir örgütlenmeye yöneldiği 

düşünülecek olursa, örgütlü piyasa tanımına borsa dışı piyasayı (tezgah üstü) da katmak 

gerekecektir.

Zaman içinde batıdaki menkul kıymetler piyasalarında gelişen bazı işlem türleri yeni piyasa 

yapılarının tanımlanmasına yol açmıştır. Bunlardan üçüncü piyasa olarak bilinen yapı, kurumsal 

yatırımcılar arasında borsaya kote menkul kıymetlerin bloklar halinde borsa dışında alınıp 

satılmasını içerir. Üçüncü piyasadaki işlemler bir komisyoncunun aracılığıyla gerekleşir. Alım-satım 

bloklar halinde yapıldığından ve taraflar komisyoncudan yan hizmetler talep etmediklerinden yüklü 

işlem masrafları önemli ölçüde azaltılmış olur. Diğer bir piyasa türü ise menkul kıymetlerin alan ve 

satan taraflar arasında aracısız, doğrudan el değiştirmesidir ve dördüncü piyasa olarak 

adlandırılmaktadır. Üçüncü ve dördüncü piyasalar örgütlü olmayan piyasa tanımına girmektedir. Bu 

piyasalar menkul kıymet alım satımında kurumsal (kollektif) yatırımcıların rolünün artmasıyla 

birlikte gelişmiş ve esas olarak yüksek işlem masraflarını bertaraf etmek amacıyla ortaya 

çıkmışlardır.



2- TÜRK MALİ PİYASALARINA GENEL BİR BAKIŞ

2.1. Evrensel Bankacılık Sistemi ve Türkiye’deki Kaynakları

Türk mali piyasalarının temel özelliği, bankaların mali piyasaların her alanmda serbestçe 

faaliyet gösterebilmesi anlamına gelen "Evrensel Bankacılık" sistemini benimsemiş olmasıdır. Başka 

bir deyişle, Türkiye’de, Bankacılık lisansına sahip olan her hangi bir kuruluş, ek bir yükümlülük 

üstlenmeksizin, mali piyasaların her alanında faaliyet gösterebilmektedir. Banka-dışı mali aracı 

kuruluşlar ise, gerekli izinleri almak koşuluyla, yalnızca sermaye piyasalarında işlem 

yapabilmektedirler.

Bankaların sermaye piyasalarındaki fiili ağırlıklarının temelinde yatan unsurlara bakıldığında 

ilk göze çarpan, bazı gelişmiş ülkelerde de gözlendiği gibi, bankaların mali piyasalardaki tarihsel 

üstünlükleridir. Sermaye piyasalarının geliştirilmesi yolundaki kapsamlı çalışmaların başlangıcı 1981 

yılıdır. Bu nedenle sermaye piyasaları ve bu piyasalarda aracılık faaliyetini üstlenen banka dışı mali 

aracı kuruluşlar Türkiye için oldukça yenidirler. Bu durumda bu yeni piyasaların, araçların tasarruf 

sahibine tanıtılması ve banka dışı mali aracı kuruluşlarla tasarruf sahipleri arasında güven 

ilişkilerinin oluşturulması zaman almaktadır. Halbuki bankalar uzun bir süredir mali piyasalarda 

faaliyet göstermektedirler ve faaliyetlerinin niteliği tasarruf sahipleri tarafından bilinmektedir.

Tasarruf sahiplerinin ve fon talep eden kesimlerin alışkanlıklarının bugünden yarma 

değişmediği dikkate alındığında bunlarla karşılıklı güvene dayalı, denenmiş bir ilişki içinde olan 

bankaların yeni gelişmekte olan sermaye piyasalarında da avdntajlı durumda olmalarının nedeni 

ortaya çıkmaktadır. Bunun yanısıra bankaların yaygın bir dağıtım şebekesine sahip bulunmaları da 

onlar için ek bir avantaj olmaktadır.

Daha önce de değinildiği gibi bankaların sermaye piyasalarındaki bu tarihsel avantajı yalnızca 

Türkiye için söz konusu değildir. Mali piyasalar içinde sermaye piyasalarının bankacılık kesiminden 

sonra gelişmeye başladığı her ülke için aynı durumdan bahsedilebilir. ABD ve Japonya gibi, mali 

piyasalarının bankacılık ve sermaye piyasası işlemlerinin ayrımı ilkesine göre örgütlendiği ülkelerde 

bile, başlangıçta aynı olgunun varlığından söz edilebilir. Ancak, anılan ülkelerde, düzenleyici 

otoriteler bir seçim yaparak bankaları tarihsel avantajlarına karşın, sermaye piyasası faaliyetlerinin 

dışında tutmayı seçmişlerdir.

Türkiye’de ise düzenleyici otoritelerin bu seçme hakkını tamamen tersi bir yönde kullanmış 

oldukları ilgili mevzuattan çıkarılabilmektedir. 1981 yılında kabul edilen 2499 sayılı Sermaye Piyasası 

Karıunu’nun gerekçesinde bankaların mali piyasalarda birer güven müessesesi oldukları 

vurgulanmaktadır. Bu vesileyle, Kanun, sermaye piyasalarının sağlıklı gelişmesi için bankaların bu 

alana girmelerine olanak tanımıştır. Böylece bankaların yukarıda değinilen tarihsel avantajlarım 

değerlendirebilmelerinin yolu açılmıştır. Yine anılan Kanun ile bankalara, menkul kıymetler yatırım



fonu kurmak konusunda bir ayrıcalık tanınmıştır. Bugün Türkiye’de yalnızca bankalar yatırım fonu 

kurabilmektedirler.

Bankaların sermaye piyasalarındaki bu imtiyazlı ve avantajlı konumu, ilgili mevzuatın, banka- 

dışı mali aracı kuruluşlarlarla ilgili hükümleriyle de güçlenmektedir. Kanun ve diğer düzenlemeler 

banka-dışı mali aracı kuruluşlara bir takım yükümlülükler getirmekte ancak onların güçlü birer 

"güven müessesesi" olabilmelerini teşvik etmemektedir.

22. Bankaların Türk Mali Piyasalarındaki Rolü

Mali piyasalarla ilgili mevzuata göre Türkiye’de, bankalar.

(i) Mevduat toplayıp, kredi açabilmekte,

(ii) Menkul kıymetlerde aracılık yüklenimi yapabilmekte ve menkul kıymetleri 

pazarlayabilmekte,

(iii) İkincil menkul kıymet piyasalarında işlem yapabilmekte,

(iv) Menkul kıymetler yatırım fonu kurup, yönetebilmekte,

(v) Bireysel menkul kıymetler portföyü işletmeciliği yapabilmekte,

(vi) Yatırım danışmanlığı yapabilmekte,

(vii) Kendi adlarına menkul kıymetler portföyü kurup, işletebilmekte,

(viii) Mali ve mali olmayan kuruluşlara iştirak edebilmektedirler.

Bu kapsamlı faaliyet listesi, bir önceki bölümde değinilen konuları somutlaştırmaktadır. 

Yalnızca sermaye piyasalarında aracılık faaliyetinde bulunan kuruluşların güçlü olmamaları, 

bankaların sermaye piyasası alanında etkin bir rekabetle karşılaşmalarını önlemektedir. Bu durum, 

sermaye piyasasındaki gelişmelerin de bankacılık kesimindeki rekabet dinamiği ile açıklanması 

gerektiğini düşündürtmektedir.

Yukarıda anlatılan çerçeve içerisinde, sermaye piyasalarının gelişmesi sürecinin her 

aşamasında, piyasaların gelişmesini hedefleyen politikaların oluşturulabilmesi için bankacılık 

sisteminin davranış biçimlerinin dikkatle incelenmesi gerekli olmaktadır. Sermaye piyasalarındaki 

gelişmelerin niteliğinin, bankaların tüm faaliyetleri birlikte ele alınıp incelenmeden anlaşılabilmesi 

mümkün görülmemektedir.
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Birinci bölümde mali piyasalar tanımlanırken, bu piyasaların temel işlevinin fonların, bunları 

biriktirenlerden, bunlara ihtiyaç duyanlara aktarılması olduğu belirlenmişti. Yine ilk bölümde bu fon 

aktarımının bankalarında dahil olduğu mali aracı kuruluşlar tarafından gerçekleştirileceği ortaya 

konmuştu. Türkiye’de bankaların mali piyasalardaki rolünü görebilmenin bir yolu da, bu durumda, 

mali piyasalarda banka aracılığı ile fon talep eden kesimlere aktarılan fonların oranı olabilir, Tablo: 

2.1. Türk mali sisteminde banka aracılığı ile aktarılan fonların, sistemin aktardığı toplam fon 

miktarına oranmı göstermektedir. Türk mali sisteminde aktarılan fonlar denildiğinde, Türkiye’de 

faaliyet gösteren mali aracı kuruluşların bir yıl içinde dolaylı ve dolaysız olarak aktardığı fonlar 

kastedilmektedir. Bunun ayrıntılı dökümü Ek Tablo 2.1’de gösterilmektedir.

Tablo 2.1’den izlenebileceği gibi bankalar dolayımı ile kullanıcılara aktarılan fonlar, 1982-1987 

döneminde, toplam fonların % 80’ine ulaşmaktadır. Bu rakamın bankaların Türk mali 

piyasalarındaki egemen konumu hakkında fikir verdiğine inanılmaktadır.

Yalnızca sermaye piyasalarında, birincil piyasalarda, bankalar aracılığı ile toplanan fonlara 

bakıldığında da aynı durumla karşılaşılmaktadır. 1986 ve 1987 yıllarında birincil sermaye 

piyasalarmda banka dolayımı ile aktarılan fonların oranı, sırasıyla, % 68 ve % 66 dolaylarındadır. 

Aynı yapıyı ikihcil sermaye piyasalarmda da izlemek mümkündür.

TABLO : 2.1- TİCARİ BANKALAR DOLAYIMtVLA AKTARILAN FONLAR (Milyar TL)

1982 1983 1984 1985 1986 1987

Özel Kes.Banka Krd. 475,4 559,6 735,5 1.932,2 3.596,6 4.623,2

Kamu Kes.Banka Krd. 6,9 49,1 -13,1 488,1 881,0 1.344,6

TOPLAM BANKA KRD. 482,3 608,7 722,4 2.420,3 4.477,6 5.967,8

Özel Kesim Tahv. 1,3 1,0 1,0 1,9 24,1 113,3

Finansman Bonoları - - - - - 34,9

Devlet Tahvili 58,9 195,9 216,8 640,0 1.207,2 1.944,9

Hazine Bonosu 138,0 41,7 264,8 651,4 356,5 2.115,7

Gelir Ortaklığı Senedi - - 10,0 140,0 220,0 660,0

Banka Dolayımıyla 
Aktarılan Fonlar 680,5 847,3 1.215,0 3.853,6 6.885,4 10.836,6

Banka Dolayımıyla 
Aktarılan Fonların 
Toplam Aktarılan 
Fonlar İçindeki Payı .71654 .76141 .73387 .74925 .77729 0.74137

KAYNAK : TCMB



Bankaların, Türk mali piyasalarındaki ağırlığı ve bunun kaynakları hakkında bir fikir edindikten 

sonra, şimdi mali piyasalardaki gelişmelerin genel olarak incelenmesine geçilebilir.

23. Türk Mali Piyasalarındaki Gelişmeler

Türk mali piyasalarmı, kredi piyasası, menkul kıymetler piyasaları ve para piyasaları olarak 

sımflandırabiliriz. Bu sınıflandırma, veri sorunları nedeniyle, düzenlenmemiş para piyasalarını dışta 

bırakmaktadır.

23.1. Kredi Piyasası:

Önceki alt bölümlerde mali piyasalar vasıtasıyla aktarılan fonların önemli bir bölümünün 

bankalar aracılığı aktarıldığı ortaya konulmuştu. Mali piyasalardan fon talep eden şirketler kesimine 

bakıldığında da aynı yapı ile karşılaşmak mümkündür. ERSEL-SAK (1988)’de gösterildiği gibi, halka 

açık olarak nitelendirilen, SPK’ya tabi şirketlerden seçilmiş bir örnekten elde edilen verilere göre, 

1986 yılında bilanço pasifinde toplam borçların oram % 60, bu toplam borçların içinde de banka 

kredilerinin oranı % 40 civarındadır. Tahviller için anılan ikinci oranın yine 1986’da % 3 olduğu 

dikkate alınırsa, şirketler kesiminin finansmanında banka kredisinin yeri daha iyi anlaşılabilir.

Banka kredilerinin kullanıcılar arasında dağılımı Tablo 2.2’de verilmiştir. Tablodan 

izlenebileceği gibi ticari bankalar kredileri vasıtasıyla esas olarak özel kesimi finanse etmektedirler. 

Özel Sektöre açılan kredilerin tüm ticari banka kredileri içindeki payı 1980-1984 arasında hızla 

yükselmiş, ancak bu tarihten sonra yeniden düşmeye başlamış ve 1987 yılında yine 1980’deki paya 

düşmüştür.

TABLO : 2.2- TİCARİ BANKA KREDİLERİNDEKİ GELİŞMELER (Milyar TL)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Kamu İdareleri 10,7
(1,3)

17,5
(1,3)

16,8
(0,8)

37,9
(1,6)

54,2
(1,7)

275,9
(5,8)

250,7
(2,5)

693,4
(4,3)

Kamu Sektörü 138,0
(17,5)

142,7
(10,8)

150,3
(8,3)

178,3
(7,4)

148,9
(4,8)

415,3
(7,5)

1.321,5
(13,2)

2.223,5
(13,9)

özel Sek.,Hanehalkı 640,8 1.157,9 
(81,2) (87,9)

1.632,5
(90,0)

2.192,2
(91,0)

2.928,0
(93,5)

4.860,1
(87,5)

8.456,7
(84,3)

13.079,9
(81,8)

Top.Tic. Banka Krd. 789,5 1.318,1 1.800,4 2.409,1 3.131,5 5.551,8 10.018,9 15.996,8

Top/Krd. Yıllık % Değişme 76,9 67,0 36,5 33,8 30,0 77,3 80,5 59,7

(Parantez içindeki rakamlar toplam içindeki payları vermektedir.) 
KAYNAK: TCMB



Ticari banka kredilerinin açıldıkları bankaların türü ve nitelikleri itibariyle dağılımı Tablo 2.3’te 

verilmektedir. Tablodan izlenebileceği gibi 1987 yılında açılan toplam krediler içinde özel ticari banka 

kredilerinin oram % 42’ye düşmüştür. Yine tablodan ihtisas kredilerinin hemen hemen tamamının 

kamu ticari bankalarınca açıldığı görülmektedir. Tüm bankalar açısından bakıldığında kısa vadeli 

kredilerin toplam krediler içindeki payının giderek arttığını görmek mümkündür.

TABLO : 23- TİCARİ BANKA KREDİLERİNİN NİTELİKI.F.Rİ İTİBARİYLE DAĞILIMI (%)

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 .

Tüm Bankalar

1
1 52,5 56,6 48,6 54,1 56,2 58,7 58,6

II 15,9 15,7 21,1 16,7 14,1 10,9 10.6

III 31,6 27,7 30,3 29,2 29,7 30,5 30,8

Kamu Bankaları 52,0 46,9 50,5 48,9 50,6 49,5 54,9

I 31,5 34,3 29,2 32,4 30,3 28,6 35,7

II 31,5 8,6 35,4 25,4 35,8 23,9 36,2

III 96,4 94,5 95,2 93,1 96,2 98,8 100,0

Özel Bankalar 46,1 50,9 46,8 47,7 45,6 47,5 42,2

I 65,9 63,1 66,8 63,6 64,8 67,6 60,4

II 65,2 86,8 61,0 67,7 57,8 69,8 583

III 3,5 5,4 4,8 6,9 3,6 1,1 0,0

Yabana Bankalar 1,9 2,2 2,7 3,3 3,8 3,0 2.9

I . 2,6 2,6 4,0 4,0 4,9 3,8 3.9

II 3,3 4,6 3,6 6,9 6,4 6,3 5,5

III 0,1 0,1, 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0

KAYNAK : TBB.
NOTLARI: I. Kısa Vadeli Krediler

I I .  Orta ve Uzun Vadeli Krediler
III. İhtisas Kredileri



Banka kredilerindeki bu göreli azalmanın ve özel ticari bankaların toplam krediler içindeki 

payının azalmasının nedenlerine bakıldığında belirsizlik koşullarında kredi riskinin artması, alternatif 

yatırım araçlarınm getirisinin yüksek olması, kredi maliyetlerinin artışı gibi etkenlerden 

bahsedilebilir. Kredi maliyetleri ile ilgili bir seri tahmini için ERSEL-SAK (1988)’e bakılabilir. 

Bunların yanısıra SAK-SÜNGÜ (1988)’de ticari bankaların topladıkları fonların toplam mali 

tasarruflar içindeki payının 1985’ten itibaren azalmakta olduğu gösterilmektedir. Bu çalışmanın 

sonuçları Tablo 2.4’ten izlenebilir. Çahşmada kullanılan mali tasarruf tanımı için Ek Tablo 2.4’e 

bakılabilir. Bankaların geleneksel faaliyet sahalarında problemlerin ortaya çıkışı, onları alternatif 

faaliyet sahalarına, mali piyasaların diğer alanlanna girmeye itmektedir. Bu alanlardan biri de 

menkul kıymetler piyasaları olmaktadır.

232. Menkul Kıymetler Piyasaları:

Türkiye’de menkul kıymetler piyasaları ile ilgili kapsamlı düzenleme çalışmaları 1981’de 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun kabul edilmesinden sonra 1982’de oluşturulan Sermaye Piyasası 

Kurulu ile başlamıştır. Bu yıllardan önce Türkiye’de menkul kıymetlerle ilgili işlemler yapılmakla 

birlikte, yaygınlık kazanamamış ve ayrıca bu piyasalar gerçek anlamda, farklı bir fon aktarım 

mekanizması olma hüviyetini taşımamıştır. 1970’ierde tahvil piyasası ortaya çıkmakla beraber, olay 

tahvilin bir borç senedi gibi kullanılmasının ötesine gitmemiş, tahvilin kolaylıkla el değiştirebildiği bir 

piyasa oluşmamıştır. Hisse senedi piyasasına bakıldığında ise varolan Borsanın işlevsiz bir kuruluş 

olduğunu görmek mümkündür.



1982 1983 1984 1985 1986 1987

VADELİ MEVDUAT

TASARRUF 436,7 274,1 1.137,5 1.424,8 1.316,6 767,4

TİCARİ 3,4 4,9 105,4 186,1 259,9 306,8

KAMU 37,2 -3,9 91,8 157,0 243,9 525,9

VADESİZ MEVDUAT

TASARRUF 49,4 291,8 -119,4 138,1 386,6 701,7

TİCARİ 192,7 154,8 236,6 554,0 1.021,7 1.721,3

KAMU 23,9 147,1 115,6 158,6 192,3 145,4

MEVDUAT SERTİFİ. 107,0 -143,7 159,9 399,5 114,0 589,3

YERLEŞİK KİŞİ.DÖVİZ TEV. HESAP. - - 331,6 323,9 641,8 1.663,2

YATIRIM FONU KATIL.BELGE. - - - - - 45,0

TOPLAM 850,3 725,1 2.059,0 3.342,0 4.206,5 6.526,4

MALİ TASARRUFLAR İÇİNDE 
BANKA KAYNAKLARININ ORANI

.88582 .85598 .80739 .76424 .72769 .66294.

MALİ TASARRUFLAR İÇİNDE 
TL.CİNSİNDEN TİCARİ BANKA 
KAYNAKLARININ ORANI

.88582 .85598 .67736 .69017 .61667 .4°'99

TOPLAM TASARRUFLAR İÇİNDE 
TİCARİ BANKA KAYNAKLARININ 
ORANI

.51785 .38137 .67838 .63408 .48732 .4 13

TOPLAM TASARRUFLAR İÇİNDE 51785 .38137 .56912 .57263 .41297 .37043
TL CİNSİNDEN TİCARİ BANKA 
KAYNAKLARININ ORANI



1982 yılında başlayan düzenleme çalışmalarının önemi doğrudan bu piyasaların niteliğinden 

kaynaklanmaktadır. Daha önceki bölümlerde de değinildiği gibi menkul kıymetler piyasalarında 

yatırımcı, elindeki fonları hangi alanlara yönelteceğine doğrudan kendisi karar vermektedir. Bu 

durumda, yatırımcı, doğru karar vermesi için gerekli bilgiyi elde etmek ve bu bilginin doğru olduğuna 

güvenmek durumundadır. 1982’de başlayan düzenlemeler temel de bu açıklık ve güven ortamını 

yaratmaya yönelik olup, bu nedenle önem taşımaktadır.

1982 yılından 1985 yılına dek geçen sürede menkul kıymetler piyasaları tek tek tanımlanmış, 

fon ihtiyacı olanların hangi kurallara bağlı olarak menkul kıymet ihraç edebilecekleri saptanmış, aracı 

kurumların faaliyet koşulları ve çalışma esasları belirlenmiştir. 1985 yılında yeniden organize edilen 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası açılarak ikincil piyasaların düzenlenmesi yönünde önemli bir 

adım atılmıştır. Bu arada şirketler hakkında bilgi akımını daha sağlam temellere oturtmak amacıyla 

mali tablo ve raporlarm hangi ilkelere uygun olarak, ne biçimde hazırlanması gerektiği belirlenmiştir.

Piyasaların genel çerçevesinin oluşturulduğu bu ilk dönemi takiben yapılan düzenlemeler daha 

çok şirketler kesiminin ihtiyaç duyduğu finansman bonosu gibi yeni araçların tanımlanması, halkı 

aydınlatma ilkesinin daha sağlamlaştırılması için muhasebe standartları, standart mali tablolar ve 

faaliyet raporlarının düzenlenmesi, bağımsız dış denetim kuruluşlarının çalışma ilkelerinin 

belirlenmesi gibi alanlara yönelmiştir. 1986’dan itibaren yapılan çalışmalar daha çok piyasaların 

ortaya çıkan problemlerinin saptanmasına ve giderilmesine yöneliktir. Bu arada piyasaların talep 

tarafını genişletmek için vergi özendirim önlemleri de bu dönemde getirilmiştir.

Menkul kıymetler piyasalarındaki düzenleme çabalarının niteliği ortaya konduktan sonra şimdi 

piyasalardaki gelişmelere bakılabilir. Burada öncelikle birincil piyasaların arz ve talep yönü 

incelenecek, daha sonra ikincil piyasalardaki gelişmeler dikkate alınacaktır.

23.2.a) Birincil Piyasalar:

Daha önce de tanımlandığı gibi, birincil piyasa menkul kıymetlerin ilk kez ihraç edildiği, 

böylelikle fonların doğrudan ihtiyaç duyanlara aktarıldığı piyasadır. 1983 yılından itibaren birincil 

piyasalarda kamu ve özel sektör menkul kıymetlerinin piyasaya çıkan miktarları Tablo 2.5’de 

gösterilmektedir.



TABLO: 2.5- BİRİNCİL PİYASALAR (Satış Miktarları; milyar TL)

1983 1984 1985 1986 1987 1988

ÖZEL SEKTÖR 69,2 117,2 186,5 299,2 823,2 .1259,7

Hisse Senedi^ 55,2 105,1 152,7 181,5 303,5 731,3

Tahvil • 14,8 12,1 '33,3 75,0 338,0 181,9

Kar/Zarar Ortaklığı Bel. - - 0,5 0,9 0,8 0 2

Banka Bonosu - - 41,8 83,6 166,0

Finansman Bonosu - - - 52,3 127,3

Yatırım Fonu Katılma Bel. - - - - 45,0 53,0

KAMU SEKTÖRÜ 278,2 704,5 2.030,6 3.277,3 6.659,6 8.925,2

Hazine Bonosu 78,2 495,1 1.217,6 1.787,9 3.954,5 5109,0

Devlet Tahvili 200,0 199,4 673,0 1.269,4 2045,2 3816,2

Gelir Ortaklığı Senedi 10,0 140,0 220,0 660,0 -

Özel Sek.Men.Kıy .Birincil 19,9 14,3 8,4 8,4 11,0 12,4
Piyasa Toplamına Oram (%)

^ SPK ihraç izinleri + halka açık şirketlerden YDF’den yaptıkları artırımlar.

Tablo 2.5’den izlenebileceği üzere, kamu kesiminin birincil piya.- lardaki payı 1984 sonrasında 

ortalama % 90 civarında olmuştur. Bu payın yüksekliği, bir yandan bütç açıklarının finansmanında iç 

borçlanmaya yönelme stratejisi sonucunda, kamu menkul kıymetleri ihracında önemli artışlar olması, 

öte yandan da özel kesimin, menkul kıymet ihracı yoluyla finansman sağlamadaki çekingenliği ile 

açıklanabilir. Buradan halen özei sektörün bankalarla 'olan geleneksel ilişkilerini kopartmak 

istemediği, menkul kıymetler piyasalarını kalıcı bir finansman aracı olarak görmediği çıkartılabilir. 

1985’ten itibaren gözlenen artışın ise, bankaların, SAK-SÜNGÜ (19S8)’de gösterilen, birincil 

piyasalardaki aracılık işlemlerindeki artışa paralel olduğu söylenebilir.

23.2.b) İkincil Piyasalar;

İhraç edilmiş menkul kıymetlerin el değiştirdiği ikincil piyasalara bakıldığında yine bankaların 

egemenliğini görmek mümkündür. İkincil piyasalar ile ilgili rakamlar Tablo 2.6’dan izlenebilir.



TABLO : 2.6-İKİNCİL PİYASALARIN İŞLEM HACMİ (Milyar TL)

1986 1987 1988

(Milvar TL.) (%) (Milvar TL.) (%) (Milvar TL.) ( % )

Hisse Senedi I 5,1 58,6 57,8 54,8 99,3 69,7.

II 3,6 41,4 47,6 45,2 43,2 30,3,

özel Sektör Tahvili I 40,1 38,4 94,3 23,9 93,0 9,1

II 64,4 61,6 300,6 76,1 939,2 90,9

Devlet Tahvili I 6,2 1,1 6,5 0,4 55,1 2,1

II 540,1 98,9 1.513,6 99,6 2.575,8 97,9

Hazine Bonosu I 231,1 16,4 355,7 11,0 467,1 6,2

II 1.180,8 83,6 2.864,1 89,0 7.061,8 93,8

Banka Bon. I 8,6 27,6 44,1 46,1 27,5 66,7

II 27,8 76,4 51,5 53,9 13,7 33,3

Gel.Or.Sen. I 0,0 0,0 2,7 0,6 0,1 0,0

II 289,2 100,0 443,2 99,4 409,6 100,0.

Finans.Bon. I - 17,1 33,1 38,8 22,1

II - 34,6 66,9 136,9 77,9

TOPLAM I 291,1 12,2 578,2 9,9 780,9 {  6,5

II 2.105,9 87,9 5.255,2 90,1 11.180,2 93,5

NOT:
I: Aracı Kurum 

II: Banka



Buna göre bankalar ikincil piyasa işlem hacminin % 90’ını gerçekleştirmektedirler. Bankaların 

bu orana ulaşmasına yol açan temel faaliyetleri kamu menkul kıymetleri üzerindeki işlemleridir. 

Bankaların özel kesim tahvilleri üzerindeki işlemler içinde paylarının 1986’dan 1987’ye 15 puan 

artması, son yıllarda bankaların tahvil ihraçlarını teşvik etmeleri ile açıklanabilir.

TABLO EK: 2.1- MALİ SİSTEM TARAFINDAN AKTARILAN KAYNAKLAR (Milyar TL.)

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

özel Kes.Bank.Krd. 475,4 559,6 735,5 1.932,2 3.596,6 4.623,2 1.070,2^

Kamu Kes.Bank.Krd. 6,9 49,1 -13,1 488,1 881,0 1.344,6 1.790,5(1)

Özel Kes.Tahvil. 10,7 14,8 12,1 333 75,0 338,0 181,9

Finans.Bonolan - - - - 52,3 1273

Devlet Tahvili 62,0 206,0 228,0 673,0 1.269,4 2.045,2 3.816,2

Hazine Bonosu 258,0 79,0 495,0 1.217,6 1.787,9 3.954,5 5.109,0

Gelir Ortak.Senedi - - 10,0 140,0 220,0 660,0 -

ÖFK’nm Aktardıkları - - ■ 43,2 96,6 205,0 205,7^

Hisse Senetleri^ 9,0 55,2 105,1 152,7 181,5 303,5 731,3

KZOB - - - 0,5 0,9 0,8 0,2

TCMB-Dolaysız 27,5 66,4 -23,9 351,7 347,9 672,0 554,7(1)

Kalkınma Bank.Top.Krd. 109,2 82,7 106,9 111,0 401,4 417,9 710,2^

Aktarılan Fon.Top. 949,7 1.112,8 1.655,6 5.143,3 8.858,2 1.461,7 14.297,0

KAYNAK: TCMB, SPK 
' ^ SPK tarafından verilen halka arz izinleri. 
^ Eylül 1988 itibariyle 
^ Tahmini



3-SERMAYE PİYASALARININ TALEP YÖNÜ

Bir önceki bölümde değinildiği gibi sermaye piyasalarının gelişmesine yol açan süreç talep ve 

arz taraflarından gelen sınırlamaların yanı sıra bunların karşılıklı etkileşimi ile de biçimlenmektedir. 

Menkul kıymet talebinin az olacağını bekleyen firmalar yeni ihraç yapmaktan çekinmekte, bu ise 

arzın azalmasına yol açmaktadır. Piyasada arzın azlığı ise, piyasanın küçülmesine yol açmaktadır. 

Küçük piyasalarda daha çok rastlanan fiyat ve miktar belirsizlikleri ise tasarrufçuların bu piyasaya 

yönelmesini engellemekte, menkul kıymetlerin güvenilir bir yatırım alternatifi olmaktan çıkmasına 

yol açmaktadır.

Sermaye piyasalarında yurtiçi talebi ele alırken burada izlenen yöntem, talepte bulunan 

birimlerin davranışları arasındaki temel farkları gözönüne alan bir bütüncülleştirme yapmaktır. Bu 

çerçeve içinde, bireylerin kendi tasarruflarını değerlendirmelerinden kaynaklanan menkul kıymet 

talebine, "bireysel’1; bir kurum aracılığı ile değerlendirmeleri ise "kurumsal" talebi oluşturmaktadır. 

Öte yandan kurumsal talep de "zorunlu" ve "isteğe bağlı" olarak iki başhk altında düşünülebilir. 

Örneğin sosyal güvenlik kurumlan için ödenen primler bir "zorunlu" tasarruf oluştururken, bireylerin 

mali tasarruflarını bir menkul kıymetler yatırım fonuna yöneltmeleri isteğe bağlı kurumsal tasarrufları 

oluşturmaktadır.

3.1. Yurtiçi Talep

3.1.1. Bireysel Tasarrufçular

1980-1987 yıllarında bireysel ve kurumsal tasarruf ile bunların GSMH’ya oranı Tablo 3.1’de 

verilmektedir. 1984 yılından itibaren kurumsal tasarrufların bireysel tasarruflara oram giderek 

azalmaktadır. Kurumsal tasarrufların GSMH içindeki payı genellikle % 2-2,5 arasında değişirken, 

bireysel tasarrufların GSMH içindeki payının yıllar itibariyle büyük değişme gösterdiği 

görülmektedir.

Açıktır ki yukarıda değinilen rakamlar menkul kıymetlere yönelik bireysel tasarrufların 

boyutlarını değil, toplam bireysel tasarrufları göstermektedir. SPK (1986)’da verilen rakamlara göre 

1980-1984 döneminde hane halkının mali kıymetler portföyü içinde menkul kıymetlerin payı % 17 

civarındadır. Kalan % 83’ünü ise banka mevduatları oluşturmaktadır. Bu yapının aradan geçen süre 

içinde fazla değişmediği tahmin edilmektedir.

Bireysel tasarrufçuların menkul kıymetlere olan bakış açısını belirleyen temel etkenler bu 

piyasaların yeniliği ve bu piyasalarda bilgi akımının sınırlı oluşudur. Bireysel tasarrufçular için güven 

unsurunun önem taşıması, bunları tasarruflarını değerlendirmede, alışageldikleri, riski düşük mali 

araçları tercih etmeye yöneltmektedir. Bireysel tasarrufçuların riskli mali araçların içinde yer aldığı 

portföylere yönelmeleri, sermaye piyasalarına bakış açılarının da değişmesini gerektiren zaman alıcı
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bir süreçtir. Bir bakıma kamu menkul kıymetlerinin varlığı ve bankaların sermaye piyasasındaki 

ağırlığı, zaman zaman yanıltıcı bile olsa, tasarrufçulara güven vermek ve onların bu piyasalara 

alışmalarını sağlamak açısından yararlı olabilir.

TABLO :3.1- BİREYSEL VE KURUMSAL TASARRUFLARIN GELİŞİMİ

GSMH(I) Bireysel Tas.(II) Kurumsal Tas(III) (III)/(II)
Yıllar Milyar TL Milyar TL %flMO Milyar TL %aiD/(II %

1980 4435,1 460,9 10,4 74,3 1,7 16

1981 6553,6 621,7 9,5 138,7 2,1 22,3

1982 8735,0 821,9 9,4 205,5 2,3 25,0

1983 11551,9 842,1 7,3 285,3 2,5 33,9

1984 18374,8 1656,1 9,0 453,4 2,5 27,4

1985 27789,4 2461,7 8,9 541,2 2,1 23,6

1986 39177,2 4411,7 11,3 81,5 2,1 18,8

1987 55757,2 8873,3 15,9 1516,8 2,7 17,1

NOTLAR: (1) Bireysel tasarruflar^ Özel tasarruflar -BAĞ-KUR tasarrufları-Sigorta‘Şirketlerinin tasarrufları- Özel Emeklilik 
Sandıkları tasarruftan

3.1.2. Kurumsal Tasarrufçular

Kurumsal tasarrufçular ellerinde bulundurdukları büyük miktardaki fonlar ve bu fonlan 

yöneten uzman kadrolar ile sermaye piyasasında kaynakların etkin dağılımım ve piyasanın 

gelişmesini etkileyebilecek güce sahip kuruluşlar olarak değerlendirilirler. Bu doğrultuda, Türkiye’de 

de kurumsal tasarrufçuların çeşitlendirilmesi, ve geçmişe sahip kuruluşlarında sermaye piyasasına 

katılımlarını arttırıcı arayışlar içerisine girilmiştir.

Ülkemizde sermaye piyasasına istem yaratabilecek altı tür kurumsal tasarruf kuruluşu 

ayırdedilebilir. Bunlar;

i) Menkul Kıymetler Yatırım Fonları

ii) Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları

iii) Sosyal Güvenlik Kurumlan

iv) Özel Emeklilik Sandıkları



v) Sigorta Şirketleri

vi) Diğer zorunlu tasarruf düzenlemeleri’dir.

Bunlardan ilk ikisi "isteğe bağlı" diğerleri ise zorunlu tasarruflara dayanmakta ve bunları 

sermaye piyasalarma yöneltme potansiyelini taşımaktadır.

i) Menkul Kıymetler Yatırım Fonları

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (Kanun) tanımını bulan menkul kıymetler yatırım 

fonları, (MKYF) riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre menkul kıymet portföyü 

işletmek amacıyla, sadece bankalar tarafından kurulabilen ve yönetilebilen mal varlıklarıdır. 

Tasarrufçular, MKYF’ler aracılığıyla bir yandan menkul kıymetlere yatırım yapmak olanağına 

kavuşmakta, öte yandan bütçe kısıtı-bölünemezlik ve/veya bilgi eksikliği nedeniyle ulaşamadıkları, 

fakat tercih ettikleri portföylerden yararlanabilmektedirler. Türkiye’de MKYF’lerin sadece bankalar 

tarafından kurulması, yönetilmesi ve parasal varlıklarının korunması, dünya uygulamasının tersine bir 

gelişmeyi simgelemekte, bankalara mali sistem içinde tanman ayrıcalıklara bir yenisinin eklenmesi 

anlamını taşımaktadır. Yasa koyucunun, böyle rekabeti kısıtlayıcı bir yolu seçmesi, mali yapının az 

gelişmiş olduğu ülkemizde geleneksel olarak bankalarla iş yapmaya alışmış tasarrufçulara güven 

duygusu vermek kaygısından kaynaklanmış olabilir.

Menkul kıymetler yatırım fonları ile ilgili Kanun maddelerinin 1982 yılında yürürlüğe girmesine 

rağmen, ilk katılma belgesi ihracı Temmuz 1987 yılında gerçekleşmiştir. Bu süre içerisinde, İstanbul 

Menkul Kıymetler Borsası’ndaki işlemler belirli bir düzene kavuşmuş ve fonlarla ilgili vergi 

problemlerine çözüm getirilmiştir. 1987 sonunda toplam piyasa değeri 52,9 milyar TL. olan 7 fon 

tasarruf sahiplerine hizmet sunmuştur. Temmuz 1988’de fon sayısının 17’ye, toplam piyasa 

değerlerinin de 110.4 milyar TL.’ye ulaştığı görülmektedir (Tablo 3.2). Kısa süre içerisinde menkul 

kıymetler yatırım fonlarının sayısındaki artış, bankalar açısından fon kurma ve yönetmenin bazı 

avantajlar sağladığını göstermektedir. Birincil ve ikincil piyasada menkul kıymet işlemleri yapabilen 

bankalar, aracılığını üstlendikleri bir menkul kıymeti, fonlarına alabilmektedirler. Bunun ihraç edilen 

menkul kıymetlere talep yaratma maliyetini, menkul kıymetlerin fiyatlarının rekabetçi ortamda 

sağlıklı bir biçimde oluşmasının gerçekleşememesi pahasına, önemli ölçüde düşürdüğü söylenebilir.

Tasarruf sahiplerinin fona katılımları karşılığında aldıkları katılma belgelerini istedikleri anda 

fon içtüzüğüne göre belirlenecek piyasa değerinden yatırım fonuna geri satma olanağına sahip 

bulunmaları, yatırım fonlarım bireysel tasarrufçular açısından cazip hale getirmektedir. Her ne kadar 

fonun mal varlığı, bankanın mal varlığından ayrı tutuluyorsa da, fon varlığının korunması ve 

saklanmasından yönetici bankanın sorumlu tutulması da, yatırım fonlarım doğrudan risk



üstlenmekten kaçınan yatırımcılar için cazip hale getiren diğer bir etkendir. Katılma belgelerinin 

benzer özellikleri nedeniyle, mevduatın net getirisi ile karşılaştırıldıklarında, sağladıkları yüksek 

getiri nedeniyle, tercih edildikleri görülmektedir (Tablo 3.3). Katılma belgelerinin yüksek net getiri 

sağlamalarının altında yatan temel nedenler, MKYF’lerin vergi konusundaki ayrıcalıklı durumları ve 

özellikle 1988 yılında, mali sistemin karşılaştığı iki büyük şokda bankaların kendi MKYF’larına 

destek olmalarıdır.

TABLO : 3.2- MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONLARININ DEfiERLERİ(1)

Fonun Adı

Katılma Bel. 
İhraç 
Tarihi

Fon Kuruluş. 
Değeri 

Milyar TL.

Fon Toplam Değeri 
(Milyar TL)

■ Aralık 87 Aralık 88

İş Bankası 13.7.1988 10,0 14,5 25,1

İnterfon 1 19.8.1987 5,0 6,1 9,9

İktisat 1 16.9.1987 5,0 5,0 5,2

Garanti 22.10.1987 5,0 5,3 8,7

Yapı Kredi 1 2.11.1987 10,0 .11,1 18,6

Esbank 16.11.1987 5,0 5,5 9,7

İnterfon 2 14.12.1987 5,0 4,9 7,8

İktisat 2 9.2.1988 5,0 • 4,5

Yapı Kredi 2 7.3.1988 7,0 10,2

Yapı Kredi 3 7.3.1988 1,0 - 0,5

Yapı Kredi 4 7.3.1988 5,0 4,5

Yapı 'Kredi 5 7,3.1988 10,0 3,1

Yapı Kredi 6 7.3.1988 5,0 6,7

Vakıflar 9.5.1988 5,0 7,3

Dış Bank 30.6.198S 3,0 - 3,8

Chemical Mitsui 15.7.1988 - - ' 2,6.

Tütün Bank 4.7.1988 5,0 - 7,1

TOPLAM 93,0 52,4 135,3

KAYNAK : SPK
NOT: ^ Fonun toplam ay içindeki ortalama değeridir.



TABLO: 33- SEÇİLMİŞ MALİ KIYMETLERİN YILLIK GETİRİLERİ

1988 
Vade Nonimal Getiri Net Nominal Getiri

Mali Kıymetler (Av) (%) (%)

Mevduat^

Vadesiz 0 43,3(2) 38,8

1 Ay Vadeli 1 47,6 42,6

3 Ay Vadeli 3 57,0 51,0

6 Ay Vadeli 6 59,5 53,3

1 Yıl Vadeli 12 65,6 58,7

özel Sektör Tahvili 26,3<1) 72,3(3) 64,7

Finansman Bonosu 11,7(1) 60,6<3) 54,2

Banka Bonosu 9 70,7 63,3

Devlet Tahvili 12 63,3 56,7

Katılma Belgelerinin Getirisi^

ESBANK FON 0 76,8 76,8

İŞFON 0 74,8 72,8

GARANTİ FON 0 76,6 76,6

İKTİSAT FON 0 68,2 68,2

YAPI KREDİ FON 0 68,6 68,6

İNTERFON 1 0 63,2 63,2

İNTERFON 2 0 69,6 69,6

KAYNAK : SPK, TCMB ve TSKB 
NOTLAR:

1988 de SPK’nın verdiği ihraç izinlerinin vadelerinin ortalaması 
^ Vadesiz mevduatın bankada ortalama bir gün kaldığı varsayılmıştır. Her gün vadesiz mevduatın yeniden yatırıldığın 
varsayılmıştır.
^ 1988 de SPK’nın verdiği tahvil ve finansman bonosu ihraç izinlerindeki faiz oranlarının ortalaması.
Maksimum 'nominal faiz oram % 96,0’dır.
^ Aralık 1987-Aralık 1988 döneminde katılma belgelerinin piyasa değerinde oluşan farka göre hesaplanmıştır. (Katılma 
belgelerinin itibari değeri sözkonusu olmayıp, ihraç ve geri satm alınma değeri, ihracı veya geri satm almması gününde fon iç 
tüzüğündeki ilkelere göre tesbit edilecek rayiç değeri üzerinden, belgenin temsil ettiği pay sayısına göre hesaplanır.)

Ocak-Ekim 1988 ortalaması



Menkul kıymetler yatırım fonlarının portföylerine, Sermaye Piyasası Kanunu m.41 bazı 
kısıtlamalar getirmiş, fakat temel olarak portföyde bulunacak menkul kıymetlerin seçimi ve portföy 
içindeki oranlarının belirlenmesi fon içtüzüğüne bırakılmıştır. m.41’in fon portföyünün oluşumuna 
ilişkin kısıtlamaları şöyledir.

i) Yönetici banka fonun portföyünden, fon da yönetici bankanın portföyünden borsaya kote 

edilmiş olanlar dışında menkul kıymet satın alamaz. Fon, hiçbir nedenle yönetici bankanın hisse 
senedi ve tahvillerini ve başka fonların katılma belgelerini satın alamaz (m.41/b).

ii) Yönetici banka fon portföyüne kendi sermayesinin % 10’undan fazlasma sahip olan kamu 
kuruluşları dışmdaki hissedarlarının, idare meclisi başkan ve üyelerinin, genel müdür ve genel 
müdür yardımcılarının ayrı ayrı ya da birlikte sermayelerinin % 25’inden fazlasma sahip oldukları 
ortaklıkların menkul kıymetlerini alamaz. Yönetici bankanın iştiraklerince çıkarılmış menkul 

kıymetlerin toplamı, fon portföyünün % 20’sini geçemez (m.41/c).

iii) Yatırım fonları, portföy değerlerinin % 20’sinden fazlasını bir ortaklığın menkul 
kıymetlerine yatıramazlar. Bu sınır, portföy değerinin değişmesi veya opsiyon haklarının kullanılması 

nedeniyle aşıldığı takdirde, fazla kısmın en geç altı ay içinde tasfiyesi gerekir. Belirtilen süre içinde 
elden çıkarmanın imkansız olduğu veya büyük zarar doğuracağının belgelenmesi halinde süre Kurul 

tarafından azami üç ay uzatılabilir.

Yatırım fonları, hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının % 10’undan fazlasına 

sahip olamazlar (m.4 l/d).

iv) Yönetici banka, fon hesabına borsa rayiç değerinin üstünde menkul kıymet satın alamaz ve 

fona ait kıymetleri borsa rayiç değerinin altında satamaz (m.41/e).

Kanun ve fon içtüzüğü ile getirilen kısıtlamalar altında, menkul kıymetler yatırım fonlarının 

portföy bileşimi aşağıdaki görünümü vermektedir.



TABLO : 3.4- MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONLARININ PORTFÖYLERİNİN BİLEŞİMİ

Aralık 1987 Aralık 1988

Menkul Kıymetler Milyar TL. % Milvar TL. %

Kamu Menkul Kıymetleri 22,1 41,8 29,5 21,8

Devlet Tahvili 6,7 12,6 5,0 3,7

Hazine Bonosu 6,8 12,9 10,9 8,0

Gelir Ortaklığı Senedi 3,3 6,2 6,4 4,7

Indeksli Gelir Ortak.Senedi 3,0 5,7 3,3 2,5

Indeksli Tahvil 2,3 4,4 3,9 2,9

özel Sek.Menkul Kıymetleri 30,6 57,8 91,0 67,2

Tahviller 26,8 50,6 84,5 62,4

Hisse Senetleri 0,2 0,4 0,4 0,3

Finansman Bonosu 3,6 6,8 6,1 4,5

Menkul Kıymetler Toplamı 52,7 99,6 120,5 89,0

Nakit + Mevduat 0,2 0,4 15,0 11,0

Portföy Değeri 52,9 100,0 135,5 100,0

KAYNAK: SPK

Fonlar tahvil fonu niteliğini taşımaktadır. Özel sektör tahvillerinden sonra, devlet tahvilleri ve 

hazine bonoları önemli bir paya sahiptirler. Hisse senetlerinin payının ihmal edilebilecek düzeyde 

olması menkul kıymetler yatırım fonlarının hisse senedi piyasasının gelişmesine, beklenenin tersine, 

ciddi bir katkıları olmadığını göstermektedir. Bankalar, kendi kurdukları MKYF’ların portföy 

bileşimlerini, bankanın genel çıkarlarına uygun olarak oluşturmayı tercih etmektedirler. Bu durumda 

bankaların, aracılığını üstlendikleri ve yüksek getiri sağlayan tahvillere öncelik vermeleri, büyük fiyat 

dalgalanmalan gösteren hisse senetlerinin getireceği riskten uzak durmayı seçmeleri beklenen bir 

davranıştır.

ii) Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları

Menkul kıymetler yatırım ortaklıkları da yatırım fonları gibi menkul kıymetler portföyü 

işletmek amacıyla kurulan sermaye piyasası yardımcı kuruluşlarıdır. Yatırım fonlarından farklılığı, 

yatırım ortaklıklarının anonim ortaklık şeklinde, kayıtlı sermayeli olarak (en az 1 milyar TL. sermaye 

ile), hisse senetlerini halka arz etmek üzere kurulmalarıdır.



Yatırım ortaklıkları ile ilgili kanun maddeleri de 1982 yılında yürürlüğe girmiş, ancak henüz 

hiçbir yatırım ortaklığı kurulmamıştır.

Yatırım ortaklıkları hisse senetlerini lıalka arz edecek, bunları alan tasarruf sahipleri diğer 

ortaklıklarda olduğu gibi yıllık kar paylarım edinebileceklerdir. Ortaklıkların karları ise menkul 

kıymetler portföy işletmeciliği ile menkul kıymet ve yatırım konularında danışmanlık hizmetleri 

sonucu elde edilen kazançlardan oluşacaktır. Yatırım ortaklığına katılımdan vazgeçen tasarruf 

sahibinin yapabileceği tek şey, hisse senetlerini borsada satmak olacaktır. Ancak, en güvenilir 

şirketlerin hisse senetlerine bile yatırım yapmaktan çekinen tasarrufçuların, bu davranışlarını, 

yatırım ortaklıkları söz konusu olduğunda değiştirmelerini beklemek gerçekçi olmayacaktır. Mali 

piyasalar hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan tasarruf sahipleri yatırım ortaklıklarının hisse 

senetlerine yatırım yapmada büyük çekingenlik göstereceklerdir. Bankalar tarafından kurulan yatırım 

fonlarına oranla yatırım ortaklıkları bu açıdan dezavantajlı olmaktadırlar. Likidite unsurunun büyük 

önem taşıdığı sermaye piyasalarında, yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin borsada kolayca alınıp 

satılabilen kağıtlar arasına girmesine kadar geçecek zaman da ortaklıkların kurulmasını geciktiren 

diğer bir etkendir.

iü) Sosyal Güvenlik Kurumlan

Sosyal güvenlik kurumlan topladıkları zorunlu tasarrufları mali piyasalarda değerlendiren, bu 

yönleriyle de menkul kıymetler için önemli bir talep kaynağı oluşturabilecek olan toplumsal 

tasarrufçulardır.

Kamu ve özel sektörde çalışan memur ve işçiler, tarım kesimindeki çalışanlar, esnaf ve 

sanatkarlar, isteğe bağlı olarak sigortalı olmak isteyenler ile diğer çalışanlar üç büyük sosyal güvenlik 

kurumunun, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), T.C. Emekli Sandığı (ES) ile Esnaf ve Sanatkarlar ve 

Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (BAĞ-KUR), kapsamında bulunmaktadır. 1986 

yılında bu kurunıların sigortalı sayısı 5,9 milyon olmuştur.

Kurumlarm her yıl ayırmak zorunda oldukları karşılıkların veya yedek akçelerin, kullanılış 

biçimi her bir kurumun kendi kuruluş kanunlarında belirlenmiştir. Kurumlar bu fonları gayrimenkul 

alarak, sigortalılara kredi vererek değerlendirebilecekleri gibi, milli bankalarda mevduat hesaplarına, 

kamu menkul kıymetlerine veya Bakanlar Kuruiu’nurı izni ile özel sektör menkul kıymetlerine 

yatırım yaparak da değerlendirme olanağına sahiptirler. Düzenlemelerin, kurumlarm mali kıymet 

bileşimini mevduat ve kamu menkul kıymetleri şekiinde biçimlendirdiği görülmektedir.

Tablo 3.5’de 1986 ve 1987 yıllarında sosyal güvenlik kurumlarınm mali kıymet bileşimleri 

kurumlar itibariyle verilmiştir.



Emekli aylıkları ve diğer ödemelerin karşılanmasında finansman imkanları yetersiz kalan ES’in 

mali kıymetlerinin tamamma yakını vadesiz mevduattan oluşurken, diğer iki kurumun da düşük 

getirili D.Y.B. (Devlet Yatırım Bankası; şu anda Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. biçimine 

dönüştürülmüştür), tahvillerine sahip olduğu görülmektedir.

Kurumlanıl mali kıymet yapıları konsolide olarak Tablo 3.6’da yer almaktadır. Kurumların 

aylık ödemelerini karşılamak üzere mevduat tuttukları gözlenmektedir.

Sosyal güvenlik kuramlarının prim gelirleri ve ödemeleri (emeklilik aylığı, hastalık giderleri vb.) 

ile yarattıkları fonlar sırasıyla Tablo 3.7 ve Tablo 3.8’de verilmiştir.

SSK ve Bağ-Kur’un (1987 hariç) elde ettiği prim gelirleri, ödemeleri karşılamaya yeterli iken, 

ES prim ödemelerini karşılamak için Hazine yardımına ihtiyaç duymaktadır, ödemeler, daha önce 

toplanan primlerin yatırıma dönüştürülerek, bunlardan elde edilen fonlarla finanse edilmesi yerine, 

yıl içinde toplanan primlerin o yılın ödemelerine ayrılması ile gerçekleştirilmektedir. Bu finansman 

biçimi doğal olarak kuramların piyasalar için fon yaratabilmesini olumsuz yönde etkilemektedir.

Kurumların gelirleri ve giderleri arasındaki farkın belirli bir kısmının bağlanan gelir ve aylıkların 

ödenmesini sağlamak üzere karşılık olarak ayrılması gerekmektedir. Yatırıma dönüştürülebilecek ve 

kullanım alanları kanunlar ile belirlenmiş olan bu karşüıklar, kurumların yarattıkları fonları 

göstermektedir. Menkul kıymet yatırımlarına dönüştürülebilecek fonlar da bunlardır. Tablo 3.8 

incelendiğinde üç kurumda gelir-gider farkının yüksek tutarlara ulaştığı görülmektedir. Oluşan bu 

farkların hepsi karşüıklaıa aktarılmaktadır. Ancak önemle belirtilmesi gereken bir nokta, ayrılan 

karşılıkların sürekli olarak kurumlarca ayrılması zorunlu olan tutarlardan az olduğudur. Kurumlar, 

yaratmak zorunda oldukları fonların ancak belirli bir kısmını yaratabilmektedirler. Bunun yanısıra, 

zaten eksik ayrılan karşılıkların büyük bir bölümü bir sonraki yılın giderlerinin bir kısmını 

karşılamak için kullanılmaktadır. Dolayısıyla, kuramların sermaye piyasasına yönlendirebilecekleri 

fonlar çok sınırlı kalmaktadır. Likidite gereksinimleri yüksek olduğu için mevduata yönelmektedirler 

(Tablo 3.6).



TABLO: 3.5 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARININ HALİ KIYMET YAPILARI

1986 1987

SSK ES BAG-KUR TOPLAM SSK ES BAG-KUR TOPLAM

Hali Kıymetler Milyar TL . X Milyar TL. X Milyar TL. , X Milyar TL.. % Milyar Tl . % Milyar TL, . X Milyar TL. X Milyar TL., X

Mevduat 219,9 57.1 96,7 94,6 125,1 98.4 441,7 71.9 669,2 77,4 84,1 94,3 165.4(*) 98,9 918,7 81.9

Vadesiz 137,1 35,6 96,7 94,6 8,4 6.6 242,2 39,4 285,2 33,0 84,1 94,3 - - 369,3 32,9

Vadeli 82,8 21,5 - - 116,7 91,8 199,5 32,5 384,0 44,4 - - 165,4 98,9 549,4 49,0

Kamu Menkul Kıymetleri 164,9 42,9 5,5 5,4 2.0 1.6 172,4 28,1 195,4 22,6 5.1 5,7 1,9 1.5 202,4 18,1

Devlet Tahvili 70,6 18,3 - - - - 70.6 11,5 80,7 9,3 - - - - 80,7 7.2

OYB Tahvili 84,1 21,9 5,5 5.4 0.2 0,2 09,8 14,6 81.0 9.4 5.1 5.7 0.2 o.ı 86,3 7.7

Mazine Bonosu 10,2 2,7 - - 1.8 1.4 12,0 2,0 33.7 3.9 - - 1.7 1,0 35,4 3.2

Mail Kıymetler Toplamı 384,8 100,0 102,2 100,1 3 127,1 100,0 614,1 100,0 864,6 100,0 89,2 100 ,0 167,3 100,0 1.121.1 100,1

Faiz ve Temettü Gelirleri 100,6 - 2.3 - 57,3 - 160,2 - 132,3 - 2.4 - 64,0 - 198,7 -

Nominal Getiri Oranı (X) 26,1 - 2.3 - 45,1 - 26,1 - 2,7 - 38.2 - 17.7 - 17,7 -

Reel Getiri Oranı (X) 2.5 16,8 18,0 2.5 -27,6 -35,5 -13,2 -26,1

Kaynak: Kurumiarın yıllık faaliyet raporları.

(*) Mevduatın vadeli ve vadesiz dağılımı hakkında bilgi edlni 'cmemiş, tümü vade’-, varsayılmıştır.

Hot: ES'in iştirakleri menkul kıymet yatırımı olarak düşünülmemiş ve tabloya alınmamıştır. Sandığın 1986 ve 1987 yıllarında iştirakleri sırasıyla,

1.9 milyar TL. ve 8,3 milyar TL.'dir. İştirakler ve bunlardan sağlanan temettü ier dikkate alındığında, ES'nin aynı yıllarda nominal getiri 

' oranı sırasıyla X 2,7 ve X 3,5 olmaktadır.



1980 1901 1982 1983 1984 1985 1986 1967

Mali Ktymetler Milyar TL, X Milyar TL. X Milyar TL. X Milyar TL. X Milyar TL. X Milyar TL. X Milyar TL. X Milyar TL. X

Mevduat 4 0 , 4 4 0 , 4 6 3 , 2 4 8 , 9 1 1 9 , 7 6 1 , 6 1 7 6 , 7 6 3 , 4 2 6 1 , 9 7 2 , 3 2 7 9 , 4 6 4 , 7 4 4 1 , 7 7 1 . 9 9 1 8 , 7 8 1 , 9

Vadesiz 3 2 . 8 3 2 , 8 4 0 , 9 3 1 , 6 6 0 , 4 3 1 . 1 1 2 5 , 2 4 4 , 9 2 1 0 , 3 5 8 , 1 1 3 9 , 0 3 2 . 2 2 4 2 , 2 3 9 . 4 3 6 9 , 3 3 2 , 9

Vadeli 7 . 6 7 . 6 2 2 , 3 1 7 , 3 5 9 , 3 3 0 , 5 5 1 , 5 1 8 , 5 5 1 , 6 1 4 , 2 1 4 0 . 4 3 2 , 5 1 9 9 , 5 3 2 , 5 5 4 9 . 4 4 9 , 0

Kamu Menkul Kıymetleri 5 9 , 7 5 9 . 7 6 6 , 1 5 1 , 1 7 4 , 5 3 8 , 4 1 0 2 , 2 3 6 , 6 1 0 0 , 2 2 7 , 7 1 5 2 , 7 3 5 , 3 1 7 2 , 4 2 8 . 1 2 0 2 , 4 1 8 , 1

Pevlet Tahvili 1 2 . 2 1 2 , 2 1 3 , 3 1 0 , 3 9 , 3 4 , 8 1 3 , 7 4 . 9 1 3 , 6 3 , 8 5 9 , 6 1 3 , 8 7 0 , 6 1 1 . 5 8 0 , 7 7 , 2

OYB Tahvili 4 7 , 5 4 7 , 5 5 2 , 8 4 0 , 8 6 5 . 2 3 3 , 6 e ö , 5 3 1 , 7 8 6 , 6 2 3 . 9 9 3 , 1 2 1 , 5 8 9 , 8 1 4 . 6 8 6 . 3 7 , 7

Hazine Bonosu - - -  • - - - - - - - - - 1 2 , 0 2 . 0 3 5 , 4 3 . 2
Mail Kıymetler Toplamı 1 0 0 , 1 1 0 0 , 0 1 2 9 , 2 1 0 0 , 0 1 9 4 , 3 1 0 0 , 0 2 7 8 , 9 1 0 0 , 0 .  3 6 2 , 1 1 0 0 , 0 4 3 2 , 1 1 0 0 , 0 6 1 4 , 1 1 0 0 , 0 1 . 1 2 1 , 1 1 0 0 , 0

Faiz Temettü Geliri 8 , 9 1 6 , 3 - 3 3 , 1 - 5 2 , 6 - 6 6 , 3 - 9 0 , 9 - 1 5 0 , 2 - 1 9 8 , 7 -

Nominal Getiri Oranı(X) 8 , 9 - 1 2 , 6 - 1 7 , 0 - 1 8 , 8 - 1 8 , 3 - 2 1 , 0 - 2 6 , 1 - 1 7 , 7 -

Reel Getiri Oranı - 4 4 , 0 > 1 0 , 4 - 6 , 3 - 1 5 , 7 - 2 0 , 2 - 1 2 , 3 - 2 . 5 - 2 6 , , 1

/
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TABLO 3.7-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLAR İNİN PİRİM GELİRLERİ VE ÖDEMELERİ

(Milyar TL.)

SSK ES(1) BAö-KUR TOPLAM

Prim
Yıllar Gelirleri ödemeler Fark

Prim
Gelirleri ödemeler Fark

Prim
Gelirleri Ödemeler Fark

Prim
Gelirleri ödemeler Fark

1980 86,7 51,5 35,2 47,5 44,6 2,9 7.7 4.1 3.6 141,9 100.2 41,7
1981 139,9 80,0 59,9 62,3 62,6 -0.3 11.5 7.6 3.9 213,7 150,2 63,5
1982 190,1 117,9 72,2 89,5 93,8 -4.3 18,1 11.2 6.9 297,7 222,9 74,8
1983 273,4 175,7 97,7 117,8 123,0 -5.2 23,2 20,9 2.3 414,4 319,6 94,8
1984 403,3 270,0 133,3 156,7 168,2 -11,5 32,5 30,1 2.4 592,5 468,3 124,2
1985 572,3 408,6 163.7 232,2 250,9 -18,7 67,8 48.9 18.9 872,3 708,4 163,9
1986 812.6 593,2 219,4 323,6 345,7 -22,1 82,5 80,0 2,5 1218,7 1018,9 199,8
1987 1693,8 1150,1 543,7 373,3 476,7 -103,4 120,2 125,4 -5.2 2187,3 1752,1 435,1

Kaynak: Kurunların faaliyet raporları 
(1) Hatine yardımı dahil.



TABLO: 3.8- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLAR İNİN YARATTIKLARI FONLAR

(Milyar TL.)

SSK ES OAG-KUR TOPLAM

Yıllar Gelirler Giderler Fark 6elirler Giderler Fark Gel irler Giderler Fark Gel irler Giderler Fark

1980 100,3 39,2 61,1 51,9 48.8 3,1 9.1 5.0 4.1 161,3 93,0 68,3
1981 162,2 51,1 111,1 68,3 64,0 4.3 15,5 8.6 6,9 246.0 123,7 122,3
1982 227,9 66,7 161,2 .96,9 31,7 5,2 26,1 12,5 13,6 350,9 170,9 180,0
1983 329,8 101.5. 228,3 132,2 120,7 11.5 36,9 22.6 14,3 498,9 244,8 254,1
1984 511,3 152,1 359,2 179.7 160,9 18,8 55,2 34,4 20,8 746,2 347,4 398,8
1985 672,9 247.1 425,8 260,6 • 238,5 22,1 105,8 53,1 52.7 1039,3 538,7 500,6
1986 1019,2 392,5 626,7 365,7 333,5 32.2 140,6 86,6 54,0 1525,5 812,6 712,9
1987 2028,9 695,0 1333,9 432,9 470,8 -45,9 185,3 135,9 49,4 2647,1 1309,7 1337,4

Kaynak: Kurmaların Faaliyet Raporları

fo



iv) Özel Yardımlaşma Sandıkları

Üç büyük sosyal güvenlik kurumunun yanısıra bankalar, sigorta şirketleri ve kooperatiflerin 

kendi personellerini kapsayan yardım ve emekli sandıkları ile silahlı kuvvetler mensuplarını kapsayan 

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), üyelerinden topladıkları aidatlarla sermaye piyasasına 

aktarılabilecek fonların oluşmasına katkıda bulunmaktadırlar.

Özel yardımlaşma sandıklarının sermaye piyasasma katılımları incelenirken, belirli bir aktif 

büyüklüğüne ulaşmış olan OYAK üzerinde durulacaktır.

1980-1987 yıllarında OYAK’ın mali kıymetlerinin büyük bir kısmı hisse senetlerinden 

oluşmaktadır (Tablo 3.9). Ancak hisse senetlerinin önemli bir bölümü menkul kıymet yatırımı 

amacıyla değil, iştirak nedeniyle elde edilmiştir.

Sosyal güvenlik kurumlan ile karşılaştırıldığında, kanununda varlıklarını değerlendirebileceği 

alanlar daha serbest bırakılan OYAK’ın fonlarını yüksek getirili mali kıymetlere yönlendirdiği 

görülmektedir.



TABLO; 3.9 - OYAK'ın HALİ KIYMETLERİNİN YAPISI

1980 1981 1983 1983 1984 198; 1906 1987

Ma 1 i Kıymetler Milyar TL. % Milyar TL. %. Milyar TL. X Milyar TL. X Milyar TL. % Milyar TL. % Milyar TL. X Milyar TL. X

Mevduat 0,01 0.5 0.03 1.1 0,01 2.1 1.0 15,6 2.9 23.2 4,5 20,2 5.0 13,3 8.2 16,8
Vades iz 0,01 0.5 0,03 1.1 0.1 2.1 l.o 15,6 2.9 23.2 0,6 2.7 0.1 0.3 0.6 1.2
Vadeli - - - - - - - - - - 3,9 17.5 4,9 13,0 7,6 15,6

Kamu Borçlanma Araçları - - - - 0.4 8.5 o.l 1.6 0,3 2.4 0,13 0.6 3.7 5,9 1.4 2.9

T.Emlak Kredi D.tahvili - - - - 0.4 0,8 o.l 1.6 0.3 2.4 0,03 0.1 - - 0.6 1.2
Hazine Bonosu - - - - - - - - - - 0.1 0,5 3.7 9.9 0.8 1 1.7
özel Sektör Tahvilleri o.l 4.3 0,2 7.1 0.3 6,4 0.2 3.1 0.1 0.8 0,07 0,3 - - -
Hisse Senetleri 2.2 95,2 2.6 91,8 3.9 83,0 5,1 79,7 9.2 73,6 17,6 78.9 28,8 76.8 39.1 00,3
Mali Kıymetler Toplamı 2,31 100,0 2,83 100,0 4.7 100,0 6.4 100,0 12.5 100,0 22.3 100,0 37,5 100,0 48,7 100,0
Faiz ve Temetti Geliri ü,8 ı.ı 2.1 2.6 5.6 8.7 9.4 15,2
Nominal Getiri Oranı (%) 34.6 38,9 44,7 40,6 44.8 39,0 25,1 31,2
Reel Getiri Oranı {%) -30,8 10,5 15,9 -0.2 -2.4 0.8 1.7 _ -17,6



Tablo 3.10’da OYAK’ın yarattığı fonları göstermek amacıyla kurum gelirleri ve giderleri 
verilmiştir.

TABLO : 3.10- OYAK’IN KAYNAKLARI (Milyar TL)

Üye Kurum Kurum Toplam
Aidatlan ödemeler Farkfll Gelirleri Giderleri Farkdl) (D + ai)

1980 1,6 0,5 1,1 1,1 0,4 0,7 1,8

1981 1,6 0,7 1,1 2,0 0,7 1,3 2,4

1982 2,2 0,8 1,4 3,4 0,8 2,6 4,0

1983 2,8 1,8 1,0 3,8 0,7 3,1 4,1

1984 3,8 2,2 1,6 6,8 0,9 5,9 7,5

1985 5,2 2,9 2,3 10,5 1,1 9,4 11,7

1986 7,0 3,3 3,7 12,2 1,4 10,8 14,5

1987 10,0 4,8 5,2 20,3 2,3 18,0 23,2

Her yıl elde edilen kar ile üyelerden toplanan aidatlar ve ödemeler arasındaki farkın toplamı, 

Kurum’un o yıl yarattığı kaynaklarını oluşturmaktadır.

Kurum’un yarattığı ve yatırıma dönüştürülebilecek kaynakların toplam yurtiçi tasarruflara 

oranı Tablo 3.13’de yer almaktadır.

v) Sigorta Şirketleri

1986 yılında faaliyette bulunan 35 sigorta şirketi (22 Türk, 13 yabancı) yangın, kaza, nakliyat, 

hayat vb. sigorta dallarında, başta şirketler kesiminden olmak üzere toplam 191,5 milyar TL. prim 

toplamışlardır. Sermaye piyasasına fon aktarmada en etkili olabilecek hayat sigorta dalında toplanan 

primler yıl içinde artış göstermesine rağmen toplam primlerin ancak % 5.5’ini oluşturmaktadır.

Sigorta şirketlerinin, faaliyet gösteren 4 reasürans şirketi ile birlikte aktif büyüklükleri 1985 

yılında 190,3 milyar TL., 1986 yılında da 290,9 milyar TL. olmuştur. Bu şirketler tarafından 

oluşturulan hisse senetleri ve tahvil portföyünün toplam varlıklarına oranı aynı yıllarda sırasıyla % 26 

ve % 23,6’dır. 1987 yılında ise toplam varlıkları 521,1 milyar TL.’ye ulaşmış, menkul kıymetlerin payı 

da % 25 olmuştur.

Sigorta ve reasürans şirketlerinin menkul kıymet portföylerinin büyük bir kısmı devlet 

tahvillerinden oluşmaktadır (Tablo 3.11). Şirketler, HDTM Sigorta tarafından belirlenecek şekil ve 

miktarlarda ortaklıkların borsada kote edilmiş tahvil ve hisse senetlerine yatırım yapma olanağına



sahip bulunmalarına rağmen, özel sektör tahvillerinin menkul kıymet toplamı içindeki payı çok 

önemsiz kalmaktadır. Hisse senetlerinde son yıllarda artış gözlenmesine karşılık, menkul kıymet 
toplamı içindeki payı % 30-35 arasında değişmektedir. Hisse senetleri içinde bankaların payının, 
(1986 yılında % 37,5) yüksek olduğu gözlenmektedir.

Sigorta ve reasürans şirketlerinin yatırımları içinde menkul kıymetlerden sonra ikinci sırayı 
gayrimenkuller almaktadır, 21 Haziran 1988 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta ve 
Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik ile gayrimenkullere ve 
iştiraklere ayrılan tutarların özkaynak toplamım geçmemesi koşulu getirilmiştir. Bu yasal düzenleme 
ile birlikte sigorta şirketlerinin kamu menkul kıymetlerine olan talebinin daha da artması 
beklenebilir.

Sigorta ve Reasürans şirketleri tarafından yaratılan fonlar Tablo 3.12’de verilmiştir. Yaratılan 
fonlar hesaplanırken şirketler üzerinde kalan primlere alman komisyon ve kara iştirakler ilave 
edilmiş, ödenen tazminat (şirketlerin payı) ve verilen komisyonlar indirilmiştir. Sigorta ve 

Reasürans şirketleri tarafından oluşturulan bu fonların toplam yurtiçi tasarruflar içindeki payı sosyal 
güvenlik kurumlan ile karşılaştırmak olarak Tablo 3.13’de yer almaktadır.



TABLO: 3.11 - SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİNDEKİ MENKUL KIYMETLER

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Menkul Kıymetler Milyar TL X Milyar TL. X Milyar TL, X Milyar TL. X Milyar TL. X Milyar TL. X Milyar TL. X Milyar TL. X

Kamu Menkul Kıymetleri 1.4' 51,9 3.7 68,5 7.6 76,8 13,0 73.9 17,3 61,8 33,0 66,7 47.7 69,4 70,1 53,9

özel Sektör Tahvilleri 0.2 7.4 0.3 5.6 0.3 3.0 0,8 4.5 0.7 2,5 0.5 1.0 0,3 0,4 1.3 1.0
Hisse Senetleri 1.1 40,7 1.4 25,9 2.0 20,2 3,8 21,6 10,0 35,7 16,0 32,3 20,8 30,2 58,7 45.1

Menkul Kıymetler Toplamı 2.7 100,0 5,4 100,0 9.9 100,0 17,6 100,0 28,0 100.0 49,5 100,0 68,8 100,0 130,1 100,0

Faiz ve Temettü Geliri 0.4 0,8 2.1 4.1 6.1 12.4 19,5 26,5

Nominal Getiri Oram (X) 14,8 14,8 21,2 23,3 21,8 25,0 28,3 20,4

Reel Getiri Oranı (X) -41,0 -8.7 -2.9 12,5 -17,9 -9,3 4,3 -24,4

Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sigorta Murakabe Kurulu, Türkiye'de Sigorta Faaliyeti Hakkında Rapor.

ou



TABLO : 3.12- SİGORTA ve REASÜRANS ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YARATILAN FONLAR (Milyar TL)

Yıllar

Şirketlerde
Kalan

Primler

Alman Kom. Verilen Taz.
ve ve 

Kara İştirak. Komisyonlar

Yaratılan
Toplam

Fon

1980 11,6 5,8 12,2 5,2

1981 16,8 9,0 18,9 6,9

1982 26,4 11,5 25,8 12,1

1983 33,2 14,6 32,2 33,0

1984 51,6 24,4 47,6 28,4

1985 79,4 34,5 69,0 44,9

1986 121,5 48,8 106,5 63,8

1987 208,9 70,7 176,3 103,3

vi) Diğer Zorunlu Tasarruf Düzenlemeleri

Nisan İ988’de yürürlüğe giren 3417 sayılı "Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu 

Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun", kamu personelinin, işçilerin, sözleşmeli statüde 

çalışanların, esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanların gelirlerinden tasarruf kesintisi 

yapılmasını ve koşullarını belirlemektedir. Buna göre; genel olarak üç büyük sosyal güvenlik 

kurumuştun kapsamında bulunan kişiler elde edecekleri emeklilik aylığı, sağlık yardımı vb. haklar için 

ödedikleri primlerin dışında, gelirlerinin bir kısmını zorunlu olarak tasarrufa ayıracaklardır.

Bağ-Kur kapsamı dışında kalan çalışanların tasarrufları aylık ve ücretlerinden yapılacak % 2 

oranındaki kesinti ile % 3 oranındaki devlet veya işveren katkısından oluşmaktadır.( i Bağ-Kur 

kapsamındakilerin aylık tasarruf miktariarıda Bakanlar Kurulu’nca belirlenecektir. Kanunda tasarruf 

sahiplerine hangi koşullarda, ne kadar ödeme yapılacağı da düzenlenmiş bulunmaktadır.

Tasarruf sahiplerinin, tasarruf edip, etmemek arasında bir seçim haklan olmadığı gibi, oluşan 

tasarrufların yatırıma dönüştürülmesi sürecine de katılamamaktadırlar. Toplu Konut ve Kamu 

Ortaklığı idaresi Başkanlığı toplanan tüm tasarrufları Yüksek Planlama Kurulu’nca belirlenecek 

ilkeler çerçevesinde gayrimenkul alım satımına yönelik yatırımlar hariç olmak üzere her türlü menkul 

kıymetlere ve verimi yüksek yatırımlara dönüştürecektir.

198S yılı başından itibaren bu oraniar sırasıyla % 3 ve % 4.5 olarak değiştirilmiştir.



TABLO 3.13 - KURUMSAL TASARRUFLARIN YURTİÇİ TASARRUFLAR İÇİNDEKİ PAYI

Toplam Yurtiçi Sosyal Güvenlik özel Emeklilik Toplam Kurumsal

Tasarruflar Kurumlan Fonları (OYAK) Sigorta Şirketleri Yatırım Fonları Tasarruflar

Yıllar Milyar TL. Milyar TL, X Milyar TL. % Milyar TL. % Milyar TL. X Milyar TL. X

1980 703,8 68,3 9,7 1.8 0,3 5.2 0.7 - - 75,3 10,7

1981 1.178.0 122,3 10,4 2.4 0.1 6.9 0.6 - - 131,6 11,1

1982 1.586,9 180,0 11,3 4,0 0,3 12.5 0.8 - 196,1 12,4

1983 1.900,4 254,1 13,4 4,1 0,2 33,0 1.7 - - 291,2 15,3

1984 3.035,5 398,8 13,1 7.5 0.3 28,4 0.9 - - 434,7 14,3

1985 5.270,7 500,6 9.5 11.7 0,1 44,9 0,9 - - 557,2 10,6

1986 8.631,8 712,9 8.3 14.S 0.2 63,8 0.7 - - 791,2 9.2

1987 13.128,5 1.440,7 10,9 23,2 0.2 103,3 0,8 52,9 0.4 1.620,1 12,3



Tasarruf sahipleri çeşitli koşullarda yapılabilecek toplu ödemeler dışında, bu tasarruflarından 
en az iki yıl tasarrufta bulunma koşuluyla getiri elde edebileceklerdir. Elde edebilecekleri yıllık getiri, 
oluşan toplam tasarruflarının getirisinin 1/3’ii olacaktır.

Yapılan kesintiler veya katkılar ilgililerin gelir vergisi matrahından indirilebilecek veya gelir 
veya kurumlar vergilerinin hesaplanmasında gider yazılabilecektir.

3.13. Kurumsal Tasarrufçuların Durumlarının Değerlendirilmesi

Tablo 3.13’den izlenebileceği gibi kurumsal tasarruflar Türkiye’de önemli bir büyüklük 
oluşturmamaktadırlar. Toplam yurtiçi tasarrufların 1980 sonrasında, yakiaşık % 10’u kurumsal 
tasarruflardır (Tablo 3.13). Kurumsa! tasarrufların, mali kıymetlere yatırılan bölümü ise bundan daha 

da az olmaktadır. Örneğin sosyal güvenlik kuramlarına bakıldığında, bunların ürettikleri fonların 
1985,1986 ve 1987 yıllarında, sırasıyla, % 14, % 25,5 ve % 35,2’sini mali kıymetlere yatırmışlardır. 

Bunun önemli bir kısmının yine bankalarda tutulduğu varsayıldığında, sosyal güvenlik kuramlarının 
mali piyasalara katkısının azlığı daha iyi anlaşılabilir.

Kurumsal tasarrufların en önemli unsurunu oluşturan sosyal güvenlik kuruluşları, her yılı 
ürettikleri fonlarla, ertesi yıl prim ödemelerine katkıda bulunmaktadırlar. Bu durumda üretilen fazla 
oldukça kısa vadeli olmaktadır ve bankada tutulmaktadır.

Bu kuruluşların çalışma biçimleri problemin ana kaynağını oluşturmaktadır. Esas olarak, bu 
gün toplanan primler ile emekli olanlar finanse edildiği için fon yaratılamamaktadır.

33. Yurtdışı Talep

Türkiye’de yerleşik olmayan kişilerin Türk menkul kıymetleri üzerinde işlem yapabilmeleri, 
Temmuz 1984’de yayınlanan TPKK hakkında 30 sayılı karar ile nisbi olarak serbestleştirilmiştir. 
Buna göre borçlanma araçlarının Türkiye’de yerleşik olmayan kişilerce, Türkiye’de aiım satımı 
serbest bırakılırken, hisse senetleri üzerindeki işlemler "portföy yatırımı" olarak tanımlanmayarak, 
doğrudan yatırım olarak kabul edilmiştir. Bu durumda, bu kişilerin Türkiye’de Türk şirketlerine ait 
hisse senetlerini alabilmeleri için DPT Yabancı Sermaye Dairesinden izin.almaları gerekmektedir. 
Portföy yatırımlarında ani değişikliklere uyum önemli olduğundan, sözkonusu düzenleme yurtdışı 
talebi engellemektedir.

Ancak HDTM, Temmuz 1988’de yayınladığı tebliğ ile, yurtdışındaki yatırım fonları ve yatırım 
ortaklıklarına Türk şirketlerine ait menkul kıymetlere yatırım yapabilme imkanını getirmiştir. Son 
tebliğ, çok genel hükümler içermekte olduğundan KDTM'nin vereceği izinler ayrıntıların 
düzenlenmesi açısından önemli olmaktadır.
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4- SERMAYE PİYASALARININ ARZ YÖNÜ

Daha önce de değinildiği gibi, sermaye piyasalarının talep yönündeki tıkanıklık piyasaların 

boyutlarını, dolayısıyla arz yönünü sınırlamaktadır. Özel kesim açısından bakıldığında şirketler 

kesiminin boyutları sınırlı bir piyasaya tamamıyle yönelerek, geleneksel finansman bağlantılarını 

koparmak istemedikleri söylenebilir.

Bu bölümde, özel kesim ve kamu kesiminin sermaye piyasalarından sağladıkları finansman 

olanakları üzerinde durulacaktır, ikincil piyasaların yapısına ise ileride değinilecektir.

4.1. Özel Kesim İhraçları:

Özel kesimin ihraç ettiği menkul kıymetler niteliklerine göre iki ana başlık altında toplanabilir. 

Bunlardan ilki borç senetleri İkincisi ise hisse senetleridir. Bu menkul kıymetler piyasalarının çok 

farklı özellikler göstermeleri, bunların ayrı ayrı incelenmesini gerekli kılmaktadır.

4.1.1. Borçlanma Araçları

Ortaklıklarca ihraç edilen borçlanma araçları, tahviller, kar-zarar ortaklığı belgeleri, banka 

bonoları ve banka garantili bonolar ve finansman bonolarıdır.

Tahvil, 1970’lerden beri sınırlı olarak, özel kesim tarafından kullanüan bir borçlanma aracıdır. 

1982 yılında SPK’mn kurulması ile birlikte tahvil ile ilgili düzenlemeler yapma yetkisi, faiz dışında, 

TCMB’dan SPK’ya devredilmiştir. SPK düzenlemeleri ile birlikte tahvil ihraçları bir takım ilkelere 

bağlanmıştır.

Kar-zarar ortaklığı belgeleri, ortaklıklar tarafından en az 3 ay, en çok 7 yıl vadeli olarak ihraç 

edilebilen araçlardır (SPK, Seri: III, No. 2 Tebliğ, Resmi Gazete 13.12.1984/18604). Ancak şu ana 

kadar bu aracın kullanımı çök sınırlı olmuştur.

Banka bonoları ve banka garantili bonolar ise sadece kalkınma ve yatırım bankalarınca ihraç 

edilebilmektedir. Bunlardan banka bonoları 90 ile 360 günlük vadeler de ihraç edilebilmektedirler. 

Banka garantili bonolar ise bankadan kredi kullanan ortaklıkların teminat olarak verdikleri emre 

muharrer senetlerden satışın yapıldığı tarihte vadesini en az 90, en çok 720 gün kalmış olanlardan 

bankaca kendi garantisi aitmda halka sunulanlardır (SPK, Serilili, No. 3 Tebliğ, Resmi Gazete 

15.3.1986, 19048).

Finansman bonoları ise ortaklıklarca en az 90, en çok 360 gün vadeli olarak ihraç edilebilen 

kısa vadeli borç senetleridir (SPK, Serilili, No.4 Tebliğ, R.G. 24.12.1986/19321). İlk olarak 1987 

yılında ihraç edilen finansman bonoları, ıskonto edilerek pazarlanmaktadırlar.



Özel kesim tarafından ihraç edilen borçlanma araçları tutarları 1982-Haziran 1988 dönemi 

itibariyla aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

TABLO : 4.1- PİYASAYA ÇIKAN ÖZEL KESİM BORÇ SENETLERİ (Milyar TL)

KAR VE ZARAR BANKA BONUSU VE
ORTAKLIĞI BANKA GARANTİLİ FİNANSMAN

1982

TAHVİL

10,7

BELGESİ BONO BONOSU

1983 14,1 - - -

1984 12,1 - - -

1985 33,3 0,5 - -

1986 77,0 0,9 41,8 -

1987 338,0 0,8 83,6 52,3

1988 181,9 . 166,0 127,3

KAYNAK: SPK

Tablodaki ihraç rakamları incelendiğinde göze çarpan bir nokta, tahvil ihraçlarında 1986 ve 

1987 yıllarında görülen önemli artışlardır.

Bu gelişmenin başlıca nedenleri şöyle özetlenebilir.

1) Şirketlerin, orta ve uzun vadeli kaynak gereksinimlerinin karşılanmasında, tahvilin rolünün 

artması,

2) Bankaların şirketlere sundukları hizmet paketi içinde sermaye piyasası işlemlerinin ve 

özellikle tahvil aracılık yiiklenim faaliyetlerinin artması,

Bunlara ek olarak, söylenilebilecek bir olumsuz faktör ise, kredi piyasasındaki daralma ve kredi 

ödemelerinde karşılaşılan güçlüklere bir çözüm olacak tahvil ihracı yolunun seçilmesidir. Bunun 

yaygınlaşmasının tahvil piyasasındaki riskin artmasına yol açması tehlikesi vardır.

1988 yılında tahvil ihracında görülen düşme, faiz oranlarının sürekli değişkenlik göstermesinin 

getirdiği belirsizlik ortamında finansman bonolarının alternatif bir mali araç olarak kabul edilmesinin 

etkisidir.



Konuya bir başka açıdan bakıldığında, tahvil ve diğer borç senetleri ihracıyla sağlanan fonların, 

şirket kaynakları içinde neredeyse ihmal edilebilir bir paya sahip olduğu görülmektedir. Bunun 

başlıca nedenleri, şirketlerin banka kaynaklarına önemli ölçüde dayalı geleneksel finansman yapısı 

ve bunu değiştirme konusundaki isteksizlikleri, piyasanın boyutları halka arz işlemlerinin banka 

kredilerine oranla daha çok zaman alması, daha az esnek kullanımı olması, şirketlerin alternatif 

finansman maliyetlerini karşılaştırmakta, menkul kıymetler piyasasma ilişkin bilgilerindeki 

eksiklikler nedeniyle, güçlük çekmeleri biçiminde sayılabilir.

Tahvil piyasanın temel özelliği bölüntülenmiş (segmented) olmasıdır. Başka bir deyişle her 

aracı kuruluş sadece aracılık yüklenimi yaptığı tahvile ilişkin işlem yapmakta, dolayısıyla ikincil 

piyasasının likidite sağlama işlevi, aracı kuruluşun gücüyle sınırlı olmaktadır. Bu da, piyasanın ince 

(yani işlem hacmi düşük) olmasına yol açtığı gibi, sonuçlandırılan pazarlıkların bir tarafmda hep aynı 

kuruluşun olması piyasanın sığ (yani fiyatların farklılaşmamasına) olmasına yol açmaktadır. Bu da, 

şirketlerin piyasaya başvurmalarını olumsuz yönde etkileyebilecek bir unsurdur.

Bazı iddialarm aksine, tahville finansmanda isteksizlik maliyet faktörüyle açıklanamaz; yapılan 

araştırmalara göre tahvil ihraç maliyeti, kredi maliyetinden sürekli olarak önemli ölçüde daha düşük 

olmuştur, ERSEL-SAK (1988).

4.1.2. Hisse Senetleri

Halka açık şirketlerin temel finansman kaynaklarından birisi hisse senedi ihracı yoluyla elde 

ettikleri yeni sermayedir. Ancak, gelişmiş mali sistemlerin tersine, bu finansman biçimi Türkiye’de 

önemli olmaktan çok uzaktır.

Şirketlerin bu finansman kaynağına başvurmayış nedenleri aşağıdaki temel başlıklar altında 

toplanabilir.

(i) Şirketlerin halka açılma konusunda, yönetim ve denetimi kaybetmek endişesi ile, isteksiz 

olmaları ve bu konudaki muhafazakar tutumlarını sürdürmeleri,

(ii) Şirketlerin bankalarla olan yakın ilişkileri, holdingleşme ve her holdingin kendi bankasını 

kurma olgusu ile güçlenen, banka kredilerinin tercihi uygulaması, bu tür banka kredilerine dayalı 

geleneksel finansman yapısının sürdürülmesi,

(iii) Borç senetleri ihracı veya kredi sağlama şeklinde finansman yönetiminin, ödenen faiz ve 

diğer finansman giderlerinin vergiye tabi gelirden indirilebilmesinin sağladığı maliyet avantajı,

gibi konular sayılabilir.



Sermaye Piyasası Kurulu’nun faaliyete geçtiği yıldan bu yana yapılan hisse senedi ihraçları, 

1982-Haziran 1988 dönemi itibariyle aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

TABLO : 42- HİSSE SENEDİ İHRAÇLARI (Milyar TL)

Yıllar Nakit Diğer(*) Toplam

1982 8,9 0,1 9,0

1983 34,0 21,2 55,2

1984 42,6 62,5 105,1

1985 95,2 57,5 152,7

1986 100,3 81,2 181,5

1987 184,7 118,8 303,5

1988 360,6 370,7 731,3

TOPLAM 826,3 712,0 1.538,3

v ' Yeniden Değerleme Fonunun ihtiyari ve fevkalade yedek akçelerin, gayri menkul satış karlarının ve iştirakler değer artış 
fonlarının sermayeye eklenmesi

Görülebileceği yeni ortak alimim gösterebilecek nakit sermaye arttıranları toplamın % 59. Tini 

oluşturmaktadır. Bunun % 90-95’inin de rüçhan hakları kullanımı yoluyla eski ortaklara alındığı ifade 

edildiğinde, yeni ortaklara kalan pay toplamı % 3 ile % 6 arasında olmaktadır. Açıktır ki, bu yolla 

şirketlerin halka açıldıklarını, "halka açık" şirket olduklarını söylenek mümkün değildir.

42- Kamu Kesimi İhraçları

Geçtiğimiz yıllarda para-kredi ve kamu mâliyesi politikalarında yapılan değişiklikler arasında, 

kamu kesimi finansman açıklarının karşılanması amacıyla Merkez Bankası kaynaklarına yapılan 

başvuruların azaltılmasının önemli, bir yeri vardır. 1983 yılında 168 milyar TL. olan konsolide bütçe 

finansman gereksiniminin 72 milyar TL.’sı (yüzde 42,8) Merkez Bankası kaynaklarından 

karşılanmışken 1987 yılında 2164 milyar TL’ye çıkan konsolide bütçe finansman gereksiniminin 355 

milyar TL’si (yüzde 16,4) Merkez Bankası kaynaklarından karşılanmıştır (Kaynak: T.C. Merkez 

Bankası 1987 yılı Raporu, Tablo : 24). Bütçe açığının finansmanında Merkez Bankası’nın rolü 

azalırken, Hazine’ce ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri hacminde önemli artışlar olmuştur.

Hazine’ce, Devlet İç Borçlanma Senetleri iki tip olarak piyasaya sürülmektedir.

a) Hazine Bonosu : Üzerinde faiz kuponu taşımayan ve vadesi bir yıldan kısa olan Devlet İç 

Borçlanma Senetleridir.



b) Devlet İç Borçlanma Tahvili : Üzerinde altı ayda bir ödenecek şekilde düzenlenmiş faiz 

kuponu taşıyan veya faiz kuponu taşımayıp iskontoyla satılan (1 yıl vadeli tahviller iskontoyla 

satılmaktadır) ve ilk ihracında asgari vadesi bir yıl veya daha fazla olan Devlet İç Borçlanma 

Senetleridir.

1983 yılında ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri 190 milyar TL. tutarındaki Devlet İç 

Borçlanma tahvillerinden itibaret iken, 1987 yılında 2518 milyar TL. tutarmda Devlet İç Borçlanma 

tahvili ve 3811 milyar TL. tutarmda Hazine bonosu olmak üzere toplam 6329 milyar TL. değerinde 

Devlet İç Borçlanma senedi ihraç edilmiştir (Kaynak : T.C. Merkez Bankası 1987 yılı Raporu, Tablo 

: 39). Devlet İç Borçlanma senedi satışlarındaki artışın başlıca nedenlerini şu şekilde sıralamak 

mümkündür.

a) 1984 yılı öncesinde Devlet İç Borçlanma senetlerinin faiz oranları çok düşük düzeylerde 

tutulmuştur. Daha sonra bu senetlerin faiz oranları önemli ölçüde yükseltilmiştir. 1985 yılında ise 

satışlar ihale yöntemiyle yapılmaya başlanmıştır. Her hafta düzenlenen ihalelerde oluşan ortalama 

faiz oranları vadeli mevduatın vergi sonrası net getirisinin genellikle üzerinde seyretmiştir.

b) Devlet İç Borçlanma senetlerine çeşitli vergi avantajları tanınmaktadır. Bu senetlerin faiz 

gelirleri vergi stopajına tabi olmadığı gibi, gelir ve kurumlar vergileri mükellefleri Devlet İç 

Borçlanma senetlerinden elde ettikleri faiz gelirlerini matrahtan düşmektedirler.^ )

c) T.C. Merkez Bankası’nca bir para politikası aracı olarak kullanılan umumi disponibilite 

uygulaması, bankaları, portföylerinde büyük meblağlara ulaşan Devlet İç Borçlanma senetleri 

bulundurmaya zorlamaktadır. Yürürlükteki Umumi Disponibilite Tebliği, disponibl değerleri birinci 

derece disponibl değerler ve diğer disponibl değerler olmak üzere iki gruba ayırmıştır. Bankaların 

kasalarında bulunan TL. mevcudu ve Merkez Bankası nezdinde bulundurdukları serbest tevdiatları 

birinci derece disponibl değerleri oluşturmaktadır. Bunların dışında bankaların kullanmadıkları 

reeskont olanakları ve Devlet İç Borçlanma senetleri de disponibl değer olarak kabul edilmektedir. 

Bankalar yükümlülüklerine (TL. cinsinden mevduat) karşı asgari yüzde 5’i birinci derece olmak 

üzere toplam yüzde 27 oranında disponbl değer bulundurmak zorundadırlar. Kullanılmayan reeskont 

olanakları ihmal edilebilir bir düzeyde kalmakta, bankalar mevduatlarının yüzde 22’sine yaklaşan 

kısmı ile Devlet İç Borçlanma senedi almaktadırlar.

d) Bankalar, sahip oldukları resmi mevduatın yüzde 65’i oranında Devlet İç Borçlanma senedi 

almakla yükümlüdürler.

e) 2 Nisan 1986 tarihinde faaliyete başlayan Bankalararası Para Piyasasında işlem yapmak 

isteyen bankalar, yapmak istedikleri işlem hacmine göre, T.C. Merkez Bankası’na teminat olarak 

Devlet İç Borçlanma senedi vermek zorundadırlar.
7_-----------------------------------------------------------------------------
v Aralık 1988 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 28/12/1988 Tarihli ve 88/13644 Sayılı Kararnamenin eki olan karar ile, ka 

ayrıcalıklı durumunu kısmen düzeltmiştir.



f) T.C. Merkez Bankası’nm 4 Şubat 1987 tarihinde başlattığı açık piyasa işlemleri, Devlet İç 

Borçlanma senetleri kullanılarak yapılmaktadır. T.C. Merkez Bankası’da açık piyasa işlemleri 

yapmak üzere bir portföy oluşturmuştur. Bu portföyün büyüklüğü başlangıçta 50 milyar TL. iken 

1988 yılının ilk aylarında, artan ihtiyaca paralel olarak, 1 trilyon TL’ye çıkartılmıştır.

g) Türkiye’de bankaların, TCMB dışındaki, şirket ya da kişilerle repo işlemine girmesi, çok 

eleştiri toplayan KHK 35’deki bir madde ile, yasaklanmış olmasına rağmen, bankalar Devlet İç 

Borçlanma Senetleri karşılığında bu işlemi yapmaktadırlar. Bu yolla .fon toplanmasının, bankaya 

efektif maliyetinin düşük olması, sözkonusu senetlere olan istemi artırmaktadır (ERSEL 1988).

Hazine’ce ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri 1985 yılı Mayıs ayından itibaren ihale 

yöntemiyle satılmaktadır. T.C. Merkez Bankası’mn düzenlediği ihalelere gerçek ve tüzel kişiler en az 

50 milyon TL. tutarında teklif vermek suretiyle katılmaktadırlar. İhaleye katılan bankalar ve diğer 

aracı kuruluşlarla resmi kuruluşlar satın almak istedikleri senetlerin nominal tutarlarının yüzde l’i, 

diğer gerçek ve tüzel kişiler ise yüzde 100’ü oranında teminatı T.C. Merkez Bankası’na yatırmak 

zorundadırlar. İhale yöntemiyle satılan Devlet İç Borçlanma . senetleri hamiline yazılı olarak 

düzenlenmektedir.

Hazine bonoları ve bir yıl vadeli Devlet tahvilleri iskonto esasına göre satılmaktadırlar. İskonto 

esasına göre yapılan ihaleler her hafta düzenlenmektedir. Bir yıl vadeli Devlet tahvilleri dört haftada 

bir ihraç edilmekte, ihraç edilen bu tutar bir partide satılmaktadır. Hazine bonoları ise 9 ay vadeli 

olarak ihraç edilmekte, ihraç edilen bu tutar 13’er hafta arayla 39, 26 ve 13 hafta vadeli olarak satışa 

sunulmaktadır. İskonto esasına göre yapılan satışlarla ilgili ihalelerde fiyat esas alınmakta, teklifler 

100,000 TL’lik bononun kaça alınmak istendiği belirtilmek suretiyle yapılmaktadır. En yüksek 

fiyatları önerenler ihaleyi kazanmaktadır. Hazine, ihale yapılmadan önce, ihalede kabul edeceği en 

düşük fiyatı açıklamaktadır.

1 yıldan uzun vadeli Devlet tahvilleri ayda bir kere ve üç yıl vadeli olarak ihraç edilmekte, ihraç 

edilen bu tutar üç parti halinde ve 3 yıl, 2 yıl ve 1,5 yıl vadeli olarak satışa sunulmaktadır. 

Uygulamada, ayda üç kez tahvil ihalesi yapılmakta ve bu ihalelerde 1,5 yıl, 2 yıl ve 3 yıl vadeli 

tahviller satışa sunulmaktadır.

Bir yıldan uzun vadeli tahvil satışları ile ilgili ihaleler verim esasına göre yapılmakta, ihaleye 

katılanlar elde etmek istedikleri verim oranını tam, tamın yarısı ve tamın çeyreği olarak 

belirtmektedirler. Satışlar, tahvillerin üzerindeki kupon faizi ve talep edilen verim esas alınarak 

Merkez Bankası’nca hesaplanan fiyatlardan yapılmaktadır. Tahvillerin üzerindeki kupon faizinin 

daha önceden tesbit edilmemiş olması halinde, kupon faizi ihalenin ortalama verimine en yakın bir 

şekilde tam veya tamın yarısı olarak belirlenmektedir. En düşük verimi önerenler ihaleyi 

kazanmaktadır. Hazine, ihaleden önce, ihalede kabul edeceği en yüksek verimi açıklamaktadır. 

Tahvil ihalesini kazananlara, ihalede kazandıkları miktarla sınırlı kalmak şartıyla, ihalede kabul



edilen en yüksek verimden ve gene ihalede kazandıkları miktarla sınırlı kalmak şartıyla, ihalede 

oluşan ortalama verimden ilave tahvil satın alma opsiyonu verilmektedir. Bu opsiyonlar, bir sonraki 

ay yapılacak aynı vadedeki ihale tarihine kadar kullanılabilmektedir.

Banka dışı resmi kuruluşlar ihalelere, tekliflerini fiyat veya verim belirtmeden vererek 

katılmaktadırlar. Iskonto esasına göre yapılan satışlarda ortalama fiyattan, verim esasına göre 

yapılan satışlarda ise ortalama verimden mali araç satm alınmaktadır. Bu şekilde satışlar ihale 

miktarına ilaveten yapılmaktadır.

43. Özelleştirme

Özelleştirme kamu kuruluşlarının ve kamu iştiraklerindeki yönetim ve hisselerin kısmen, 

tamamen veya geçici olarak özel kesime devredilmesini ifade etmektedir. Özelleştirmenin sermaye 

piyasası açısından önemi mülkiyetin tabana yayılmasını sağlayacak bir ölçek genişlemesini 

sağlamasında yatmaktadır.

43.1. Özelleştirme İçin Gerekli Hukuki Yapının Oluşturulması

29.2.1984 tarihinde 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması 

Hakkında Kanunun kabulü ile özelleştirme konusunda ilk hukuki metin yürürlüğe girmiştir.

13.9.1984 tarihinde de anılan Kanunun uygulanmasını gösteren Kamu Ortaklığı Fonu 

Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.

Bilahere2983 sayılı Kanunda ortaya çıkan bazı eksiklikleri gidermek amacıyla 1.5.1985 tarih ve 

3188 sayılı Kanun ile uygulamada ortaya çıkan bazı hususlara açıklık getirilmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat düzenlemelerinin de özelleştirme uygulamaları için gerekli hukuki 

zemini hazırlayamaması nedeniyle, elde edilen deneyimlerin ışığında 28.5.1986 tarihinde 3291 sayılı 

Kanun hazırlanarak yürürlüğe konmuş ve özelleştirme uygulamaları için mevcut problemlere cevap 

veren hukuki zemin oluşturulmuştur. Bu konuda ortaya çıkacak yeni problemler için adım adım 

ihtiyaç duyulan hukuki düzenleme yapma ilkesi de prensip olarak kabul edilmiştir.

3291 sayılı Kanunun 13’üncü maddesi hükmüne göre, Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 

özelleştirilmesine Bakanlar Kurulunca; müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimleri ile bu 

kuruluşlara ait iştiraklerdeki kamu paylarının özelleştirilmesine Yüksek Planlama Kurulunca (308 

sayılı KHK öncesinde Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu) karar verilir. Bu karar üzerine, 

Yüksek Planlama Kurumu; teşekkül, kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme 

birimlerinden hangilerinin, mevcut ve çıkarılacak hisse senetlerinin, varlıklarının tamamının veya bir 

kısmının satılmasına, kiralanmasına, işletme hakkı verilmesine, devredilmesi veya tasfiyesine karar 

vermeye ve bu konularda her türlü düzenleme yapmaya yetkili kılınmıştır.



Özelleştirilmesine karar verilen teşekkül, kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme 

birimleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kuruluşların sermayelerindeki 

kamu payı % 50’nin altına düşünceye kadar kuruluşları, faaliyetleri, organları, yönetimi, denetimi ve 

sermaye miktarım tespite Yüksek Planlama Kurulu yetkilidir. Kurulun aldığı kararlar doğrultusunda 

özelleştirme işlemlerini yürütmek görevi ise Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdare Başkanlığına 

(TKKOİ) verilmiştir.

43.2. Özelleştirme Uygulamaları

Türkiye’de ilk önemli özelleştirme uygulamasını 1988 yılında bir kamu iştiraki olan 

TELETAŞ’ın hisselerinin bir kısmının halka satılmasıdır. Halka arz sonucu TELETAŞ hisse dağılımı 

Tablo 4.1’de verilmiştir.

Halka arz edilen hisse senetlerinin yaklaşık 2.5. katı olan talebin tahsisinde küçük tasarruf 

sahiplerine öncelik verilmiştir. (Tablo:2 ve 3). En küçük taleplerin tümünü karşılamak suretiyle, 

Teletaş ve PTT çalışanları da dahil toplam 41.695 kişiye hisse senedi satılarak, Teletaş Türkiye’nin 

en çok ortaklı şirketi haline dönüştürülmüştür.

TABLO : 4.1- SATILAN TELETAŞ HİSSELERİNİN HALKA ARZININ DAÖILIMI

Adet Tutar İTLİ (%)  Da&ılıı

1 .TOPLAM HALKA ARZ 3.079.980 15.399.900.000 100.0

2.Yurtdışı Satış 200.000 1.000.000.000. 6.5

3.Yurtiçi Satış 2.879.980. 14.399.900.000 93.5

a)TELETAŞ Çaiışan.Satış 1.136.140 5.680.700.000 36.9

i)TELETAŞ Fonu 594.360 2.97 i.800.300 19.3

ii)Taksitli Satış 345.560 1.727.800.000 11.2

iii)Peşin Satış 196.220 981.100.000 6.4

b)PTT Personeline Satış 42.640 213.200.000 1.4

c)Sosyal Güvenlik Kurumlan ve 
Yatırım Fonlarına Satış 55.135 275.675.000 1.8

d)Yurtiçi Halka Tahsis 1.646.065 8.230.325.000 53.4

KAYNAK: TKKOİ



TABLO: 42- TELETAŞ HİSSE TAHSİSİ (Yurtiçi)

TALEP EDİLEN HİSSE VERİLEN HİSSE

Kişi (Adet) (Bin TL) (Adet) (Bin TL)

1.TELETAŞ Çalışanları 2.286 1.206.340 6.031.700 1.136.140 5.680.700

2.PTT Çalışanları 587 42.640 213.200 42.640 213.200

3.Kurumsal Tasarruf. 9 261.000 1.305.000 55.135 275.675

4.Halk 38.813 5.032.860 25.164300 1.646.065 8.230.325

TOPLAM 41.695 6.542.840 32.714.200 2.879.980 14.399.900

KAYNAK: TKKOİ

TABLO : 4 3- TELETAŞ HALKA TAHSİS TABLOSU (Hisse Adet)

Grup Tahsis Kişi Talep Verilen

20 20 17348 346960 346960

50 50 7324 366200 366200

100 55 6567 656700 361185

200 65 4860 972000 315900

500 70 1566 783000 109620

1000 100 808 808000 80800

2000 140 260 520000 36400

5000 250 58 290000 14500

10000 500 ' 18000 180000 9000

20000 1000 3 60000 3000

50000 2500 1 50000 2500

100000 0 0 0. 0

TOPLAM 38813 5032860

KAYNAK: TKKOİ



S- SERMAYE PİYASALARINDA ARACI KURULUŞLAR 

5.1. Bankalar

Türkiye’de bankalar, mali sistemin işleyişinde en çok söz sahibi olan kuruluşlardır. Bunun bir 

yandan tarihsel öte yandan da kurumsal olarak nitelendirilebilecek temel nedenleri vardır. Tarihsel 

açıdan bakıldığında, mali sistemin gelişmemiş olduğu her yerde olduğu gibi, Türkiye’de de bu sistem 

içinde faaliyet gösteren belli bir ölçek ve güvenirliğe ulaşmış tek kuruluş bankalardır. Öte yandan 

kurumsal açıdan bakıldığında, Türkiye’deki mevcut düzenlemelerin ortaya çıkardığı "geniş anlamda 

evrensel bankacılık sistemi’’, bankaları mali kesimde rakipsiz kılmaktadır.

i) Bankaların Birinci) Piyasadaki Faaliyetleri

Bankalar, menkul kıymetin, diğer kıymetli evrakın ve mali değerleri temsil eden veya ihraç 

edenin mali yükümlülüklerini içeren her türlü evrakı halka arz edebilirler; ancak menkul kıymet 

dışındaki araçları halka arz ettikleri takdirde, bu evrakların içerdiği mali yükümlülüklere kefil olmuş 

sayılırlar.

Bankaların birincil piyasada özel sektör tahvil ihraçlarına ilişkin olarak yaptıkları aracılık 

faaliyetleri Tablo 5.1’de gösterilmiştir.^ ^ Tablodan da görülebileceği üzere 1986 ve 1987 yıllarında 

tahvil ihracında önemli bir artış gözlemlenmektedir.

Öte yandan, aynı dönemde bankaların aracılık faaliyetleri de büyük ölçüde artmış. 1985 yılında 

aracılık yapılan tahvillerin toplam içindeki payı % 6 civarındayken bu I987'de % 41,5'e yükselmiştir. 

Bu durum piyasaların genişletilmesinde tasarruf sahipleri ile olan ilişkileri nedeniyle, bankaların 

önemli rolünü göstermektedir. Denilebilir ki, anılan yıllarda tahvil piyasalarında genişleme banka- 

kaynaklı bir genişlemedir.

ii) Bankaların İkincil Piyasadaki Faaliyetleri

Bankalar ikincil piyasada da aracılık amacıyla başkası nam ve hesabına, başkası hesabına kendi 

namına, kendi nam ve hesabına alım satım yapabilirler.

Tablo 5.2’den de görüleceği üzere, bankaların menkul kıymet satışları içindeki pavı giderek 

artmıştır. 1983 ve 1984 yıllarında aracı kurumlar özel sektör tahvil alım satımında önemli yer 

tutarlarken, 1985 yılından itibaren bankaların devlet tahvili ve hazino bonosu alım satımları 

bankaların toplam satışlar içindeki payını yükseltmiştir. Bu oranlar, 1986 ve 1987 yıllarında cr 88.0 

ve % 90,6 olarak gerçekleşmiştir.

^ Hisse senedi ihraçlarında aracılık faaliyeti ihmal edilebilecek derecede de olduğu irin ayrıca ele alınmamıştır.
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TABLO : 5.1- HALKA ARZ YOLUYLA YAPILAN TAHVİL İHRAÇLARINDA PAZARLAMA FAALİYETLERİ (Milyar TL.)

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

ARACILIK YAPILAN 
TAHVİL MİKTARI

BANKA
MİKTAR (A) 1,3 1,0 1,0 1,9 24,1 113,3 95,7
İHRAÇ SAYISI 8 4 5 5 17 50 89

ARACI KURUM
MİKTAR (B) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 20,2 26,7
İHRAÇ SAYISI ... . 1 11 12

TOPLAM TAHVİL
İHRAÇLARI (C) 10,7 14,8 12,1 33,3 75,0 338,0 181,9

TOPLAM İHRAÇ İÇİNDEKİ
PAY (%)(A + B/C) 12,1 6,8 8,3 5,7 32,1 33,5 52,6

KAYNAK: SPK

TABLO : 5.2- BANKALARIN MENKUL KIYMET SATIŞLARI (Milyar TL)

MENKUL KIYMET
TÜRÜ 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Hisse Senedi 1,6 1,6 1,2 3,6 47,6 43,2

Tahvil 7,6 8,5 13,6 64,4 300,6 939,2

Finansman Bonosu - - - - 34,6 136,9

Banka Bonosu - - 5,1 27,8 51,5 13,7

Devlet Tahvili - 0,5 114,9 540,1 1.513,6 2.575,8

Hazine Bonosu ' , . v 21,9 358,6 1.180,8 2.864,1 7.061,8

Gelir Ortak.Sen.^' - - 65,3 289,2 443,2 409,6

TOPLAM 9,2 32,5 558,7 2.105,9 5.255,2 11.180,2

TOPLAM SATIŞLAR 39,5 71,8 671,6 2.397,0 5.833,4 11.961,1

TOPLAM SATIŞLAR 
İÇİNDEKİ PAY (%) 23,5 45,3 83,2 87,9 90,1 93,5

KAYNAK: SPK
^ Dövize endeksli olanları da içermektedir.



Bankaların ikincil piyasada likidite-saglayan bir rolleri olduğu görülmektedir. İkincil piyasaların 

düzenli işlemediği ülkemizde, bankalar bu boşluğu doldurmuş görünmektedirler.

5.2. Aracı Kurumlar

Aracı kurumlar, doğrudan Sermaye Piyasası Mevzuatı tarafından düzenlenen, yalnızca sermaye 

piyasalarında faaliyet gösterebilecek aracı kuruluşlardır.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. maddesinde yardımcı kuruluşlar arasında saydığı Aracı 

Kurumlan, 31. maddede faaliyetlerinin kapsamını çizerek tanımlama yoluna gitmiştir. Buna göre 

"Menkul Kıymetlerin, kıymetli evrakın, mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali 

yükümlülüklerini içeren her türlü evrakın başkası nam ve hesabına veya başkası hesabına kendi 

namına yahut kendi nam ve hesabına, aracılık amacıyla, alım satımı ancak bu Kanunda düzenlenen 

aracı kurumlar tarafından" yapılabilecektir.

Kanun, aracı kıırumların kendi mali yükümlülüklerini içeren evrak ihdas edip halka arz 

etmelerini ve satımında bulunmalarını deneyimler ışığında yasaklamıştır.

29 Haziran 1982 tarih ve 17739 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Borsa Bankerliği 

Belgesi (BBB) Verilmesine İlişkin Yönetmeliğin 8. ve 9. maddelerinde aracı kuramların 

yapabilecekleri ve yapamayacakları işler tek tek belirlenmiştir.

Aracı kurumlar, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 31. maddesinde belirlenen aracılık faaliyetleri 

yanında,

-Bankalar ve menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hariç mali konularda faaliyet gösteren 

mevcut veya kurulacak anonim ortaklıklara ödenmiş sermaye ve yedek akçeleri toplamının % 25’ini 

aşmamak üzere iştirak etmek (ancak, bu tür ortaklıklarda sermayenin ya da oyların % 10’undan 

fazlasına sahip olamazlar).

-Menkul kıymetler, diğer kıymetli evrak, yatırım ve plasman gibi konularda danışmanlık 

hizmetleri yapmak,

-Menkul kıymetlerin anapara, faiz, temettü vb. gelirlerinin ödenmesine ilişkin hizmetleri 

yapmak,

-Menkul kıymetler ve diğer kıymetli evraka ilişkin saklama, anapara, faiz temettü vb. 

gelirlerinin tahsili, opsiyon haklarının kullanılması hizmetlerini yapmak,

-Hisse senetlerinden doğan oy haklarını, yazılı direktiflerine uygun olarak senet sahipleri adına 

kullanmak,

İş ve işlemleri yapabileceklerdir.



Bunların yanında;

a) Aracı Kurumların,

-Aracılık amacıyla alıp sattıkları belgelere ilişkin olarak kendi mali taahhütlerini tazammun 

eden evrak çıkarmaları ve üçüncü şahıslara vermeleri,

-Yukarıdaki belgelerden bağımsız olarak mali taahhütlerini tazammum eden belge (tahvil 

dahil) ihdas edip halka arz etmeleri ve bunların alım satımında bulunmaları,

-Kanun’un 31’inci maddesinde ve bu yönetmelik’te belirlenen aracılık faaliyetleri ile 8’inci 

maddede sayılan faaliyetler ve bunlara müteferri iş ve işlemler dışında hiçbir ticari, sınai ve zirai 

faaliyette bulunmaları,

-Ödünç para verme işleriyle uğraşmaları,

(9.2.1984 tarih ve 18307) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile Değişen Şekli)

-Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de tanımlandığı üzere mevduat toplamaları 

ve mevduat toplama sonucunu verebilecek iş ve işlemler yapmaları,

-Menkul kıymetler portföy işletmeciliği yapmaları,

-Vadesi gelmemiş kuponları kesip satmaları,

-Ticaret amacıyla taşınmaz mal alım ve satımı ile uğraşmaları; aracılık işlerini yürütebilmek 

için gerekli olanm üstünde harhangi bir biçimde taşınmaz mal edinmeleri yasaklanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu aracı kurumların kuruluş ve faaliyete geçiş koşullarını 32. maddesi ile 

düzenlemiştir. Aynı maddenin devamında da aracı kurumların aracılık faaliyetinde bulunabilmelerini 

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan BBB almalarına bağlanmıştır.

Aracı kurumların kuruluşlarına izin verilebilmesi için;

a) Anonim ortaklık şeklinde kurulmuş olmaları,

b) Hisse senetlerinin tümünün nakit karşılığı çıkarılmış bulunması,

c) Sermayelerinin en az % 5l’ini temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması,

d) Kurucularının müflis olmadığının veya yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hükümlülüklerinin 

bulunmadığının tespit edilmiş olması,



e) Esas sözleşmelerinin Kanun hükümlerine uygun olması,

f) Kuruluşları için ilgili Bakanlığın uygun görüşünün alınmış olması,

şarttır.

Aracı kuramların aracılık faaliyetlerine başlıyabilmeleri için BBB yönetmeliğinin 2. maddesinin 

(b) bendinde sayılan ve aşağıda gösterilen şartları yerine getirmeleri şarttır.

Bu şartlar;

a) Kurucularmm ve yöneticilerinin, Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri 

Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendisi veya ortak veyahut 

yöneticisi olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmediğinin Tasarrufları Koruma Fonu’ndan 

belgelendirilmiş olması,

b) Ödenmiş sermaye ve ihtiyaç akçeleri toplamının, İlgili Bakanlık tarafından, Kanun’un 

verdiği yetkiye dayanılarak belirlenip, Kurul’a bildirilmiş olan aşağıdaki tutarlardan az olmaması,

- Aracılık yüklenim sözleşmesi (underwriting) yapacak olan kuruluşlardan ez az 1 milyar TL.,

- Sadece ikinci el piyasada çalışacak olan kuruluşlarda en az 250 milyon TL.,

c) Aşağıda gösterilen tutardaki teminatın, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu’nun T.C. Merkez 

Bankası’ndaki hesabına bloke edilmiş olması;

- Yukarıda (B/b)’de gösterilen ödenmiş sermaye ve ihtiyat akçeleri toplamı için % 10,

- Sadece esas sermayelerinin bu tutarları aşan kısmı için % 5,

d) Yeterli mekan, donanım ve personelin sağlanmış ve işletmenin ihtiyacına uygun sağlıklı bir 

muhasebe kayıt sisteminin kurulmuş olmasıdır.

Aracı kurumlar gerek menkul kıymetler ikincil piyasalarında gerekse birincil piyasalarında 

(sadece aracılık yüklenimi yapabilecek aracı kurumlar için) faaliyet gösterebilmektedirler.

Aracı kuramların ikincil piyasalardaki menkul kıymet satışları Tablo 5.3’de, birincil 

piyasalardaki aracılık yüklenimleri de Tablo 5.4’de gösterilmiştir.



TABLO : 5-1- ARAÇ! KURUMLARIN MENKUL KIYMET SATIŞLAR! (Milyar TL) 

Menkul Kıymetin
Türü 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Hisse Senedi 0,3 0,8 1,1 5,1 57,8 99,3

Tahvil 29,6 26,7 33,6 40,1 94,3 93,0

Finansman Bonosu - - - - 17,1 38,8

Banka Bonosu - - - 8,6 44,1 27,5

Devlet Tahvili 0,4 0,4 9,8 6,2 6,5 55,1

Hazine Bonosu - 11,4 68,3 231,1 355,7 467,1

Gelir Ortak.Sen. ■ ■ - - 1,8 0,0

Döviz Endeksli Sen. . . _ 0,9 0,0

KAYNAK: SPK

TABLO : 5.4- ARACI KURUMLARIN ARACILIK YAPTIKLARI TAHVİLLERİN TUTARI VE TOPLAM TAHVİL 

İHRAÇLARI İÇİNDEKİ PAYI

1986 1987 19 88 TOPLAM

Menkul Kıymetin Tutarı (Milyar TL.)(A) 0,8 20,2 26,7 * 47,7

İhraç Sayısı (B) 1 11 12 24

Toplam İhraç Tutarı (B) 75,0 338,0 181,9 594,9

A/C 1,1 6,0 14,7 8,0

KAYNAK: SPK

Daha öncede değinildiği gibi bankalar karşısında sermaye piyasalarında dezavantajlı durumda 

bulunan aracı kuramların piyasalardaki işlem hacimleri küçüktür. Yalnızca hisse senedi piyasasında 

belirgin bir ağırlıkları olduğu söylenebilir.

5J. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşları

Daha öncede değinildiği gibi tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını doğrudan verdiği, sermaye 

piyasalarında, karar vermeye yeterli, doğru bilginin tasarruf sahiplerine sağlanması oldukça 

önemlidir. Bilgi probleminin önemi, bu alanda faaliyet gösteren aracı kuruluşları yaratmaktadır. 

Bunlardan birtanesi de piyasalardan fon toplayan şirketlerin mali tablolarının, şirketlerin gerçek 

faaliyetlerini yansıtıp yansıtmadığını belgeleyen bağımsız dış denetleme kuruluşlarıdır.



16.1.1987 tarihinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının "Bağımsız Denetim 

Kuruluşlarına ilişkin Tebliğ"inde, 1211 sayılı TCMB kanuııu’nun 3098 sayılı Kanun’la değişik 43. 

maddesi uyarınca bankalarda inceleme yapabilecek bağımsız denetleme kuruluşlarının 

belirlenmesiyle ilgili esas ve şartlar tesbit edilmiştir. Bu Tebliğin 11 ’inci maddesi hükmü uyarınca 

TCMB’ye verilen görev ve yetkiye istinaden, 24 Arahk 1987 tarihinde de bağımsız denetim 

kuruluşlarınca yapılacak banka denetimine ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Bankalarda inceleme yapabilecek bağımsız denetim kuruluşlarının yamsıra sermaye 

piyasalarında bağımsız dış denetlemeye yönelik olarak yukarıda adı geçen tebliğlerden ayrı olarak 

düzenlemeler getirilmiştir.

2.499 sayılı Sermaye Piyasası kanunu’nun 16’ncı maddesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

bilanço ile kar ve zarar cetvelinin ilandan önce yönetmelikle tespit edilecek mercilerce incelenerek 

tasdikini isteyebileceği ve 22/b maddesinde de, kamunun aydınlatılmasını sağlamak amacıyla, genel 

ve özei nitelikte kararlar alacağı, özellikle bilanço, kar ve zarar tablosu, yıllık raporlar, denetim 

raporları ve diğer tablolar hakkında standartlar tespit edeceği ve bunları tebliğlerle duyurabileceğine 

ilişkin hükümler yer almıştır.

SPK tarafından çıkarılan tebliğlerle,

-Bağımsız dış denetlemeye ilişkin genel esaslar, (13 Aralık 1987).

-Bağımsız dış denetleme kuruluşları ve denetçilerine ilişkin genel esaslar ve ahlaki kurallar (18 

Haziran 1988).

-Raporlama ilkeleri (18 Haziran 1988) Tahvil, finansman bonıısu gibi borçlanma araçları ihraç 

eden ortaklıkların özel denetlemeye tabi olmasını belirleyen esaslar (18 Haziran 1988)

düzenlenmiştir.

13 Aralık 1987 tarihinde yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında 

Yönetmelik" ile Ser.F.K.’ya göre menkul kıymetlerini halka arzetırıiş olan veya arzetmiş sayılan 

ortaklıklar, bankalar dahii aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarınca düzenlenecek 

mali tablo ve raporların bağımsız dış denetleme kuruluşları tarafından denetlenmesine dair 

hükümler düzenlenmiştir. Bu yönetmelikle, kamunun aydınlatılmasını sağlayarak sermaye 

piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışması, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının 

korunması maksadıyla, bağımsız dış denetlemeye tabi olacak ortaklıklar ve yardımcı kuruluşlar 

tarafından düzenlenen mali tablo ve raporların, SPK tarafından tesbit edilecek esas ve standartlar 

dahilinde bağımsız dış denetleme kuruluşlarınca denetlenmesine dair esasların belirlenmesi 

amaçlanmıştır.



Tebliğle üç tip denetleme düzenlenmiştir:

1. Sürekli denetleme, her yıl yapılacak denetlemeyi ifade etmektedir.

2. Özel denetleme, menkul kıymetlerin halka arzı için izin almak üzere SPK’ya başvuran veya 

sözkonıısu Kanun kapsamında olup, birleşme, devir ve tasfiye durumunda bulunan ortaklıklar ile 

aynı durumdaki yardımcı kuruluşlarca düzenlenmiş olan mali tablo ve raporlara ilişkin 

denetlemedir.

3. Sürekli ve özel denetleme dışında kalan ortaklıklardan isteyenler, sürekli veya özel 

denetleme yaptırabilme imkanına sahiptirler.

Bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi, sürekli denetlemelerde olağan genel kurullarca, 

menkul kıymetlerin halka arzı için yaptırılan özel denetlemelerde ise ihraç kararının alındığı genel 

kurullarca, toplantıya katılanların oylarının salt çoğunluğuyla onaylanması şarttır. Menkul kıymet 

ihracı için genel kurul kararının gerekmediği durumlarda ve birleşme, devir, tasfiye nedeniyle 

yaptırılan denetlemelerde kurucular veya yönetim kurulu tarafından bağımsız denetleme kuruluşuyla 

doğrudan doğruya anlaşma yapılır ve genel kurul onayı aranmaz.

Bankalarda inceleme yapacak bağımsız denetim kuruluşları Hazine ve Dış Ticaret 

Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlığın izniyle faaliyete geçebilirler. Daha sonra SPK’ya, 

kurucuları, yöneticileri ve denetleme elemanlarını belirten açıklamalarla birlikte listeye alınma 

başvurusunda bulunurlar. Bu kuruluşlar, SPK'da tutulan listeye alındıktan sonra gerek bankalar 

gerekse sermaye piyasalarında inceleme yapma yetkisine sahiptirler.

Yalnızca sermaye piyasasında faaliyet gösterecek bağımsız dış denetim kuruluşları doğrudan 

SPK'ya müracaat ederleri )

18 Aralık 1987’de yayımlanan Tebliğ ile sermaye piyasasında bağımsız dış denetleme hakkında 

yönetmelik hükümlerine göre sürekli denetlemeye tabi ortaklık ve kuruluşların belirlenmesi 

hakkında hükümler getirilmiştir. Buna göre aşağıdaki kuruluşlar sürekli denetime tabi olacaklardır :

a) Aracılık faaliyetlerine münhasır olmak üzere bankalar,

b) Aracı kurumlar,

c) MKYF’leri

Ağustos 1988 itibariyle sadece Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde bağmışız dış denetleme yapmak için izin alan 1 şirket, hem ba 

piyasasında faaliyet gösterebilecek 15 ila 20 şirket mevcuttur.



d) MKYO’ları

e) Hisse senetleri İMKB’nin 1. pazarında işlem gören Anonim Ortaklıklar,

f) Hisse senetleri halka arzedilmiş olan ve arzedilmiş sayılan Anonim Ortaklıklardan,

aa) Kayıtlı Sermaye sistemini benimsemiş olup, çıkarılmış sermayeleri tutarı 2 milyar ve daha 

fazla olanlar,

bb) Kayıtlı Sermaye dışında olup ödenmiş sermayeleri 5 milyar ve daha fazla olanlar.

Bilindiği gibi ülkemizde muhasebe mesleği düzenlenmemiş bulunmaktadır. Bu nedenle 

ortaklıklar açısmdan Standard bir hesap düzenine ulaşılması bu güne kadar mümkün olmamıştır. 

Bağımsız dış denetleme şirketlerinin denetlemelerinde dikkate alacakları ilkeleri belirlemek üzere 

SPK, 29 Ocak 1989 tarih ve 20064 sayılı Resmi Gazete’de "Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve 

Raporları İlişkin ilke ve Kurallar Hakkında Tebliğ"i yayımlamıştır. Tebliğin amacı, Sermaye Piyasası 

Kanunu’na tabi ortaklıklar ve aracı kurumlarca düzenlenecek mali tablo ve raporlar ile bunların 

hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke ve kuralları belirlemektir. Bu adım ile standart bir 

muhasebe düzeninin yerleştirilmesi amaçlanmaktadır.



6- MENKUL KIYMET PİYASALARI

Bu ana başlık altında ele alınacak piyasalar hisse senedi, özel tahvil ve kamu menkul kıymetleri 

pazarlarıdır. "Sermaye Piyasasının Arz Yönü" başlığı altında söz konusu menkul kıymetlerin birinci! 

piyasaları ele alındığı için burada sadece ikincil piyasalar üzerinde durulacaktır.

Bilindiği gibi, ikincil piyasalarda ihraç edilmiş menkul kıymetler el değiştirmektedirler. 

Dolayısıyla bu piyasalar vasıtasıyla fon talep eden kesimlere yeni kaynak aktarılmamaktadır, ikincil 

piyasaların temel işlevi, likiditenin sağlanmasıdır. Bir başka anlatımla, değişen koşullar karşısında 

daha önce satın almış olduğu menkul kıymeti elinden çıkarmak isteyen veya daha önce bir başkasına 

satılmış olan menkul kıymetleri edinmek isteyen yatırımcıların karşılaşmasına olanak 

sağlamaktadırlar. İkincil piyasaların yatırımcılara sağladığı bu esneklik (yani menkul kıymetlerin 

kolayca paraya çevrilebilmesi) birincil piyasaların gelişebilmesinin de ön koşullarından birisidir.

İkincil piyasaların etkin çalıştığı ülkelerde bunların yüklendiği ikinci bir fonksiyon da "hakça" 

fiyat oluşumunun sağlanmasıdır. Bu piyasalarda oluşacak fiyatlar, birincil piyasalar için bir referans 

fiyatı görevi görürler. Ancak bu işlevin gerçekleşebilmesi için bu piyasaların etkin rekabetin 

oluşmasını sağlayacak bir derinlik ve ölçeğe ulaşmış olmaları gereklidir. Oysa, Türkiye’de şu anda 

mevcut olan ikincil piyasa, bir çok gelişmekte olan ülkedeki benzerleri gibi, bu koşullan sağlamaktan 

çok uzaktır.

İkincil piyasaları örgütlenmeleri ve düzenlenmeleri açısından sınıflandırmak mümkündür. 

İkincil piyasa denildiğinde ilk akla gelen piyasa, tarihsel önemi nedeniyle, menkul kıymetler 

borsalarıdır. Bu borsalar belirli kural, yönetmelik ve geleneklere göre çalışırlar. Bunun dışında 

özellikle bilgisayar ve iletişim teknolojisindeki gelişmelerin etkisiyle oluşturulan, borsa dışı 

düzenlenmiş piyasalar vardır. ABD’de deki NASDAQ bunun en gelişmiş örneğidir. Bugün ikincil 

piyasaların örgütlenme biçiminin bu iki piyasa türünden hangisi yönünde gelişeceği gerek 

uygulamacılar ve gerekse akademik çevrelerde yoğun tartışma konusu olmaktadır. Bunlara ilaveten, 

özellikle sermaye piyasaları gelişmemiş ülkelerde önem taşıyan düzenlenmemiş ikincil piyasalar da 

mevcuttur.

6.1. Hisse Senedi Piyasası

1986 yılı başında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) faaliyete geçene kadar 

Türkiye’de hisse senedi ikincil pazarı düzenlenmemiş piyasa biçiminde idi. Bu tarihten beri hisse 

senetleri için yasal tek ikincil piyasa İMKB’dir.



Ser.P.K.’nm 8. ve 11. maddelerine göre, menkul kıymetleri (hisse senetleri) halka arz olunan 

ve/veya ortak sayısı 100’den fazla olan anonim ortaklıklar, çıkardıkları menkul kıymetleri satış 

süresinin sonundan veya halka satıldıklarını öğrendikleri ya da bu durumun tespit olunduğu tarihten 

itibaren otuz gün içinde, kote edilmesi isteği ile, menkul kıymetler borsalarından birine başvurmakla 

yükümlüdür.

İMKB’ye kotasyonu için başvurulan hisse senetlerinden gerekli koşulları taşıyanlar İMKB’de 

işlem görmektedirler. Borsa kotuna alınmamış hisse senetleri ise gerektiğinde borsa yönetimince 

açılan kot dışı piyasada alımp-satılabilmektedir.

6.1.1. Menkul Kıymetler Borsası

Türkiye’de başlangıcı 1860 yıllarına kadar giden bir borsa geleneği olmasına rağmen, gerçek 

anlamda menkul kıymetler borsası niteliğini taşıyan ilk borsa 26 Aralık 1985 tarihinde faaliyete geçen 

İMKB’dir.

1981 yılında yürürlüğe giren Ser.P.K. ikincil piyasalarla ilgili hükümleri içermemekteydi. Bu 

boşluğu doldurmak üzere 6 Ekim 1983 tarihinde "Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname" (KHK/91) yürürlüğe konulmuştur. 6 Ekim 1984 tarihinde de "Menkul 

Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik" (Genel Yönetmelik) 

yayımlanmıştır. 18 Aralık 1985 tarihinde yayımlanan İMKB yönetmeliği ise İMKB’nin içerisinde 

faaliyet göstereceği yasal, idari ve işleyişe ilişkin çerçeveyi çizmiştir.

a) Örgütlenme

İMKB’nin yarı resmi bir statüsü vardır. SPK’nm onayının alınması şartıyla Borsa Genel 

Kurulu’nun KHK/91 ve Genel Yönetmelik çerçevesinde yasal düzenlemeler yapmaya yetkisi vardır. 

Bu anlamda İMKB, ne Londra ve Amsterdam Borsaları gibi tamamen özel ve kendi kendini yöneten 

bir borsa, ne de tamamen kamunun kontrolü altında bir borsadır. Dolayısıyla daha çok Alman 

borsalanna benzemektedir.

b) Üyelik

İMKB’de işlem yapma hakkı sadece belirli koşulları taşıyan üyelere verilmiştir. İMKB’de 

tüzel kişi üyeler ve gerçek kişi üyeler olmak üzere iki grup üye vardır. Tüzel kişi üyeler bankalar 

(Yatırım ve Kalkınma Bankaları dahil) ve aracı kurumlardır. Gerçek kişi üyeler ise borsa 

komisyoncularıdır.

Bu üyeler hem müşterileri için hem de kendi portföyleri için alım-satım yapabilmektedirler.
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c) Pazarlar

İMKB’de başlıca üç pazar vardır: Hisse senedi pazarı, özel sektör borçlanma araçları pazarı 

(Tahvil pazarı) ve kamu borçlanma araçları pazarı.

Hisse senedi pazarı kendi içinde 1. Pazar, 2. Pazar ve kot dışı pazar olmak üzere üçe 

ayrılmaktadır. Hisse senedi işlemlerinin önemli bir kısmı, Haziran 1988 sonu itibariyle 50 hisse 

senedinin işlem gördüğü 1, Pazar’da gerçekleşmektedir.

Özel sektörce ihraç edilmiş borçlanma araçları pazarında, özel sektör tahvilleri için resmi 

pazar ve kot dışı pazar olmak üzere iki pazar vardır. Bunun dışında finansman bonosu ve banka 

bonosu pazarları vardır.

Kamu borçlanana araçları pazarı ise gelir ortaklığı senetleri pazarı ile hazine bonosu ve devlet 

tahvili pazarı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Bu pazarlardan sadece hisse senedi pazarında alım-satımlar fiilen borsada yapılmaktadır. Diğer 

pazarlar fiilen çalışmamakta, borsa dışında yapılan alım-satımlar borsaya tescil edilmektedir. Bunun 

nedeni ise, menkul kıymet alım satımı işlemleri üzerinden alman %.3 MKTF kesintisinden 

kaçınabilmektedir.

İMKB’nin hisse senedi pazarıyla ilgili bilgiler Tablo: 6.1’de özetlenmektedir. Tablo’da 

görüldüğü gibi borsa kotuna alınmış hisse senedi sayısı 400 civarındadır. 1. Pazar’daki şirket sayısı ile 

1987 yılı Temmuz ayma kadar 40 iken, 1987 Temmuz ayında 45’e, 1987 Eylül ayında ise 50’ye 

yükseltilmiştir. 1985 sonunda 382 Milyar TL. olan 1. Pazar şirketleri piyasa değeri 1987 yılı sonunda 

3 Trilyon TL.’ye yükselmiştir. Fiyat/Kazanç (F/K; Fiyat/Hisse Başına düşen kazanç oranı) ise 8-10 

arasında değişmektedir. İşlem görme oranı da 1986’da 1.23 iken, 1987’de 3.23’e yükselmiştir.

IMKB’deki F/K oranları, gelişmiş Ülkelerdekine oranla daha düşük, ancak gelişmekte olan 

ülkelerin ortalamasına yakındır, (Tablo 6.1). Ancak bu bulgulardan, hisse senetlerinin karlılığı 

hakkında bir yargıya varabilmek için, alternatif mali araçların getirilerine de bakmak gerektiği 

gözönüne alınmalıdır.

d) Alım-Satım Sistemi

İMKB Yönetmeliği’nde yer alan ve fiilen hiç uygulanmamış olan fiyat belirleme yöntemi 1 

Ağustos 1988 tarihinde yapılan genel kurulda değiştirilmiştir.

İMKB Yönetmeliği’nde yer alan ilk sistemde, göre borsada fiyatların iki ayrı aşamada iki farklı 

yöntemle belirlenmesi öngörülmüş, seans açılış fiyatı "tek fiyat" yöntemiyle belirlendikten sonra 

seans boyunca "çok fiyat" yönteminin kullanılması kararlaştırılmıştır.



İMKB’nin açılışından 16 Kasım 1987’de yeni binasına geçilinceye kadar çok fiyat yöntemi hiç 
uygulanmamış, bu tarihten sonra da açılış fiyatı uygulaması fiilen terkedilmiştir.

Şu anda İMKB’de fiilen uygulanmakta olan sisteme göre, açılış fiyatı olarak bir önceki seansın 
ağırlıklı fiyatı alınmakta ve seans boyunca çok fiyat yöntemi kullanılmaktadır. Konu ile ilgili 
Yönetmelik değişiklikleri 16 Kasım 1988 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

e) İşlem Maliyetleri

1.1.1988’den beri uygulanan kürtaj tarifesine göre işlem maliyetleri şu şekildedir:

İlk 15 Müyon TL. % 1.0

İzleyen 35 Milyon TL. % 0.8

İzleyen 50 Milyon TL. % 0.6

İzleyen 100 Milyon TL. % 0.4

Fazlası % 0.2

Bu kürtaj oranları, müşteriden alınabilecek azami kürtajı göstermektedir. Borsa üyelerinin 
müşterilerinden daha düşük kürtaj almaları mümkündür. Kamu menkul kıymetlerinde bu kürtaj 
tarifesinin % 50’si uygulanmaktadır.

Gerçekleştirilen emirlerde, yukarıdaki tarifeye göre belirlenen tutarın kamu menkul 
kıymetlerinde ve özel tahvillerde 1/25 ve Hisse Senedinde 1/100’ü Borsa hissesi olarak 
ödenmektedir.

Bu kürtaja ilaveten, bazı aracılar İstanbul dışından hisse senedi alım-satımı yapan 
yatırımcılardan haberleşme ve posta masraflarını da talep etmektedirler.

6.1.2. İkincil Piyasada Hisse Senedi İşlemleri

a) İşlem Hacmi

Hisse senedi ikincil piyasasında işlem hacmi 1983 yılında 1.9 Milyar TL. iken, İMKB’nin 
faaliyete geçtiği ilk yıl olan 1986’da 8.7 Milyar TL.’ye ulaşmıştır (Tablo: 6.3). 1987 yılında işlem 
hacmi önemli ölçüde artarak 105.4 Milyar TL. olarak gerçekleşmiştir. 1988 yılının ilk 6 ayında işlem 
hacminin 102.2 Milyar TL.’ye ulaştığı düşünülürse, yıl sonuna kadar 200 Milyar TL.’lik işlemin 

gerçekleştirilebileceği söylenebilir.



İşlem hacmindeki bu gelişmeye karşılık, ikincil piyasanın toplam işlem hacmi içinde hisse 

senedi ikincil piyasasının payında önemli bir düşüş olmuştur. Kamu menkul kıymetlerinin ağırlığının 

hissedilmediği yıllarda % 4 civarında olan hisse senedi payı, daha sonra düşerek 1986’da % 0.4, 

1987’de ise % 1.8 olarak gerçekleşmiştir (Tablo : 6.3).

IMKB’nin faaliyete geçtiği günden bugüne kadar olan işlemlere bakıldığında, hisse senedi 

işlemlerinin tamamına yakınının 1. Pazardaki hisse senetleri üzerinde yapıldığı görülmektedir. 2. 

Pazar şirketlerinin toplam hisse senedi işlemleri içindeki payı % 5 civarında olmuştur.

b) Aracılar Açısından İşlem Hacmi

Aracıların nitelikleri açısından hisse senedi alırn-satımlarına bakarsak, zaman içerisinde 

bankaların payında bir düşme, aracı kurumların payında ise bir artış görülmektedir (Tablo : 6.4). 

Ancak, 1987 yılında bankaların payında bir artış, aracı kurumlanıl payında ise bir düşüş 

görülmüştür. Komisyoncuların 1983’de % 16 civarında olan payları 1985’de % 3.5’e kadar düşmüş 

fakat Borsa’mn açılmasıyla birlikte payları artarak 1987’de % 20.2’ye ulaşmıştır (Tablo : 6.4).

Hisse senedinin uzmanlık gerektiren bir yatırım aracı olması ve alım-satıftnnm sadece Borsa’da 

yapılabilmesi, komisyoncuların hisse senedi ikincil piyasasında önemli bir işlem hacmine ulaşmasına 

yol açmıştır.

Hisse senedi pazarında aracıların gerçekleştirdikleri işlemler açısından lıisse senedi 

piyasasındaki yoğunlaşmaya bakıldığında, en çok işlemi gerekleştiren aracının payının 1986’da % 25 

civarındayken, 1987’de % 10’a düştüğü görülmektedir (Tablo : 6.5). En çok işlemi gerçekleştiren ilk 5 

ve 10 aracının paylan da 1987 yılında önemli ölçüde düşmüştür.

c) Fiyat Hareketleri

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ndaki hisse senedi fiyatları açısından 1986 yılı istikrarlı bir 

yıl olmuş ve İMKB endeksi fazla dalgalanma göstermeden % 71 düzeyinde artarak 170.86’ya 

ulaşmıştır. 1987’nin ilk aylarında başlayan fiyat artışları Mayıs ayında hızlanmaya başlamış ve 

İMKB endeksi Ağustos ayı içinde 1332.37’ye ulaşmıştır. Bu hızlı fiyat artışları büyük ölçüde, yatırım 

fonlarıyla ilgili beklentilerden ve bazı kamu görevlileriyle borsa üyelerinin demeçlerinden 

kaynaklanan talep artışı sonucu ortaya çıkmıştır. Kısmen bu beklentilerin gerçekleşmemesi, kısmen 

de özelleştirmeyle ilgili açıklamalardan ötürü Eylül ayından itibaren fiyatlar düşmeye başlamıştır. 

Kasım ayındaki ve 1988 yılı Ocak ayındaki artışlara rağmen fiyatlardaki düşme hala sürmektedir. 

1987 sonunda 673 olan İMKB endeksi, 1988 yılı Aralık ayında 405.8 düzeyine düşmüştür.



d) IMKB’de Piyasa Etkinliği

Menkul kıymetlerin alım satımının yapılması için belli bir piyasanın "organize edilmesi"ne ilk 

bakışta hiçbir gerek yoktur. Nitekim gerek dünyadaki tarihsel gelişim ve gerekse Türkiye’deki 

uygulama, menkul kıymetlerin organize olmamış ortamlarda da el değiştirebildiğini göstermiştir.

Bu durumda organize menkul kıymetler piyasalarının oluşturulmasma neden gereksinim 

duyulduğu ve bu açıdan İMKB’nin konumunun ne olduğu üzerinde durmak gereklidir.

Menkul kıymetlerin organize olmamış ortamlarda el değiştirmesinden doğabilecek sakınca, 

ahm-satım yapanların yeterince bilgi sahibi olamamaları nedeniyle işlemlerin herkesin "tam bilgili" 

olduğu duruma göre kötü koşullarda gerçekleştirmeleri olasılığının yüksek olmasıdır. Bu olguya yol 

açan nedenler yeterince bilgi sahibi olmayanların kandırüması olabileceği gibi, alıcı ve satıcıların, 

yeterli bilgi olmaması nedeniyle, karşılaşamamaları olabilir. İşte bu nedenle bir piyasanın başarısını 

ölçmede kullanılan en önemli ölçütlerin başında, piyasaya katdanlara sunulan bilginin miktar ve 

niteliğini ifade eden "etkinlik" gelmektedir, [FAMA (1970)].

Bir menkul kıymetler piyasasının etkinliği, o piyasada oluşan fiyatların, alım satımı yapılan 

varlıklarla ilgili bilgileri yansıtması anlamına gelir. Fiyatların yansıttığı bilgilerin kapsamına göre üç 

türlü piyasa etkinliğinden söz etmek mümkündür. (1) Zayıf etkinlik, fiyatların yalnızca o varlığın 

geçmişteki fiyatlarını içermesidir. Eğer bir piyasa zayıf etkinliğe sahipse, geçmişteki fiyat 

hareketlerine bakılarak yapılan fiyat tahminleri, bu bilgi olmadan elde edilen tahminden daha üstün 

değildir. (2) Yan-Kuvvetli etkinlik, fiyatların, mali tablolar gibi, kamu oyuna açıklanan her türlü 

bilgiyi içermesi olarak tanımlanır. (3) Kuvvetli etkinlik ise, oluşan fiyatların her türlü bilgiyi 

yansıtmasıdır. Kuvvetli etkinliğe sahip piyasalarda, içerden öğrenenlerin sahip oldukları dahil, hiçbir 

bilgi gelecekteki fiyatları tahminde üstünlük sağlamaz. Bir piyasa kuvvetli etkinliğe sahipse aynı 

zamanda yarı-kuvvetli ve zayıf etkinliğe de sahiptir. Ancak bunun tersi doğru değildir. Yani, zayıf 

etkinliğe sahip bir pazarın yarı-kuvvetli veya kuvvetli etkin olması gerekmez. Batıdaki hisse senedi 

pazarlarında yapılan görgül (ampirik) çalışmalar, bu pazarların zayıf ve yarı-kuvvetli etkinliğe sahip 

oldukları, ancak kuvvetli etkinlik hipotezinin geçerli olmadığı sonucuna varmışlardır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın etkinliğini sınayan ampirik bir çalışmanın ilk 

bulgularına göre, İMKB zayıf etkinliğe sahip değildir. Söz konusu çalışmada [Alpaslan (1989)], 

İMKB 1. pazarında en sık işlem gören 15 hisse seçilerek, bunların haftalık kapanış fiyatları alınmış, 

ve temettülerle sermaye artırımları için gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra, zayıf etkinlik hipotezi 

başlıca üç istatiksel yöntemle test edilmiştir. Bunlar otokorelasyon testleri; sıralanma (runs) testleri 

ve mekanik ahm-satım kurallarıdır. İlk iki yöntemden elde edilen sonuçlar itibariyle, genel olarak, 

zayıf etkinliğe reddetmek mümkün olmasa dahi, çeşitli filtre kurallarının denendiği üçüncü yöntem 

borsanm etkinliği konusunda ciddi kuşkular uyandırmaktadır. Bir mekanik ahm-satım kuralı olan 

filtre yönteminde, fiyatlardaki küçük oynamalar gözardı edilerek, belli bir miktarın üzerindeki



değişimler birer alım veya satış sinyali olarak yorumlanmaktadır. Örneğin % 5’lik bir filtre kuralı, 

yatırımcıya fiyatlar bir önceki en düşük düzeyden en az % 5 yükseldiğinde hisseyi almasını, aldıktan 

sonra ise fiyatın ulaştığı en yüksek düzeyden % 5 düşmesi halinde satmasını önerir. Bir fiyat serisi 

üzerinde uygulanacak böyle bir yöntemden elde edilen kar, hissenin fiyat serisindeki ilk fiyattan 

alınıp son fiyattan satıldığı, al-ve-tut yönteminin karıyla kıyaslanır. Söz konusu görgül çalışmada, 

böyle bir kıyaslama yapıldığında, örnekte yer alan hisselerin hepsinde filtre yöntemlerinin al-ve-tut 

yönteminden çok daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür. Filtre karlarıyla al-ve-tut karlan arasındaki 

çok büyük farklar, İMKB’de piyasa etkinliğinin, en dar anlamda bile, kuşkulu olduğunun kanıtıdır.

612. Tahvil Piyasası

İkincil tahvil piyasası, ikincil özel sektör menkul kıymet piyasaları içerisinde, hacim olarak en 

canlı ve en büyük olanıdır. Bunun temel nedenini, bankaların son yıllarda tahvile giderek artan 

ilgisinde aramak gerekmektedir. Birincil piyasalarda yaşanan banka destekli genişlemeye paralel 

olarak, bankaların tahvil ikincil piyasasında likidite sağlayıcı olarak işlev gördükleri izlenmektedir. 

Aracı kurumlar ve bankalar anılan bu işlevi birincil piyasalarda kendi pazarladıkları tahviller için 

yerine getirdiklerinden, tahvil piyasası bölüntülenmiş bir yapı sergilemektedir.

Yukarıda değinilen yapı nedeniyle, yasal düzenlemelerin aksine, ikincil tahvil piyasasında 

işlemlerin fiilen borsa dışında yapıldığı izlenmektedir. Daha önce de değinildiği gibi İMKB burada 

sadece bir tescil müessesesi olarak işlemektedir.

a) İşlem Hacmi

Tahvil işlem hacminde de, hisse senedinde olduğu gibi, 1986’dan itibaren hissedilir bir artış 

olmuştur. Tablo: 6.3’de görüldüğü gibi daha önceki üç yılda 40 milyar TL. çivannda olan yıllık işlem 

hacmi 1986’da 106 Milyar TL’ye, 1987’de ise 400 Milyar TL.’ye ulaşmıştır. Artış eğiliminin 1988 

yılında da sürdüğü görülmektedir.

Buna karşılık, toplam işlem hacmi içerisinde tahvilin payı, 1984 yılından itibaren kamu menkul 

kıymetlerinin payındaki artıştan etkilenerek, 1984’de %49’a inmiş, sonraki yıllarda ise % 6-7 

civarında gerçekleşmiştir.

b) Aracılar Açısından Tahvil İşlem Hacmi

Tahvil alım-satımlan fiilen borsa dışında yapıldığından, işlemler sadece bankalar ve aracı 

kurumlar tarafından yapılmaktadır. Tablo 6.6’da görüldüğü gibi ikincil pazardaki satışlar içerisinde 

bankaların payı, aracı kurumlar aleyhine, sürekli olarak artarak 1983 yılında % 20.5’teıı 1988 yılında 

°/c 85.3’e yükselmiştir. Dikkat edilirse bu durum birincil tahvil piyasasında banka destekli gelişmenin 

yaşandığı 1985 sonrasına paralel bir görünüm arzetmektedir.



Öte yandan, tahvil alım-satımlannda aracılar açısından yoğunlaşmaya bakıldığında hisse senedi 

ikincil pazarına göre daha yoğunlaşmış bir piyasa yapısı göze çarpmaktadır (Tablo: 6.5). Bu 

yoğunlaşma 1987 yılına kadar azalmış, 1988 yılının ilk altı aylık verilerine göre tekrar artmaya 

başlamıştır.

Bu bilgiler ışığında, tahvil ikincil piyasasının bankaların etkin olduğu oligopolistik bir piyasa 

yapısına sahip olduğu söylenebilir.

c) Tahvil İkincil Piyasasının Temel Özellikleri

Tahvil piyasasınm en belirgin özellikleri arasında, borsa dışı tahvil piyasasının yapısı, tahvil 

fiyatlamasında kullanılan yöntemler ve yatırım fonlarının etkileri sayılabilir.

i) İkincil piyasada tahvil alım-satımı borsa dışında bankalar ve aracı kurumlar tarafından 

yapılmaktadır. Aracılık yüklenimi yaparak veya sadece pazarlama amacıyla birincil piyasada tahvili 

satan banka veya aracı kurum, aynı zamanda söz konusu tahvilin ikincil piyasasını da 

oluşturmaktadır. Böylece, bir tahvil belirli bir (veya birkaç) banka/aracı kurum tarafından alınıp 

satılmaktadır. Bu durum anılan bölüntülenmiş yapıyı işaret etmektedir.

Bu banka/aracı kurumlar bir yandan söz konusu tahvilin likiditesini sağlamakta, diğer yanda da 

bazı durumlarda, ortaklık vade bitiminde ödeme güçlüğü çektiği takdirde devreye girerek geri 

ödemeleri yapmaktadırlar.

Tahvil ikincil piyasasının, birçok alıcı ve satıcının verdikleri alım ve satım emirlerinin 

karşılanması şeklinde bir işleyişe sahip olmaması, fiyatlamanm nasıl yapıldığı sorusunu gündeme 

getirmektedir.

ii) ikincil piyasanın bölüntülenmiş olması burada rekabetçi koşullarda fiyat oluşmasını 

engellemektedir. Tahvil fiyatları, bu nedenle kendi içinde tutarlı bir iskonto mekanizmasına dayansa 

bile, iskonto oranının rekabetçi koşullarda belirlenmemiş olması nedeniyle, ne ihraççı firmanın ne de 

piyasanın durumunu yansıtmaktadır.

iii) Tahvil ikincil piyasasını etkileyen önemli unsurlardan birisi de menkul kıymetler yatırım 

fonlarıdır, ilki 1987 yılının Temmuz ayında faaliyete geçen yatırım fonlarının sayısı Temmuz 1988 

sonu itibariyle 17’ye ulaşmıştır. Tamamına yakını tahvil alım-satırmnda aktif bankalarca kurulan ve 

yönetilen bu fonların portföylerinin önemli bir kısmı özel sektör tahvillerinden oluşmaktadır.

Bankanın kendi portföyü ile yatırım fonu portföyündeki tahviller çeşitli nedenlerle sık sık yer 

değiştirebilmektedir. Bankalar pazarlama güçlüğü çektikleri tahvilleri fon portföyüne koymakta, 

kendi portföylerinde olan ve vadesi veya kupon ödeme tarihi gelmiş tahvilleri ise geçici olarak fon 

portföyüne alarak vergi muafiyetinden yararlanmaktadırlar.



1983 1984 İ985 1986 1987 1988

Banka 69,9 60,5 51,7 41,4 45,2 30,3

Aracı Kurum
Komisyoncu 30,1 39,5 48,3 58,6 54,8 69,7

TOPLAM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

KAYNAK : SPKve İMKB Bültenleri

TABLO : 6.5- HİSSE SENEDİ VE TAHVİL PAZARLARINDA ARACILAR AÇISINDAN YOĞUNLAŞMA

Hisse Senedi Tahvil

1986 3987 1985 1286 1987 1988 (6 av)

İlk 1 Aracının Payı (%) 24,8 9,7 ' 41,1 34,1 25.8 42,3 .

İlk 5 Aracının payı (%) 67,8 35,2 87,9 85,8 67,0 76,0

İlk 10 Aracının Payı (%) 84,4 52,0 99,7 99,0 89,7 95,3

KAYNAK : SPK ve İMKB Bültenleri

TABLO : 6.6- ARACILARIN NİTELİĞİNE GÖRE İKİNCİL PİY ASADA TOPLAM TAHVİL SATIŞLARI (%)

1983 1984 1985 1986 1987 1988

Banka 20,5 23,9 28,9 61,6 76,1 90,9

Aracı Kurum 79,5 76,1 71,1 38,4 23,9 9,1

TOPLAM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

KAYNAK : SPK Aylık Bültenleri



63. Kamu Borçlanma Araçları

Kamu borçlanma araçlarının ikincil piyasası, özel kesim tahvil piyasasma benzer bir yapı 

göstermekle birlikte, daha rekabetçidir. Bu piyasada iskonto oranlan, TCMB tarafmdan yapılan açık 

piyasa işlemleri yoluyla belirlenen referans iskonto oranından etkilenmektedir. Bu da, söz konusu 

piyasada kar marjlarının, diğer bütün menkul kıymetler ikincil piyasalarının altmda oluşmasına 

neden olmaktadır.

Bu bölümde TCMB tarafından uygulamaya konulan açık piyasa işlemleri üzerinde 

durulmuştur.

T.C. Merkez Bankası, 4 Şubat 1987 tarihinden itibaren açık piyasa işlemleri uygulamaya 

başlamıştır. Açık piyasa işlemleri, Merkez bankası’nca ekonominin likidite durumu gözönünde 

bulundurularak, ya işlemlere konu olması uygun görülen senetlerin alımı yapılarak likidite düzeyini 

artırmak, ya da bu senetlerin satışı suretiyle likidite düzeyini azaltmak amacıyla yapümaktadır.

T.C. Merkez Bankası, 1211 Sayılı Kanun’un 52 nci maddesinin 3291 sayılı kanun’la 

değiştirilerek Banka’ya repo işlemleri yapma yetkisi verilmesi üzerine açık piyasa işlemlerini 

başlatma olanağına kavuşmuştur. Andan kanun maddesinde T.C. Merkez Bankası’nm ekonominin 

likiditesini düzenlemek amacıyla kendi nam ve hesabına alıp satabileceği senet türleri belirtilmiştir. 

Buna göre;

a. Her tür Devlet İç Borçlanma senetleri, kamu idare ve kurumlan tahvilleri,

b. Ödenmiş sermayesi en az 500 milyon TL olan anonim şirketlerin borsada kayıtlı tahvilleri ve 

Sermaye Piyasası kurulunca ihraç izni verilen borç senetleri (sermaye miktarı, toptan eşya genel 

endeksindeki değişmeler dikkate alınarak Banka meclisince değiştirilebilir).

c. Banka mevduat sertifikaları

d. Vadelerine en çok 120 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve kar-zarar ortaklığı belgeleri,

Asgari üç imza taşıyan ve vadelerine en çok 120 gün kalmış olan ticari senet ve vesikalarla 

sanayi ve maden işleriyle uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin ticari senetleri açık piyasa işlemlerine 

konu olabilecek senetlerdir.

Açık piyasa işlemlerine dahil edilecek veya işlem dışı bırakdacak senet türleri, T.C. Merkez 

Bankası Banka Meclisinde belirlenmektedir. İşlemler, halen sadece Devlet İç Borçlanma senetleri 

kullanılarak yürütülmektedir. Ancak, kanun hükmünden de anlaşılacağı gibi, uygun ortam oluştuğu 

takdirde Banka Meclisi çok değişik türde senetleri açık piyasa işlemleri kapsamına alabilecektir.



T.C. Merkez Bankası’na açık piyasa işlemleri kapsamına giren işlemlerle ilgili kurum ve 

kuruluşları bankalar ve Sermaye Piyasası Kanununa göre belirlenen aracı kuruluşlar arasından tesbit 

etme yetkisi verilmiştir. Banka repo ve açık piyasa işlemlerini, halen sadece bankalarla yapmaktadır. 

Ancak, koşullar uygun bulunduğu takdirde, söz konusu işlemleri banka dışı mali kuruluşlarla da 

yapması mümkün olacaktır.

Daha önce de değinildiği gibi, açık piyasa işlemlerini düzenleyen, 1211 Sayılı T.C. Merkez 

Bankası Kanunu’nun 52’nci maddesinde yapılan önemli değişiklik Banka’ya repo işlemleri yapma 

yetkisi verilmesidir. Anılan maddeyle, Banka’ya açık piyasa işlemlerine dahil senetleri, vadeleri 

dikkate alınmaksızın, geri satma anlaşması imzalayarak satın alma veya geri alma anlaşması 

imzalayarak satma olanağı sağlanmış, anlaşma süresinin 91 günü aşamayacağı belirtilmiştir.

T.C. Merkez Bankası, dört değişik türde işlem yapmaktadır.

a. Geri alım vaadiyle satış: Ekonomide geçici likidite fazlası olduğu zamanlarda Banka, 

bankalarla geri alım vaadiyle satma anlaşması imzalayarak Devlet İç Borçlanma Senedi satmaktadır. 

Açık piyasa işlemleri çerçevesinde en yaygın olarak yapılan işlem türüdür. Kanun’a göre azami 

anlaşma süresi 91 gün olmakla birlikte, pratikte anlaşma süreleri 1 gün ile 1 ay arasında 

değişmektedir.

b. Doğrudan satış: T.C.Merkez Bankası piyasadan uzun süreli olarak nakit çekmek istediği 

zaman Devlet İç Borçlanma Senetlerini doğrudan satış yöntemiyle satmaktadır. Likiditeyi daraltıcı 

etkisi, geri alım vaadiyle satış yöntemine göre daha fazladır.

c. Geri satım vaadiyle alış: Ekonomide geçici likidite darlığı olduğu zamanlarda Banka’nın 

başvurduğu bu yöntem geri alım vaadiyle satma işleminin tam tersi yönde etki gösterir.

d. Doğrudan alım: T.C. Merkez Bankası ekonomiye uzun süreli likidite sunmak istediği zaman, 

bankalardan, Devlet İç Borçlanma Senetlerinin kesin alimim yapmaktadır.

T.C. Merkez bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde uygulayacağı alış ve satış fiyatlarını, 

Devlet İç Borçlanma Senetlerinin vadelerine göre, her gün ilan etmektedir.

Bankaların açık piyasa işlemlerine katılabilmeleri için T.C. Merkez bankası ile geri alma 

vaadiyle satma anlaşması imzalamaları gerekmektedir. Anılan sözleşmeye göre senetlerin geri alım 

fiyatları önceden belirlenmesi gerekmektedir. Yine sözleşmeye göre taraflardan biri, tek taraflı 

olarak, anlaşmaya uymaktan kaçınamaz, ancak taraflar koşullar üzerinde anlaştığı takdirde anlaşma 

iptal edilebilir.



Açık piyasa işlemleri, esas itibariyle, bir para politikası aracı olmakla beraber sermaye piyasası 

üzerinde de etkili olmaktadır. Bu işlemler çerçevesinde alım-satım konu olan senetler için ikincil 

piyasanın gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Nitekim, açık piyasa işlemlerine konu edilen Devlet İç 

Borçlanma Senetlerine olan talep genişlemiştir. Bu genişlemede bankaların sözkonusu menkul 

kıymetleri elde tutma sürelerinin, dolayısıyla menkul kıymet stoklarını ayarlayabilmelerinin katkısı 

önemli olmuştur. T.C. Merkez Bankası’nın, Kanun’da belirtilen diğer senet türlerini de açık piyasa 

işlemleri kapsamına alması, bu senetlere de likidite kazandıracaktır.
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7- SERMAYE PİYASALARINDA DÜZENLEYİCİ KURUMLAR VE İŞLEVLERİ

Sermaye Piyasalarında düzenleyici kurumlar, Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine ve Dış Ticaret 

Müsteşarlığı ve T.C. Merkez Bankası’dır.

7.1. Sermaye Piyasası Kurulu

Tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir 

şekilde katılmasını sağlamak amacıyla kabul edilen 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Ser. 

P.K.)’nun 17. maddesine göre, bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere tüzel kişiliğe haiz, Sermaye 

Piyasası Kurulu (SPK) kurulmuştur.

Kurul biri başkan, biri başkan vekili olmak üzere yedi üyeden oluşur. Yetkilerini kendi 

sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanır.

91 sayılı kanun Hükmünde Kararname, Menkul Kıymetler Borsalarımn kuruluşları, işleyişleri 

ve denetlemeleri konusunda SPK'ya önemli görev ve yetkiler vermiştir.

Ayrıca Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı KHK’nin 

Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde 45 Sayılı KHK’da SPK’ya çeşitli konularda 

görev ve yetkiler vermiştir.

7.1.1. SPK’mn Sermaye Piyasası Kanunundan Doğan Görev ve Yetkileri

Sermaye Piyasası Kanunu’nun SPK’ya verdiği görev ve yetkiler, Kanunun 22. maddesinde 

verilenler ile diğer maddelerde yeri geldikçe verilenler olmak üzere iki başlık altında ele alınabilir.

1. S.P.K.’mn Ser.P.K.’nm 22. Maddesinden Doğan Görev ve Yetkileri:

a) Menkul Kıymetlerin halka arzına izin vermek, halka arz ve satışı düzenlemek, denetlemek 

ve bu amaçla tebliğler çıkarmak.

b) Kamunun aydınlatılmasını sağlamak amacıyla, genel ve özel nitelikte kararlar almak; 

özellikle bilanço, kar ve zarar tablosu, yıllık raporlar, denetim raporları ve diğer tablolar hakkında 

standartlar tespit etmek ve bunları tebliğlerle duyurmak. (Bu tebliğler, ortaklık hesaplarının açıklığını 

ve ilgililerin aydınlatılmasını sağlama amacını güder ve ortaklığın yönetimine ve içişlerine karışma 

niteliğinde hükümler taşıyamaz.)

c) Kanun hükümleri gereğince kendisine tevdi edilen bilanço, yıllık raporlar ve denetim 

raporları ile diğer belgeleri incelemek, gerekli gördüğü hususlar hakkında denetçilerden ayrıca rapor 

istemek; elde ettiği sonuçlan değerlendirmek ve ortaklık mali durumunda tehlikeli sayılacak 

belirtilerin tespiti halinde ortaklığın dikkatini çekmek.



d) Kanuna tabi anonim ortaklıklar ile sermaye piyasasında faaliyette bulunan yardımcı 

kuruluşların faaliyetlerinin Ser.P.K. ve ilgili mevzuata uygunluğunu denetlemek.

e) Ortaklıklar ile sermaye piyasında faaliyette bulunan yardımcı kuruluşların Kanuna veya esas 

sözleşme hükümlerine veya işletme maksat ve konusuna aykırı görülen durum ve işlemlerini, gerekli 

işlem yapılmak üzere, yetkili mercilere bildirmek.

f) Kamu yararının gerektirdiği hallerde menkul kıymetlerin halka arzının geçici olarak 

durdurulması hususunda Maliye Bakanlığına^*) teklifte bulunmak.

g) Maliye Bakanlığınca istenecek incelemeleri yapmak.

h) Çalışmaları hakkında Maliye Bakanlığına rapor vermek.

i) Sermaye piyasası ile ilgili mevzuatta yapılması gerekli değişiklikler konusunda Maliye 

Bakanlığına öneride bulunmak.

j) Tahviller için verilen halka arz izinleri ve bunların satış sonuçları hakkında üçer aylık 

dönemler itibariyle Merkez Bankasına bilgi vermek.

2. SPK’nın, Ser.P.K.’mn Diğer Maddelerinden Doğan Görev ve Yetkileri:

a) Kurul, menkul kıymetlerin halka arzında halka açıklanacak olan bilgilerin yer alacağı 

izahnamede hangi bilgilerin yeralacağını hisse senetleri ve tahviller açısından ayrı ayrı belirler (6. m., 

IX)

b) Kurul, halkın menkul kıymetleri satın almaya davet edilmesi sırasında izahname ve esas 

sözleşmenin hangi maddelerin sirkülerde yayınlanacağını ve yayın organları ile yapılacak diğer 

ilanların esaslarını tespit eder (6.m., 2.f.).

c) Kurul, halka arz edilen hisse senetlerinin üç ayı geçmemek üzere tanınacak satış süresi 

sonunda tamamen satılacağı ve bedellerinin ödeneceğinin kurucular, pay sahipleri ya da bir veya bir 

kaç aracı kurum veya banka tarafından taahhüt edilmesini ister (7.m., 2.f.).

d) Kurul, menkul kıymetlerin halka satışmda küçük tasarruf sahiplerinin bunları almalarını 

kolaylaştırıcı, hak ve yararlarını koruyucu tedbirlerin ahnmasını ortaklıktan ve satışı yapanlardan 

isteyebilir (7.m., 5.f.).

e) Kurul, menkul kıymetleri halka arz olunan veya halka arz olunmuş sayılan ortaklıkların 

kaydını tutar (ll.m., 1 ve 2.f.).

 -------------------------------
' Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili olduğu Bakanlık, 27.9.1984 gün ve 3046 sayılı "Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkın 
ve 3274 sayılı "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" hükümlerine göre Hazine ve Dış Ticaret Müs 

"Bakanlık"tır.



f) Kurul, hisse senetlerini halka arz etmek üzere anonim ortaklıklar ile kurulmuş olup da 

sermaye artırmak suretiyle hisse senetlerini halka arzedecek olan anonim ortaklıklardan kayıtlı 

sermaye sistemine geçmek isteyenlere izin verir (12.m., i.f.).

g) Kurul, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvillerin şekil, çıkarılma ve değiştirilme şart ve 

usullerini tespit ve ilan eder (14.m., İ.f.).

h) Kurul, hisse senetleri halka arz yoluyla satılan anonim ortaklıkların esas sözleşmelerinde 

göstermek zorunda oldukları birinci temettü oranı için en alt düzeyi belirler (15.m.,l.f.).

i) Kurul, aracı kuramların aracılık faaliyetlerinde bulunabilmeleri için almaları gereken Borsa 

Bankerliği Belgesinin verilmesinde aranacak şart ve nitelikler ile aracı kuramların faaliyetleri 

sırasında uyacakları koşullan yönetmelikle belirler (32.m., 2. ve 3.f.).

j) Kurul, menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının ve fonlarının portföylerinde yeralan bir 

menkul kıymetin portföy içindeki payının Kanun’da belirtilen sınırları aşması (portföyün değerinin 

değişmesi veya opsiyon haklarının kullanılması) halinde fazla kısmm en geç 6 ay içinde tasfiyesinin 

imkansız olduğu veya büyük zarar doğuracağının belgelenmesi halinde süreyi uzatabilir (fonlar için en 

çok 3 ay) (34.m., 7.f. ve 41/d.m.).

k) Kurul katılma paylarının (menkul kıymetler yatırım fonlarının payları) ihraç ve geri satın 

alınma değerlerinin halka duyurulmasının şeklini belirler (40.m„ 5.f.).

1) Kurul, istisnai hallerde ve fon varlığının % 10’unu geçmemek üzere, yönetici bankanın, fon 

adına kredi almasına izin verebilir (4 l/h, m.).

m) Kurul, menkul kıymetlerini halka arzeden veya etmiş sayılan ortaklıklar ile sermaye 

piyasasındaki yardımcı kuruluşların bu Kanundan doğan işlem ve hesaplarını kurul denetçileri 

vasıtasıyla denetler (45. m., İ.f.).

n) Kurul, verilen süre içinde, aracı kuram tarafından gerekli tedbirlerin alınmadığı veya mali 

durumun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflamış olduğu tespit olunduğu takdirde, aracı 

kurumun borsa bankerliği belgesini iptal edebilir (46/a.m., 2.f.). Kuru! borsa bankerliği belgesi iptal 

olunan aracı kurumun tedricen tasfiyesi için Maliye Bakanlığı’na başvurabilir.

7.1.2. SPK’nın KHK 91’den Doğan Görev ve Yetkileri

KHK 91, menkul kıymetlerin güven ve istikrar için işlem görmesi için, menkul kıymetler 

borsalarınm açık, düzenli ve dürüst çalışmasını sağlamak üzere, kuruluş, yönetim, çalışma esasları ve 

denetlenmeleri açısından Kurula çeşitli görev ve yetkiler tanınmıştır. Bu nedenle KHK 91’in Kurul’a 

verdiği görev ve yetkiler üç ana başlık altında ele alınmıştır.



1. KHK 91’in SPK’ya Borsalarm Kuruluş ve Organları Hakkında Tanıdığı Görev ve Yetkiler:

a) Kurul, menkul kıymetler borsalarının gerekli görülen yerlerde kurulması için, Maliye 

Bakanlığı’na teklifte bulunmakla yükümlüdür (3/l.m.).

b) Kurul, menkul kıymetler borsalarında faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilere izin verir, 

kurul üyelik şart ve niteliklerini (Bakanlar Kurulunca yayınlanacak) bir yönetmelikle belirlemekle 

görevlidir (4/1 ve 2.m.).

c) Kurul, borsa genel kurulunun toplanacağı tarihleri belirlemek ve gerektiği zamanda genel 

kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak hakkına sahiptir. Genel kurulun kararları SPK’nın onayı ile 

yürürlüğe girer (5/2 ve 3. m.).

d) Kurul, Maliye Bakanlığı’nm onayı ile Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan 

menkul kıymetler borsalarının, genel kurul ve yönetim kurulları ile başkan ve denetçilerinin;

(a) Seçilmelerine veya atanmalarına ve görev sürelerine,

(b) Görev ve yetkilerine,

(c) Sorumluluklarına,

(d) Ücretlerine,

ilişkin hususlar ile borsa oranı, üye ve görevlilerinin çalışma usul ve esasları içeren yönetmeliği 

hazırlamakla görevlendirilmişti^ 9.m.).

2. KHK 91’in, SPK’ya Borsa İşlemleri Konusunda Verdiği Görev ve Yetkiler :

a) Kurul, Maliye Bakanhğı’nın önerisi ile Bakanlar Kurulu’nca yürürlüğe konulacak olan 

menkul kıymetler borsalarında işlem görecek olan menkul kıymetlerin borsa kotuna alınması ile ilgili 

esaslara ait yönetmeliği hazırlamakla gröevlendirilmiştir (10/l.m.).

b) Kurul, borsa yönetim kurulunca belirlenen borsadaki alım-satım işlemlerine ilişkin kurallara 

ait yönetmeliği onaylamakla ve gerekli gördüğü noktaların değiştirilmesi talep etmekle görevlidir 

(11/1.m.).

c) Kurul, borsa üyeleri arasındaki ihtilaflı olaylarda borsa yönetim kurullarının kararları 

konusunda kendisine yapılan itirazları değerlendirip sonuçlandırmakla görevlidir (13.1., l.f.).

d) Kurul, borsa yönetim kurulunun başvurusu üzerine borsalarm onbeş güne kadar 

kapatılmasına karar verebilir. Ayrıca bir aya kadar kapatılması için Maliye Bakanlığı’na başvurabilir 

(14.1., 3.f.).



3. KHK 91’in SPK’ya Verdiği Diğer Görev ve Yetkiler:

a) Menkul kıymet borsalarının bütçeleri Kurul’un onaylaması ile yürürlüğe girer (151,2.f.).

b) Kurul, borsanm açık, düzenli ve dürüst çalışmasını engelledikleri veya borsa işlemlerine hile 

karıştırdıkları hallerde Borsa Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu 

Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulması için Maliye Bakanlığı’na başvurur.

7.1 J. SPK’nm KHK 45’den Boğan Görev ve Yetkileri

a) Kurul, menkul kıymet alım-satımında ekonomik konjonktüre göre uygulanacak azami ve 

asgari iskonto fiyatları veya oranlarını tesbite, gerektiğinde serbest bırakmaya ve bunların uygulama 

esaslarını belirlemeye yetkilidir (Ek Madde 29, 4.f.).

b) Kurul, tahvil arz ve talebi arasındaki dengesizlikleri gidermek ve tahvil piyasasının istikrarını 

sağlamak amacıyla kurulan tüzel kişiliğe haiz "Menkul Kıymetler Tanzim Fonu''nu yönetmekle 

görevlendirilmiştir (Ek Madde 31., 2.f.).

c) Kurul, fon kaynaklarının tahsil zamanı, faiz verilmesi ve diğer konularda düzenleme yapmaya 

yetkilidir (Ek Madde 32, 3.f.).

12- Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı

Ekonomi ve dış ticaret politikalarının tesbitine yardımcı olmak, bu politikalar çerçevesinde 

faaliyetlerin düzenlenmesi, uygulanması, uygulamanın izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurulan 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın görevleri ve teşkilatı, 3274 sayılı Kanun ile. düzenlenmiş 

bulunmaktadır.

Bu çerçevede, bankalar ve sermaye piyasasına ilişkin politikaları hazırlamak, uygulanmasını 

izlemek ve denetlemek Müsteşarlığın temel görevleri arasında yer almaktadır.

Müsteşarlık, "Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü" ana hizmet birimi aracılığıyla, Bankalar 

Kanunu, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu. 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanunu, 1447 

sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu, bunların ek ve tadilleri ile sair ilgili mevzuat 

çreçevesinde mevduat ve tasarrufun teşvik ve tanzimine, uzun, orta ve kısa vadeli kredilere, sermaye 

piyasasına, para ve kredi politikalarına ilişkin esasları düzenlemek, bizzat uygulamak veya ilgili 

kuruluşlarca uygulanmasını izlemek görevini de üstlenmiştir.

Sermaye piyasası ve ilgili mevzuata ilişkin olarak, çeşitli düzenlemelerle Müsteşarlığa verilen 

temel yetkiler, ana başlıklar itibariyle aşağıda verilmektedir.



1. Sermaye Piyasasında Faaliyet Gösteren Yardımcı Kuruluşlara Kuruluş İzni Verilmesi:

Sermaye Piyasası Kanunu ve buna bağlı düzenlemelere göre, aracı kuramların ve menkul 

kıymetler yatırım ortaklıklarının kuruluşlarına izin verilebilmesi için Müsteşarlıktan uygun görüş 

alınması, menkul kıymetler yatırım fonu kurulması için de yine Müsteşarlıktan izin alınması 

gerekmektedir.

2. Bazı Mali Büyüklüklerin Belirlenmesi:

Aracı kuramların faaliyette bulunabilmesi için gerekli ödenmiş sermaye ve ihtiyaç akçeleri 

toplamı, menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının başlangıç sermayeleri, kayıtlı sermaye sistemine 

geçecek ortaklıkların sahip olması gereken başlangıç sermayeleri miktarı gibi rakamlar 

Müsteşarlıkça belirlenmektedir.

3. Menkul Kıymetler Borsaları ile İlgili Yetkiler:

Menkul kıymetler borsalarınm gerekli görülen yerlerde, SPK’nın önerisi üzerine, kurulması

Yabancı menkul kıymetlerin borsa kotuna alınması gibi konular Müsteşarlığın iznine tabidir.

Borsaların bir aydan fazla süre ile geçici olarak kapatılmasına karar verme ve Bakanlar 

Kurulu’na önermeye, menkul kıymetler borsalarıyia birlikte veya ayrı olarak faaliyet göstermek üzere 

Kambiyo Borsaları kurmaya ve bu borsaların çalışma esaslarını tesbite de Müsteşarlık yetkilidir.

4. Türk Parasının Kıymetini Korama Hakkında 30 Sayılı Karara İlişkin Yetkiler:

Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de yatırım yapmaları, ticari faaliyette bulunmaları, ortaklığa 

katılmaları, şube açmaları hisse almaları, büro temsilcilik, acenta kurmaları, bunların gerektirdiği 

sermayeyi döviz olarak yurda getirmeleri ve Müsteşarlıktan izin almaları şartına bağlanmıştır.

Bu konulara ait esaslar ile kar, temettü, satış ve tasfiye bedellerinin, gayrimaddi hakların 

kullanılması karşılığında ödenecek meblağların transferi veya Türk Parası olarak Türkiye’de 

kullanılması ya da blokajı ile ilgili hususlar Müsteşarlıkça belirlenmektedir.

Türkiye’de yerleşik kişilerin, yurt dışında iş yapmak veya ticari bir ortaklığa katılmak için, 3 

milyon ABD dolarına kadar ayni veya nakdi sermayenin, işletme malzemesinin ihracına, bu kişilerin 

yurt dışında büro, temsilcilik, acentalık ve benzerlerini kurmalarına ilişkin talepler de Müsteşarlıkça 

değerlendirilmektedir.

Son getirilen düzenlemelere göre de yurt dışındaki yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarınca 

tamamen veya kısmen Türk menkul kıymetlerinden oluşan portföyler tesis edilmesi için Hazine ve 

Dış Ticaret Müsteşarhğı’ndan izin alınması şarttır. Verilecek bu izin ile, oluşturulacak portföyün 

büyüklüğü ve/veya portföyün menkul kıymetler nevinden birleşimi ve/veya tek bir Türk şirketinin



Temmuz 1988’de 30 sayılı Karar çerçevesinde çıkarılan yeni bir tebliğle, yabancı yatırım 

fonlarının ve yatırım ortaklıklarının hisse senetlerine yatırım yapabilecekleri belirlenmiştir. Ayrıca, 

bunların yatırımlarına ait temettü ve faiz gelirleri ile satış bedellerinin transferinin serbest olduğu 

yinelenmiştir.

Buraya kadar yerleşik olmayan kişilerin Türk menkul kıymetlerine yatırımları konusundaki 

mevzuat ele alınmıştır. Türkiye’de yerleşik kişilerin yabancı menkul kıymetlere yatırımları da 30 

sayıb Karar’da ele alınmıştır. Kararın 13. maddesi uyarınca Türkiye’de yerleşik kişilerin yabancı 

menkul kıymetleri alabilmeleri kambiyo kontrolü nedeniyle ön izine tabidir. Daha önce de değinildiği 

gibi yerleşik olmayanların hisse senedi talebi nasıl yabancı sermaye girişi olarak yorumlanıyorsa, 

yerleşiklerin yabancı menkul kıymetlere talebi de doğrudan sermaye çıkışı olarak 

değerlendirilmektedir.

Yurt dışma, anılan amaçlarla, sermaye çıkışlarında 3 milyon ABD Dolarına kadar HDTM’den, 

bunun üstündeki tutarlar için ise Bakanlar Kurulu’ndan izin almak gerekmektedir.

8.1.2. Menkul Kıymetlerin İhracı ve İşlem Görmesi:

Yabancı menkul kıymetlerin Türkiye’de ihraç edilmesi düzenlenmemiştir. Ancak KHK 91 ve 

Borsalar Genel Yönetmeliği yabancı menkul kıymetlerin Türkiye’de işlem görmesi ile ilgili hükümler 

içermektedirler. Buna göre HDTM’nin ön izni ile yabancı menkul kıymetlerin Türk borsalarından 

birine kote edilebilmesi mümkündür. Kotasyon’da iki ana kriter uygulanmaktadır. Kote edilecek 

yabancı menkul kıymetler,

(i) İhraç edildikleri ülkede bir borsaya kote edilmiş olmalı,

(ii) ve Türk borsasınm kotasyon koşullarına uyuyor olmalıdırlar.

30 sayılı Kararın 12. maddesine göre Türk şirketlerine ait menkul kıymetlerin yurt dışında 

ihracı ve işlem görmesi mümkün değildir. Hisse senetleri açısından bakıldığında yabancı sermaye 

mevzuatı anılan konuda kısıtlama getirmektedir. Borçlanma araçlarında ise Kar/Zarar Ortaklığı 

Belgeleri ve döviz cinsinden tahviller dışında konu düzenlenmemiştir. Türk şirketlerinin, ön izin 

almak koşuluyla, yurt dışında, Kar/Zarar Ortaklığı Belgeleri ve döviz cinsinden tahviller ihraç 

etmeleri, bunların dışarıda işlem görmesi mümkündür.

8.1.3. Yabancı Mali Kuruluşların Ulusal Piyasaya Girişleri:

Yabancı mali kuruluşların Türkiye’de şube açmaları, kurulmaları veya varolan bir mali 

kuruluşa iştirak etmeleri, 30 sayılı Karar çerçevesinde, mümkündür. Gerekli izin alındıktan sonra bu 

kuruluşlar yerleşik olanların tabi oldukları şartlarla çalışmak durumundadırlar. Bu açıdan yerleşik 

olmayan kuruluşlara karşı ayrımcı bir yaklaşım mevzuatımızda mevcut değildir.



8-2. Kambiyo Mevzuatı ve Diğer Düzenlemeler

1980 sonrasında Türk kambiyo mevzuatı önemli ölçüde serbestleştirilmiştir. Bu 

serbestleştirme adımlarının en önemlilerinden biri döviz tevdiat hesaplarının düzenlenmesidir. 30 

sayıh Kararla getirilen bu hesaplar ile Türkiye’de yerleşik kişilerin yasal olarak döviz 

bulundurabilmeleri imkan dahiline girmiştir.

Bunun yanısıra yine bu dönemde konu ile ilgili olarak T.C. Merkez Bankası’ndan bankalara 

çeşitli yetkiler devredilmiştir. Bugün bankaların büyük hacimli işlemlerde döviz kurunu 

belirleyebilmek gibi bir yetkisi bulunmaktadır. Bunun yanısıra ihracat dövizlerinin kullanımı 

serbestleştirilmiş, bankalara yabancı sermaye yatırımlarından doğan gelirleri transfer yetkisi 

verilmiş, kendilerine kısa vadeli dış kredi sağlayabilmeleri mümkün hale getirilmiştir.

825. Yürürlükteki Düzenlemelerin Özellikleri

Yürürlükteki düzenlemelerin en dikkat çekici özelliği, menkul kıymetlerle ilgili işlemler söz 

konusu olduğunda portföy yatırımı kavramının mevzuatta yer almamasıdır.Bu kavramın mevzuatta 

yer almaması nedeniyle yerleşik olmayan kişilerin Türk şirketlerine ait hisse senetlerine yatırımları 

doğrudan yabancı sermaye yatırımı olarak değerlendirilmekte ve uzun bir izin prosedürüne bağlı 

tutulmaktadır, Kolaylıkla anlaşılabileceği gibi, menkul kıymet piyasalarındaki çabuk davranmayı 

gerektiren ortamda, bu durum, hisse senetlerine yabancıların ilgisini ortadan kaldırmaktadır. Bu 

eksiklik, son olarak, yabancı yatırım fonları için giderilmiş bulunmaktadır.

Genel olarak bakıldığında, konu ile ilgili düzenlemelerin ikinci temel niteliği yurt içine sermaye 

girişlerini kolaylaştırırken, yurtdışma sermaye çıkışını zorlaştırıyor olmasıdır. Ancak, bu noktada, 

mevzuatta var olan tek boşluk, daha önce değinilen, döviz tevdiat hesapları olmaktadır. Döviz tevdiat 

hesapları söz konusu olduğunda yurt dışına sermaye çıkışının herhangi bir engeli bulunmamaktadır. 

Sonuç olarak, döviz tevdiat hesapları vasıtasıyla, sermaye çıkışlarının kontrolü fiilen ortadan 

kalkmaktadır.



9- SERMAYE PİYASASINDA GÜVEN VE YASAL YAPI

Sermaye piyasasının, kendisinden beklenen mali tasarrufları fon talep edenlere aktarma 

işlevini, etkin bir biçimde yerine getirebilmesi için temel koşullardan birisi bu piyasada güven 

ortamının oluşmuş olmasıdır. Burada sözkonusu olan güven, sermaye piyasasında alman kararların 

zamanlararası niteliği nedeniyle, kendi doğasında olan belirsizliğe karşı değil, bağıtların dürüst 

olmayan koşullarda yapılabilmesi ve bağıtlara uyulmaması uygulamalarma karşı düşünülmelidir. 

Burada vurgulanması gereken temel nokta, bireylerin gerekli bilgiye sahip oldukları, dolayısıyla 

bağıtların dürüst koşullarda yapılabildiği ve tarafların bağıtlarına sadık kalacaklarının güvence altına 

alındıkları ortamlarda dahi yatırım kararlarının risk unsuru taşımaya devam edeceğidir. Dolayısıyla 

sermaye piyasalarına ilişkin düzenlemelerin bu belirsizliğe karşı güven sağlama şeklinde anlaşılmaya 

yol açacak biçimde yapılmaması gerekir. Bu tür bir çaba olsa olsa sigortacılık faaliyeti içinde 
düşünülebilir.

9.1. Yatırımcıların Korunması Açısından Temel Yaklaşımlar

Sermaye piyasalarında düzenleme hemen her yerde yatırımcıların korunmasına yönelik olarak 

ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda kamu otoritelerinin yatırımcıları daha çok "küçük tasarruf sahipleri" 

olarak algıladığı; firmaların durumlarına ilişkin bilgileri kendiliklerinden temin edemeyecekleri, 

edebilseler bile bunları kolayca değerlendiremeyecekleri varsayımlarından hareket ettikleri 

görülmektedir. Bu varsayımların sadece ilkinin kabul edildiği düzenleme sistemleri, sermaye piyasası 

literatüründe "açıklama" (dislosure) sistemi başlığı altında toplanmaktadır. Bu durumda, kamu 

otoritesi gerekli düzenlemeleri yapıp bunlara uyulmasmı sağlayarak yatırımcılar için gerekli bilgilerin 

onlara ulaşmasmı sağlamaktadır. Bu bilgilerin ışığında menkul kıymetlerin değerlendirilmesi tümüyle 

yatırımcının sorunu olmaktadır. Buna karşılık iki varsayımı birden kabul eden düzenleme 

sistemlerinde ise piyasaya hangi menkul kıymetlerin çıkacağına da kamu otoritesi karışmaktadır. 

"Liyakat" (merit) sistemi denilen bu yaklaşımda, kamu otoritesi yatırımcıların değerlendirme 

kapasitelerinin sınırlı olabileceği varsayımından hareket etmekte ve yatırımcılara bu konuda yardım 

etmek bir kamusal hizmet kabul edilmektedir. Bu iki sistemin hangisinin tercih edilir olduğu konusu 

düzenleme yazınında yoğun tartışma konusu olmuştur.^ )

Ancak konuya pratik bir açıdan bakıldığında, yatırımcıların yeterince bilgili olmadıkları ve/veya 

yatırımcılara yardım edecek profesyonel yatırım danışmanlığı hizmetlerinin yeterince gelişmediği 

koşullarda "liyakat" sisteminin sermaye piyasalarının işleyebilirliğini sağlamada daha etkili olabileceği 

söylenebilir.

Türkiye’de sermaye piyasası mevzuatının belkemiğini oluşturan Sermaye Piyasası Kanunu 

"liyakat" sistemini benimsemiştir. Bunun sonucu olarak da Sermaye Piyasası Kurulu menkul 

kıymetlerin piyasaya arzına izin verirken, ABD’deki SEC’den farklı olarak, ilgili şirketin mali

' Bu konuda derli toplu bir değerlendirme TYSON (1985)'e bakılabilir.



durumunu ve sözkonusu menkul kıymetin özelliklerini de incelemek ve bunları da gözönüne alarak 

ihraç izni konusunda karar vermek görevini üstlenmiştir. SPK’nın kurulduğundan bu yana geçen altı 
yıllık süre içinde bu işlevi üstlenmesinin kuşkusuz en büyük yararı sermaye piyasasında düzen 

oluşmasını sağlamasıdır. SPK’nın koyduğu kurallar, hem firmalar ve hem de yatırımcılar için yol 
gösterici olmuş, bu konuda çok az birikimi olan Türk mali kesimi için bir öğrenme sürecini 
başlatmıştır. Sorun, bu noktadan sonra bu sistemin devam etmesine gerek olup olmadığıdır. Bu 
konuda ise bir yandan kuramsal öte yandan da pratik nedenlerle ''liyakat" sistemine yöneltilen 
eleştirilerin gözden geçirilmesi gerekmektedir.

92. Türk Sermaye Piyasası Mevzuatının Temel Aksak Yönleri

Türkiye’deki sermaye piyasasına ilişkin düzenlemeler, anlaşıldığı kadarıyla, 1970’lerin ilk 
yansında özellikle Avrupa ülkelerine ilişkin düzenlemelere dayanılarak yapılmıştır. Ancak aradan 
geçen yıllardaki gelişmeler ve Türkiye’ye özgün soruların bağdaştırılması çabalarının sistematik bir 
bütünlük taşımadığı gözlenmektedir. Bugün Türk sermaye piyasalarına ilişkin düzenlemelere 
bakıldığında güven ortamını sağlamak açısından gerek ABD ve gerekse Avrupa’nın ciddi piyasalarının 
çok gerisinde kalındığı açıkça gözlenmektedir. Bu açıdan yapılacak bir değerlendirme kuşkusuz 
mevzuatın tümünün ele alınması durumunda anlamlı olacaktır. Ancak, bu tür kapsamlı bir çalışmaya 
temel olmak üzere bazı anabaşlıklar itibariyle Türkiye’deki sermaye piyasasına ilişkin 

düzenlemelerdeki boşluk noktaları itibariyle saptanabilir. Bu çerçeve içinde Türkiye’deki sermaye 
piyasasına ilişkin mevzuat incelendiğinde aşağıdaki sorunlar göze çarpmaktadır.

92.1. Anonim Şirket Genel Kurullarında Temsil Sorunu:

Türkiye’deki anonim şirketler hukukunun özünde Anglo-Amerikan sistemindeki anlamında 
"çok sayıda ortağı olan" ve yönetim ile ortakların işlevlerinin farklılaştığı bir organizasyonu 
düzenleme kaygısı yoktur. Türkiye’deki anonim şirketler aslında şahıs şirketleri kabul edilebilirler. 
Nitekim, ERSEL-SAK. (1987)’de gösterildiği üzere, Türkiye’deki anonim şirketler içinde "halka açık" 
kabul edilenlerde bile sermayenin büyıik çoğunluğu bir, ya da birkaç kişinin elinde toplanmış 
bulunmaktadır. Dolayısıyla, aslında Türkiye’de batıdaki anlamıyla "halka açık anonim şirket" 
olmadığı söylenebilir. Bu nedenle de Türk mevzuatı "halka açık anonim şirketlere" özgü sorunları 
düzenlemeye yönelmemiştir. Bunun en önemli göstergesi ortakların genel kurulda temsili sorunudur. 
Açıktır ki bir anonim şirkette ortakların haklarının korunması ancak şirket faaliyetlerine ilişkin 
gerekli bilgilerin ortaklara ulaşması, onlar tarafından değerlendirilmesi ve bu konudaki görüşlerinin, 
gerektiğinde oy biçimine de dönüşerek, genel kurulda etkin bir biçimde ortaya konulabiimesine 

bağlıdır.

Bu ise, birisi Turk mevzuatında kısmen düzenlenmiş, ötekisi ise hiç düzenlenmemiş olan iki 
sorunu gündeme getirmektedir. Bunlardan kısmen düzenlenmiş olan şirketin ortaklarına aktaracağı 
bilgilerdir. Bu konuda, SPK yaptığı düzenlemelerle konunun önemini ortaya çıkartmış, temel
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kuralları koymuştur. Burada sorun bu bilgilerin yeterliği, zamanında ortaklara ulaşması ve şirketin 

bunlara uymaması durumundaki sorumluluk konularında gerekli düzeltmelerin yapılması biçiminde 

özetlenebilir. Buna karşılık Türk Ticaret Kanunu "halka açık anonim şirket" anlayışına yer 

vermemiştir. Bu da sermaye piyasasının gelişmesini engelleyen bir kurumsal yapının varlığını 

korumasma yol açmıştır. Türkiye’de küçük hissedarların oylarının bir yasal temsilci tarafından 

kullanılması (proxy) düzenlenmemiştir. Öte yandan, özellikle ABD hukukunda önem kazanmış olan 

küçük oyların toplanmasının (proxy solicitation) kötüye kullanılmasını engelleyici düzenlemeler de 

Türkiye’de yoktur.

922. içeriden Öğrenenlerin Ticareti

Gerek ABD’de ve gerekse son yıllarda Avrupa’da sermaye piyasalarında güven ortamını tehdit 

eden en önemli olgu olarak içeriden öğrenenlerin ticareti (insider trading) görülmektedir. ABD’nin 

öncülük ettiği bir dizi girişim sonunda bir yandan bu konuda yasal düzenleme yapmamış olan Avrupa 

ülkelerinde (İsveç, İsviçre gibi) bu konuda yasaklamalar ve ağır cezalar getirilmiş, öte yandan ise 

ülkeler arasında bu konuda işbirliği anlaşmaları hazırlanmaya başlanmıştır. Şirkete ilişkin kamuya 

açıklanmamış bilgilere sahip olanların bu bilgileri kullanarak menkul kıymetler üzerinde yaptıkları 

işlemler yoluyla fazla kazanç sağlamaları anlamına gelen içeriden öğrenenlerin ticaretini yasaklayıcı 

herhangi bir hüküm Türk mevzuatında yer almamaktadır. Bu konuda en hassas olması gereken 

İstanbul Borsası yetkililerinin bile bu konuda bir tepki göstermemiş olmaları, konunun öneminin ne 

derece az kavrandığının bir kanıtıdır. Oysa dünyadaki gelişme bu konularda belli bir ciddiyete 

ulaşmamış piyasaları giderek uluslararası bir nitelik kazanan sermaye piyasalarından dışlamak 

yönündedir.

9.23. El Değiştirme

Bir halka açık şirketin el değiştirmesi (take-over) konusu Tiirk hukukunda özel bir 

düzenlemeye tabi tutulmamıştır. Bunun da temel nedeni, daha önce de vurgulandığı üzere, 

Türkiye’de Anglo-Amerikan hukukundaki anlamıyla halka açık şirketlerin gelişmemiş olmasıdır. 

Oysa, halka açık anonim şirketlerde şirketin yönetimini etkileyecek hisse değişikliklerinin özel bir 

süreç biçiminde oluşturulması, tüm hissedarların bunlardan haberdar olmaları gerekir. Bu tür 

düzenlemelerin yapılmaması halinde, azınlık pay sahiplerinin haksız kayıplara uğramasına yol 

açılabilir. Bu durumda el değiştirmeyi sağlamak üzere hisse senedi toplanması (stock acquisition) ve 

teklif verilmesi (tender offer) yollarının yasalarda düzenlenmesi gerekmektedir.

93. Sermaye Piyasasında Uluslararasılaşma ve Düzenleme

Son yıllarda sermaye piyasında dünya ölçüsünde bir bütünleşme eğiliminin belirginlik 

kazanması bir taraftan uluslararası forumlarda (OECD, IOSCO gibi) öte yandan ulusal sermaye 

piyasası birimlerinde ülkelerin sermaye piyasası birimlerinde ülkelerin sermaye piyasası 

mevzuatlarının dikkatli bir biçimde incelenmesi ve uluslararasılaşma eğilimine ters düşen



düzenlemeler varsa bunların zaman içinde kaldırılması için uyarılar yapılması biçimindeki çalışmaları 

arttırmıştır. Bu çalışmalar son birkaç yü içerisinde IFC’nin gelişmekte olan ülkelerin sermaye 

piyasalarına ilişkin verileri dünya ölçüsünde yatırımcıların hizmetine sunmasıyla, ABD-Avrupa- 

Japonya üçgenini de aşmış, Türkiye gibi bu açıdan uluslararası önemi çok az sayılabilecek ülkeleri de 

kapsar duruma gelmiştir.

Bu çerçeve içinde Türkiye’nin bir taraftan bu değişen dünya koşullarına kendini uydurabilmesi 

öte yandan kendi sermaye piyasasına anlamlı yabancı sermaye yatırımlarım çekebilmesi için 

dünyadaki bu düzenlemeleri izlemesi ve kendi mevzuatında gerekli düzenlemeleri yapması 

gerekmektedir. Bu kapsamda önemli ve acil bir konu, menkul sermaye kazançlarının 

vergilendirilmesinde yabancı yatırımcıların durumudur. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının yeni 

düzenlemesiyle bugün yabancı yatırım fonları Türkiye’de menkul kıymet alıp satabilir duruma 

gelmişlerdir. Ancak bu işlemlere ilişkin vergilendirme sorunlarının (çift vergilendirmenin 

kaldırılması, bu konuda ülkeler arasında farklılıklar yaratılmaması gibi) uluslararası uygulamalara 

uygun bir biçimde düzenlenmesi gerekmektedir.

Türkiye’nin sermaye piyasalarında uluslararası düzeydeki düzenlemeleri izlemesi ve kendine 

uyarlaması açısından giderek önem kazanan bir olgu da Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) içinde 

yürütülmekte olan ortak sermaye piyasası mevzuatına geçiş çabalarıdır. Bu çalışmalar Türkiye 

açısından iki nedenle önem taşımaktadır. Bunlardan ilki Türkiye’nin AET’ye girme çabalarını ciddi 

bir biçimde sürdürebilmesi için, diğer alanlarda olduğu gibi, mali kesimde de yasal ve kurumsal 

yapıda AET ile uyumlanma sürecini kolaylaştıracak değişiklikleri, toplumsal yapıda olabildiğince az 

sarsıntı yapacak bir biçimde ve sıralamayla gerçekleştirmesi gerekmektedir. Öte yandan, AET içinde 

sermaye piyasalarına ilişkin mevzuatın uyumlanması çalışması da başlı başına yol gösterici ve 

öğretici bir deneyimdir. Avrupa ülkeleri farklı mali yapılara sahiptiler. Dolayısıyla bu piyasaları 

düzenleyen mevzuat bu ülkeler arasında da büyük farklılıklar göstermekteydi. Yıllar süren çalışmalar 

bir yandan bu farklı yapılarda ortak temelin ne olduğunun belirlenebilmesi gibi önemli bir soruya ışık 

tutmuş, öte yandan da bu süreç içinde sermaye piyasalarındaki çok hızlı değişmelere uygun modern 

bir bakış açısının ortak kurallara girmesine olanak sağlamıştır. Bu nedenle, Türkiye’deki sermaye 

piyasasını düzenleme çalışmalarının bu deneyimden çok büyük ölçüde yararlanması olanaklıdır.

AET’nin şimdiye kadar ortak esaslar belirlediği konular borsalara kote edilecek menkul 

kıymetlerin nitelikleri ve bunlara ilişkin bilgiler konusundaki düzenlemeler (5 Mart 1979, 17 Mart 

1980 ve 14 Şubat 1982 tarihli konsey direktifleri) ile kollektif yatırım kuruluşlarının (yani menkul 

kıymetler yatırım fonu ve menkul kıymetler yatırım ortaklıkları) düzenlenmesidir (20 Aralık 1985) 

tarihli konsey direktifi).



10- SERMAYE PİYASASININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK TEDBİR ÖNERİLERİ

10.1. Giriş

Türkiye’de sermaye piyasasının, başlangıç tarihi olarak alınabilecek 1981 yılından bu yana 

gösterdiği gelişmeler daha önceki bölümlerde özetlenmişti. Türkiye’de düzenlenmiş sermaye 

piyasasının arada geçen dönem içinde aldığı yol küçümsenemeyecek kadar önemlidir. Bu bölümün 

amacı bu gelişmeye bir başka yönden bakmak ve sermaye piyasasındaki gelişmelerin, ihtiyaçların 

gerisinde kaldığı noktaları vurgulayarak bu konuda neler yapılması gerektiğine ilişkin öneriler ortaya 

koymaktır.

Konuya tüm mali sistem açısından bakıldığında, sermaye piyasasındaki tüm bu gelişmelere 

rağmen, gerek şirketler kesiminin finansman yapısı ve gerekse bireylerin mali tasarruflarını tutuş 

biçiminde önemli sayılabilecek bir değişiklik olmadığı söylenebilir. Şirketler kesiminin finansmanı 

hala büyük ölçüde banka sistemine dayanmakta, banka kredisi en önemli dışsal kaynak olarak ortaya 

çıkmaktadır/ ) Öte yandan bireysel tasarrufçuların portföyü içinde banka mevduatları en önemli 

payı tutmaya devam etmektedir.

Bu durumun vurgulanması gereken ilk doğal sonucu, şirketlerin halka açılması yönünde ciddi 

bir gelişimin olmamasıdır. Dolayısıyla sermaye piyasasının geliştirilmesinin amaçlarından birisi olan 

mülkiyetin yaygınlaştırılması yönünde istenilen düzeyde bir değişiklik olmamıştır.

Öte yandan, sermaye piyasasının geliştirilmesinden beklenen bir başka sonuç olan şirketler 

kesimine uzun vadeli fon sunabilmek açısından da arzulanan başarı sağlanamamıştır. Sermaye 

piyasasındaki gelişmeler, ekonomik konjonktürün de etkisiyle, giderek kısa vadeli kaynak teminine 

yönelmiştir.

Nihayet, Türkiye’de liberalizasyon programının uygulanış biçimi sermaye piyasasındaki 

gelişmelerin bankacılık kesimi ile etkin bir biçimde rekabet edebilecek banka dışı mali kuruluşların 

gelişmesine yardımcı olmamış, bunun sonucunda da, mali sistemin etkinliğini arttırıcı bir rekabet 

ortamı oluşamamıştır.

İzleyen alt bölümlerde yukarıda değinilen ana sorunlar gözönünde tutularak sermaye 

piyasasının geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmaktadır.

10.2. Sermaye Piyasasının Talep Yönüne İlişkin Öneriler

Sermaye piyasasının talep yönünü geliştirmeyi amaçlayan herhangi bir program bireysel ve 

kurumsal tasarrufçu ayrımını dikkatli bir biçimde yapmak ve sonra da kurumsal tasarrufçuları kendi 

içinde ayrıştırmak durumundadır. Bu tür bir sınıflandırma çalışmasının temel nedeni, bu tasarrufçu

^Bu konudaki bulgular ve aynı yönde görüşler için ERSEL-SAK (1987 a), AKYÜZ (1988) ve ATIYAS (1988)’e başvurulabilir.



türlerinin farklı nedenlerle menkul kıymetlere yönelmeleri, dolayısıyla, bunların davranışlarını 
etkileyecek olan önlemlerin farklı olmasıdır.

10.2.1. Bireysel Tasarrufçular

Bireysel tasarrufçuların sermaye piyasasındaki payları, bu piyasaların geliştiği ülkelerde bile 

sınırlıdır. Bunun temel nedeni, bireysel tasarrufçularda "riskden kaçınma" eğilimin daha etkin olması, 

bunların ortalama portföylerinin de riski düşürmek için yeterli farklılaşmayı sağlayabilecek 

büyüklükte olmaması nedeniyle, mevduat gibi güvenceli mali araçlara yönelmeleridir. Türkiye gibi 

sermaye piyasasının yeni geliştiği ülkelerde ise bu çekinme, "yeniliklerin getirdiği bilinmezliklerin" de 

eklenmesiyle, daha da artmaktadır.

Bireysel tasarrufçuların bu çekingenliklerinin giderilebilmesi için kendilerine güven verecek 

tedbirlerin alınması gereklidir. Bu piyasaların sağlıklı bir biçimde gelişebilmesi açısından söz konusu 

güvenin veriliş biçimi son derece önemlidir. Mali özendirimler yoluyla bu piyasalarda var olan 

sistematik riskin, bireysel yatırımcının gözünde yapay bir biçimde düşürülmesi uzun dönemde 

beklenilen sonucu vermeyecek bir yöntemdir. Bireyler böyle bir özendirim var olduğu sürece bu 

piyasaya girecekler, başka bir deyişle "özendirimi satın alacaklardır". Buna karşılık piyasalarda riskin 

olduğunu vurgulayan, fakat yatırımcılar arasında piyasadaki bilgilere ulaşmak ve işlemleri 

gerçekleştirebilmek açısında sistematik farklılıklar olmasını engelleyen kurallar ve denetim 

mekanizmasının oluşturulması ve bunun kamu oyuna tanıtılmasının etkisi daha çok ve kalıcı 

olacaktır.

Bütün bunların yanı sıra, talep tarafında önemli katkının kurumsal tasarrufçulardan geleceği, 

dünyadaki eğilimin bu yönde olduğu da gözönüne alınacak olursa, bireysel tasarrufçıların 

kurumsallaşmasını sağlayacak yönde tanıtım ve yapı oluşturma önlemleri alınması gereklidir.

10.2.2. Kurumsal Tasarruflar

Türkiye’de bugün kurumsal tasarrufçu olarak nitelendirilebilecek kurumlar menkul kıymetler 

yatırım fonları (MKYF), sigorta şirketleri ve sosyal güvenlik kuruluşlarıdır. 3417 sayılı Kanun ile 

getirilen zorunlu tasarruf mekanizması ise, mevcut biçimiyle bir vergi görünümünde olmasına 

rağmen, bir kurumsal tasarruf kaynağı olarak düzenlenebilir niteliktedir.

10.2.2.1. Menkul Kıymetler Yatırım Fonları

MKYF’ler, nitelikleri itibariyle deneyimsiz bireysel tasarrufçulara, büyük ölçekli portföyün 

sağladığı risk dağıtma olanağını sağlamaktadırlar. Bu, bireysel tasarrufçuların sermaye piyasasına 

girmelerini sağlayan en önemli yolu oluşturmaktadır.^ )

 -------------------------------
' Türkiye’de MKYF’lerin piyasaya girmelerinden buyana gösterdikleri başarının, bunların oluşturulmasından beklenen amaçlar açış 

için [AŞIKOĞLU- KUTAY- ERTUNA (1988)] ve [SAK-SÜNGÜ (1988)]’e başvurulabilir.



Türkiye’de MKYF’lere ilişkin olarak üzerinde durulması gereken üç temel nokta vardır. 
Bunlar:

i) Türkiye’de MKYF’leri kurma ve yönetme yetkisi sadece bankalara verilmiştir. Bu sermaye 

piyasasınm talep yönündeki en önemli, dinamik unsurun, gereksiz bir ayrıcalık yaratılarak bankalar 

kesiminin denetimine verilmesi demektir. Burada üzerinde durulması gereken iki sorun vardır; 

Bunlardan birincisi, bankaların aracı kurum olarak çalışmalarına izin verilen bir sistemde, aynı 

zamanda menkul kıymetlere olan talebi de yönlendirebilmelerinin bir çıkar çatışması sorununa yol 

açıp açmayacağıdır. İkincisi ise, bankalara böyle bir olanak tanınması uygun görülse dahi, MKYF 

kurma yetkisinin bankaların tekeline verilmesidir.

Bu iki nokta ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bunlardan ilki bankacılık sistemi anlayışının ne 

olması gerektiğine yönelik bir sorundur. Buna karşılık ikinci sorun, sermaye piyasasının talep yönünü 

bankaların tekeline bırakan bir ayrıcalık yaratmaya gerek olup olmadığıdır.

Sermaye piyasasında bankaların oynaması gereken rolün ne olduğu, banka ve banka dışı mali 

kurumlar arasındaki işbölümünün nereden çizilmesi gerektiği konusunda bugün gerek ABD’de ve 

gerekse Avrupa’da yoğun bir tartışma sürmektedir. Bu konuda Türkiye’de de farklı görüşler 

mevcuttur. Buna karşılık, MKYF yönetme tekelinin bankalara verilmesi, mali kuruluşlar arasında, 

bankalar lehine, gereksiz bir ayrıcalık doğurduğu görüşü hemen hemen herkes tarafından 

benimsenmektedir. Dolayısıyla, MKYF kurma ve yönetme hakkının, gerekli koşulları sağlayan tüm 

mali kuruluşlara genişletilmesi, sermaye piyasasında şu anda var olan haksız rekabet ortamının bir 

unsurunu ortadan kaldıracaktır.

ii) Türkiye’de bankalar MKYF’nin hem yöneticisi ve hem de emanetçisi (depository) 

olabilmektedirler. Bu ise banka ile yöneticisi olduğu MKYF arasındaki ilişkileri daha da 

karmaşıklaştırmakta ve MKYF katılımcılarının çıkarlarının yeterince korunup korunmadığının 

saptanmasını zorlaştırmaktadır. Nitekim, Avrupa Topluluğunun 20 Aralık 1985 tarihli Konsey 

Direktifinin 10’uncu maddesi hiç bir firmanın bir toplu tasarruf kuruluşunun hem yönetici ve hem de 

emanetçi olamayacağını hükme bağlamaktadır.

Türkiye’de de MKYF’ler için yönetici-emanetçi ayrımı getirilmesi bu kuruluşların 

portföylerinin amaç dışı kullanılmamasının sağlanması için gerekli görülmektedir.

Bunun yanısıra yatırım fonlarının, yatırımcı tarafından kolaylıkla karşılaştırılabilmesini temin 

etmek üzere bazı uygulamaların standart bir temele oturtulması gerekmektedir. Bu amaçla yatırım 

fonları için standart muhasebe ilkeleri getirilmeli, sabit getirili menkul kıymetlerin değerlemesi aynı 

ilkelere göre yapılmalı ve fon yöneticileri için davranış kuralları oluşturulmalıdır.



ili) Bir kurumsal tasarruf aracı olarak MKYF’lerden sermaye piyasasının gelişme süreci içinde 

beklenen teme! katkı ellerindeki fonları uzun vadeli plasmanlara ve bireysel tasarrufçuların nisbi 

olarak riskli görmeleri nedeniyle yatırım yapmaya çekinebilecekleri hisse senetlerine yöneltmeleridir. 

Birçok ülkede (Brezilya, Fransa vs.) bu nedenle bu tür kuruluşlara yönelik vergi özendirimleri 

sağlanmıştır. Türkiye’de de MKYF’lere yönelik vergi özendirimleri sağlanmış, ancak yukarıda 

değinilen yönde çalışmalarını sağlayacak koşullar konulmadığı için bu özendirimler anlamlarım 

yitirmiştir.

Mali piyasalarda çarpıklıkların (distortions) en aza indirilmesi bu piyasaların etkin 

çalışabilmesi için önemli koşullardan biridir. Özendirimler mali piyasalara çarpıklık getirdikleri için 

varlıkları ancak sisteme sağladıkları yararın, getirdikleri çarpıklıklardan doğan maliyeti karşılaması 

durumunda savunulabilir.

Bu açıklamaların ışığında, MKYF’lere sağlanan vergi özendirimlerinin kaldırılması ve/veya 

yukarıda değinilen türde uzun vadeli kaynak toplamaya yönelik olanlara yöneltilmesi uygun olacaktır.

MKYF’lerde portföy oluşturma ve fiyatlama konusunda ortaya çıkan sorunların önemli bir 

kısmı, ikincil piyasaların sığ ve ince olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sorunların çözüme kavuşması 

için ikincil piyasaların sağlıklı gelişmesinin gerektiği açık olmakla beraber, MKYF’lerin portföylerinin 

katılımcıların çıkarlarını koruyacak biçimde oluşturulup oluşturulmadıklarının denetlenmesi 

gereklidir. Bu tür bir denetim, MKYF’lerin amaç dışı kullanılmalarını da engellemek açısından 

önemlidir.

10.2.2.2, Sigorta Şirketleri ve Sosyal Güvenlik Kuruluşları

Sigorta Şirketlerinin Türk Mali sistemi içinde bugünkü ağırlıkları, ilk bakışta, ayrıca ele 

alınmalarını gerektirmeyecek kadar küçük görünmektedir. Ancak, bu kuruluşların gelişme 

potansiyelleri ve özellikle uzun vadeli fon yaratabilme özellikleri gözönünde tutularak, bunlara 

yönelik bazı düzenlemelerin şimdiden yapılmasında yarar vardır. Bu kapsamda, tüm sigorta 

endüstrisinin geliştirilmesine yönelik önlemlerin yanı sıra, bu şirketlerin portföylerine ilişkin olarak 

getirilen sınırlamalar, şirketlerin temel işlevleri gözden kaçırılmaksızın, daha esnek bir biçime 

getirilmelidir.

Türkiye’de sosyal güvenlik kuramlarının sermaye piyasalarına katkıları yok denecek kadar 

azdır. Ancak, buradaki temel sorun sözkonusu kuruluşların portföyleri üzerine konulan 

sınırlamalardan çok, bunların fon yaratamamalarından kaynaklanmaktadır. "Çalışırken öde" sistemi, 

bu kuramlara bağlı emeklilerin sayısındaki artışla birlikte, fon yaratamama sorunu ciddi boyutlara 

ulaşmıştır. Dolayısıyla sosyal güvenlik kuramlarının bu temel yapısal sorunlarına çözüm bulunması 

gerekmektedir. Bu bağlamda, sosyal güvenlik sisteminin buna tabi olaniar için kişisel portföy 

oluşturup işletmesine dayalı bir sistem düşünülebilir. Böyle bir sistemin uzun vadeli fon



gereksinimini karşılamakta önemli rol oynayacağı söylenebilir. Ancak bu tür bir sistemin, sosyal 

işlevine son derece dikkat eden bir güven mekanizması ile birlikte getirilmesi gereklidir.

10.2.23. Zorunlu Tasarrufların Kullanımı

3417 sayılı yasa ile getirilen zorunlu tasarruf düzenlemesi sermaye piyasalarının gelişmesini 

sağlayacak nitelikte değildir. Zorunlu tasarruf olarak yapılan kesintilerin kullanımında tasarrufçunun 

hiç bir rolünün olmaması, bunların tasarruf-tüketim kararları açısından gelir vergisi ile özdeş 

kılmaktadır. Bu durum, Konut Yardımı Uygulaması için de geçerlidir.

Oysa, zorunlu tasarrufların, MKYF ya da Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları yoluyla 

sermaye piyasalarına uzun vadeli kaynak olarak aktarılması düşünülebilir. Başka ülkelerde de 

başvurulan bu yöntem bir yandan ekonominin gereksinimi olan uzun vadeli kaynakları temin etmede 

katkı sağlarken, öte yandan da tasarrufların kullanımı üzerinde bireylerin karar sahibi olmalarına da 

olanak sağlamakta ve sermaye piyasasının gelişmesine yardımcı olacaktır.

1033.4. Dış Talep

Yabancı tasarrufçuların Türkiye’de menkul kıymet alabilmelerinin talebi arttırıcı bir etki 

yaratmasını beklemek doğaldır. Ancak, bu konuda yapılacak düzenlemelerin ekonomik politikalarla 

uyumlu olması gereklidir. Özellikle bu bağlamda gündeme gelen ülke fonlarının, ilgili ülkenin 

sermaye piyasasının gelişimine katkısı ve bu katkının fonun oluşturuluş biçimi (açık, kapalı vs.) ve 

ölçeği ile ilişkisi iyi incelenmelidir. Bu konuda Kore, Tayland, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerin 

deneyimleri Türkiye için zengin bir değerlendirme olanağı sağlamaktadır.

Bu nedenle, Türkiye’de yabancı tasarrufçuların menkul kıymet yatırımı yapmalarının 

ekonominin çıkarları doğrultusunda düzenlenebilmesi için Sermaye Piyasa Kurulunun, bir ihtisas 

kuruluşu olarak, konuyu tüm boyutlarıyla incelemesi ve sermaye pi; asalarında uluslararası 

koşullardaki değişmeler de gözönüne alınarak, bir "genel" çerçevenin oluştu ulması gereklidir. Öte 

yandan böyle bir dış talebin, piyasada şok etkisi yaratacak dalgalanmalara yol açmaması için de 

büyüklüğünün abartılmaması ve gerekirse Kore örneğinde olduğu üzere uygun bir zamanlamayla 

birden fazla uygun ölçekli fonun kurulması düzenlenerek, piyasanın sağlıklı gelişmesi sağlanmalıdır.

103. Sermaye Piyasasının Arz Yönüne İlişkin Öneriler

Sermaye piyasasının arz yönündeki temel sorun piyasanın ölçeğinin küçüklüğünden 

kaynaklanmaktadır. Ölçek küçüklüğü, şirketleri finansman kararlarında bu piyasaya yönelmekten 

alıkoymakta, bu da piyasanın küçük kalmasına yol açarak bir kısır döngü yaratmaktadır. Bu kısır 

döngüyü kırmanın bir yolu bir taraftan talebin canlandırılması yoluyla piyasada canlılık yaratılırken 

öte yandan da dışsal bir kararla bundan yararlanacak biçimde arz yaratmaktır.



Konuya daha somut olarak bakıldığında, çeşitli piyasalar itibariyle ortaya çıkan sorunlar ve 

öneriler aşağıda özetlenmektedir.

103.1. Hisse Senedi

Hisse senetleri piyasasmda gerek arz tarafında ve gerekse talep tarafında görülen 

çekingenliklerin giderilmesinin kolay bir süreç olmadığı, kolayca sonuca ulaşılmasını sağlayacak bir 

reçeteye de kimsenin sahip olmadığı, gerek ülkemizdeki deneyimden gerekse benzer ülkelerin 

gayretlerinden, kolaylıkla çıkarılabilir.

Şirketlerin halka açılması için verilen özendirimlerden en etkilisi olarak nitelendirilen kurumlar 

vergisi oranının düşürülmesi [van AGTMAEL(1983;s.8)], ancak hissedilebilir ölçüde olduğunda 

anlam kazanacaktır. Bu nedenle, Türkiye’de kurumlar vergisinin etkin oranının ne olduğuna 

bakılması ve bu oran üzerinde etkili değişiklik yapılması amaçlanmalıdır.

Öte yandan, şirketlere başka amaçlarla verilen vergi özendirimleri olduğu da unutulmamalıdır. 

Dolayısıyla, şirket için bir özendirim sistemi (sözgelimi, halka açık şirket olmak) ile ötekisi 

(sözgelimi, iktisaden geri kalmış yörelere yatırım yapmak) arasında tercih yapma olanağı olduğu 

gözden uzak tutulmamalıdır. Bu doğal olarak, devletin şirketler kesimine sağladığı özendirimlerin 

sistematik bir bütünlüğü olması gerektiğini gösteren daha kapsamlı bir sorunun sermaye piyasasına 

yansıma biçimidir.

Şirketlerin halka açılması için özendirim verilmesinin yanı sıra çeşitli biçimlerde buna 

zorlanması gerektiği, bu yönde başarının ancak böyle elde edilebileceği gerek Türkiye’de ve gerekse 

başka ülkelerin uygulamalarında (örneğin Kore) çokça ileri sürülen bir görüştür. Devlet, bazı diğer 

özendirim ya da ayrıcalıkları bir şirkete sunarken bunun ön koşulu olarak halka açılmayı ileri 

sürebilir. Bu tür bir politikanın iki yararı vardır; İlki, bu yolla halka açılış sürecinin hızlandırılmasıdır. 

İkincisi ise, halka açık bir şirkete sağlanan ayrıcalıkların kamuoyu tarafından bilinmesinin 

sağlanmasının kolaylığı, dolayısıyla bu tür işlemlerin gizli kalmasından doğan sakıncalardan bir miktar 

uzaklaşılabilmesidir. Buna karşılık zorlamanın iki sakıncası vardır. Bunlardan ilki halka açılmağa 

zorlanan şirketin finansman yapısının bu amaca uygun olup olmadığının önceden ve dışarıdan 

kestirilmesinin güç olmasıdır, [FAMA-JENSEN(1983) ve (1985)]. Diğeri "özendirim satın almak" 

amacıyla görünürde halka açılma yoluna gidilmesidir. Bu durumda ise, arzulanan amaca 

varılmayacak, şirket denetimi yine belli kişilerin elinde kalmaya devam edecektir.

Bu ikinci noktadan hareketle, Türkiye’de halka açık şirket tanımı yeniden yapılmalı ve 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca kabul edilen tanımın diğer kamu kuruluşlarınca da benimsenmesi 

sağlanmalıdır. Kabul edilen tanım, bir yandan ekonominin mevcut koşullarına uygun olmalı, öte 

yandan da "görünürde halka açık olma" olgusunu engelleyebilmelidir.



Ayrıca ortaklıkların sermaye artırımlarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Kanunu’nda düzenlenmiş olması ve bu nedenle sermaye arttıranlarında hem Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı hem de Sermaye Piyasası Kurulu ile muhatap olmaları işlem sürecini uzatmaktadır. Bu 

nedenle konu ile ilgili mevzuatın sadeleştirilmesi hisse senedi piyasasını ve halka açılmayı teşvik 

edici bir önlem olarak düşünülebilir.

1032. Şirket Tahvilleri

Tahvil piyasasındaki ölçek darlığının temelinde, ikincil piyasanın gelişmemiş olması 

yatmaktadır. İMKB’deki ikincil tahvil piyasası çalışmamakta, burası bir tescil kuruluşu olarak 

işlevini sürdürmektedir. Bunun temel nedeni de, piyasanın tümüyle bölüntülenmiş olmasıdır. Başka 

bir deyişle, tahvil ihraç eden ortaklık ve/veya bu tahvilleri pazarlayan aracı kurumlar ihraç ettikleri 

ve/veya pazarladıkları tahvillerin likiditesini kendileri sağlamak durumunda kalmaktadırlar. Bu, 

gerek ihraççı şirket ve gerekse aracı kurum için, ikincil piyasanın işlediği duruma göre, bir likid 

fazlası tutmalarını gerektirmekte, sonucunda da maliyetlerini arttırmaktadır. Bu durum da, tahvil 

piyasasının ölçeğini sınırlandırmaktadır.

Bu sorunun çözülebilmesi için düşünülebilecek önlemler iki başlık altında toplanabilir. 

Bunlardan ilki, tahvil sunumunu arttırıcı yönde aracı kurumların yükünü azaltabilecek olanlardır. Bu 

bağlamda, tahvil için aracılık yüklenim sözleşmelerinde "sendikasyon"un artmasının özendirilmesi 

akla gelmektedir. Bu durumda, likidite sağlama yükü birden fazla aracı kurum tarafından 

bölüşüleceği için, tahvil ihracı üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır.

Bir diğeri ise ikincil tahvil piyasasının şu andaki yerel niteliğinin de değiştirilmesi ve dolayısıyla 

piyasanın istem açısmdan ülkenin her yerinden ulaşılabilir hale gelmesinin sağlanması da ölçeği 

arttırıcı etki yaratacaktır. Bu amaçla tahvil ikincil piyasasının ülke ölçeğinde örgütlenmiş bir 

düzenlenmiş tezgahüstü piyasası biçiminde yeniden oluşturulması yararlı olacaktır. Türkiye’de şu 

anda mevcut bilgisayar ve iletişim olanakları, bankalar sisteminde de görüldüğü üzere, böyle bir 

modern düzenlemeyi yapmaya elverecek düzeydedir.

1033. Kamu Menkul Kıymetleri

Bugün Türkiye’de, kamu menkul kıymetleri için de bir ikincil piyasa yoktur. Buna bağlı olarak, 

kamu menkul kıymetlerinin çok büyük bir kısmı banka portföylerinde yer almaktadır. Bankalar kamu 

menkul kıymetlerini büyük ölçüde diponibilte gereksinimleri için tutmakta, fazlalarını ise Merkez 

Bankası ile olan işlemlerinde değerlendirmektedirler. Öte yandan kamu menkul kıymetlerinin önemli 

bir kullanım alanı da, KHK 45’in hatalı bir biçimde yasakladığı, bankacılık kesimiyle şirketler 

arasmda yapılan repo işlemleridir.



Kamu menkul kıymetlerine olan istemin bankalarla sınırlı kalmasının temel sakıncası, bunların 

bankalar tarafından krediye almaşık olan bir yatırım biçiminde algılanmalarıdır. Bu da bankaları 

kamu menkul kıymet ihalelerinde belli bir fiyat teklif etme davranışına yöneltmekte, sonucunda 

kamu borçlanmasının maliyetinin düşürülmesini zorlaştırmaktadır. Öte yandan, bankaların böyle bir 

almaşık yatırım aracına sahip olmaları, bir dereceye kadar, kredi açmakta isteksiz davranmalarına 

yol açabilecek bir rahatlık da sağlamaktadır.

Kamu menkul kıymetleri için ülke çapında örgütlenmiş ve düzenlenmiş ikincil pazarın
>

oluşturulması halinde, kamu menkul kıymetlerine olan talebin ağırlığının bankalardan kişisei ve 

kurumsal tasarrufçulara kayması beklenebilir. Bu bir taraftan Türkiye’de menkul kıymetler 

piyasasının üJke çapında tanınmasına yardım edeceği için genelde sermaye piyasalarının gelişmesine 

yardım edecek, diğer tarafdan da kamu borçlanmasının maliyetinin düşmesine katkıda 

bulunacaktır. ( )

Öte yandan, şirketler kesiminin kısa vadeli kaynak temini için iyi düzenlendiğinde yararlı bir 

araç olan repo’nun KHK 45 ile yasaklanmış olması ciddi sakıncalar doğurmaktadır. Repo işlemleri, 

düzenlenmeksizin, yaygın bir biçimde yapılmaktadır. Bu tür işlemlerin mevcut mevzuat dahilinde 

sadece bir yönü muhasebeleştirildiği için bir anlaşmazlık halinde, işlemin tümü gözönüne 

alınamamaktadır. Diğer bir taraftan, aynt nedenle denetim organları da mali kuruluşların 

üstlendikleri toplam riski doğru saptanamamaktadırlar. Tüm bu sakıncaların giderilmesi için KHK 

45’in, bu noktaları düzenleyecek biçimde bir an önce değiştirilerek yasaîlaşmasımn sağlanması 

gerekir.

10.4. Düzenlenmiş İkincil Piyasalar

Türkiye’de bugün düzenlenmiş tek ikincil piyasa İMKB’dir. İMKB’de işlem hacminin, tescil 

niteliğindeki tahvil ve kamu borçlanma araçları işlemleri bir tarafa bırakılırsa, son derece düşük 

olduğu açıktır. Yukarıda da değinildiği gibi bunun arkasında, hisse senedi talep ve arzını kısıtlayan 

temel yapısal faktörler yatmaktadır. Ancak bunların önemi, borsanm kendi işleyiş mekanizmasından 

kaynaklanan sorunların, bu sonuca katkısı olmadığı anlamına gelmemektedir.

Borsada 1987 yılında görülen fiyat hareketleri, normal koşullar altında olmaması ya da izin 

verilmemesi gereken bir seyir göstermiş ve piyasada fiyat oluşumuna olan güvenin kırılmasına yol 

açarak, şirketler kesiminde tomurcuklanmaya başlayan olumlu yaklaşımın ortadan kalkmasına yol 

açmıştır. Bu nedenle, İMKB’deki fiyat belirleme sistemine ilişkin uygulamanın dikkatle gözden 

geçirilmesi gerekmektedir. Verilen emirlerin, sonradan incelemeye olanak verecek biçimde kaydının 

tutulması, işlemlere şeffaflık getirilmesi ilkesi işletilmelidir. Piyasanın, embriyonik dönemini 

atlaîamaması nedeniyle içinde bulunduğu incelik ve sığlık yapay önlemlerle ortadan kaldırılabilir

^ ^ Bense? bir deneyimi yakınlarda İtalya yaşamıştır. Bu konuda [Banca d'e Italia (1988)] ve [GIAVEZZI-SPAVENTA eds. (1988]'e b
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EK: MALİ MEVZUAT

I. KANUNLAR

No. Adı

2499 Sermaye Piyasası Kanunu

2983 Tasarrufların Teşviki ve Kamu 
Yatırımlarının Hızlandırılması 
Hakkında Kanun

3098 T.C Merkez Bankası Kanunu

3182 Bankalar Kanunu

3188 2983 Sayılı Tasarruflarm
Teşviki ve Kamu Yatırımlarının 
Hızlandırılması Hakkında 
Kanunun Bazı Hükümlerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun

3291 1211 Sayılı T.C.Merkez Bankası
Kanunu, 3182 Sayılı Bankalar 
Kanunu, 2983 Tasarrufların 
Teşvik ve Kamu Yatırımlarının 
Hızlandırılması Hakkında Kanun, 
2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu,
7.11.1985 tarihli ve 3238 Sayılı 
Kanun, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası 
Kanununda Değişiklik Yapılması 
ve 1177 Sayılı Tütün Tekeli 
Kanununun Bazı Maddelerinin 
Yürürlükten Kaldırılması ve Kamu 
iktisadi Teşebbüslerinin 
Özelleştirilmesi Hakkında Kanun

RESMİ GAZETE

Yürürlük 
Tarihi Sayısı tarihi

30.7.1981 17416 17-29 Geçici
1. ve 4. maddeleri

30.7.1981 diğerleri altı ay
sonra

17.3.1984 18344 17.3.1984

15.12.1984 18606 15.12.1984

2.5.1985 18742 2.5.1985

8.5.1985 18748 8.5.1985

3.6.1986 19126 3.6.1986



3332 Sermaye Piyasasının Teşviki,
Sermayenin Tabana Yaygınlaş
tırılması ve Ekonomiyi 
Düzenlemede Alınacak Tedbirler 
ile 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 213 Sayılı 
Vergi Usul Kanunu ve 3182 
Sayılı Bankalar Kanununda 
Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun 31.3.1987 19417

3393 7338 Sayılı Veraset ve
İntikal Vergisi Kanunu,
3065 Sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanunu, 488 Sayılı 
Damga Vergisi Kanunu,
2982 Sayılı Konut İnşaatında 
ve Kalkınmada Öncelikli Yöre
lerde Yapılacak Yatırımlarda 
Vergi, Resim ve Harç İstisna 
ve Muaflıkları Tanınması 
Hakkında Kanun ile 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun

11 ve 12. maddeler 
1.1.1987 diğerleri 

30.6.1987 19503 30.6.1987

3346 Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
ile Fonların Türkiye Büyük 
Millet Meclisince Denetlen
mesinin Düzenlenmesi Hakkında
Kanun 9.4.1987 19426 9.4.1987

II. KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

KHK/43 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan 
Bankerlerin İşlemleri Hakkında 
35 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnameyle Bazı Maddeler Ek
lenmesine İlişkin Kanun Hükmünde 6.8.1982 1774 6.8.1982
Kararname Mükerrer

KHK/45 Ödeme Güçlüğü içinde Bulunan 
Bankerlerin İşlemleri Hakkında 
35 Sayılı Kanun Hükmünde Ka- 
rarname’nin Bazı Hükümlerinin 
Değiştirilmesine ve bu Karar
nameye Bazı Maddeler Eklenme
sine Dair Kanun Hükmünde 
Kararname

14.9.1982 17812 14.9.1982
Mükerrer



KHK/48

KHK/52

KHK/53

KHK/91

84/8224

86/11130

87/11987

87/11985

Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan 
Bankerlerin İşlemleri Hakkında 
35 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’nin Bazı Hükümlerinin 
Değiştirilmesine ve bu Karar
nameye Bazı Maddeler Eklenme
sine İlişkin Kanun Hükmünde 
Kararname 14.10.1982 17838

İlgili Madde 
14.1.1982’den 

geçerli olmak 
üzere 14.10.1982

Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan 
Bankerlerin İşlemleri Hakkında 
35 Saydı Kanun Hükmünde 
Kararname’nin Bir Maddesinin
Değiştirilmesine İlişkin 31.12.1982 17915 31.12.1982
Kanun Hükmünde Kararname 2.Mükerrer

Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan 
Bankerlerin İşlemleri Hakkında 
35 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’nin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kararnameye 
Bazı Maddeler Eklenmesine 
lişkin Kanun Hükmünde Kararname

13.1.1983

İlgili Madde 
14.10.1982’den 
geçerli olmak 
üzere 13.1.1983 

17927 tarihinde 
2.Mükerrer

Menkul Kıymetler Borsaları Hak- 6.10.1983 18183
kında Kanun Hükmünde Kararname Mükerrer

III. BAKANLAR KURULU KARARLARI

Türk Parasının Kıymetini Koruma
Hakkında 30 Sayılı Karar 7.7.1984 18451 7.7.1984

Mevduat Toplayan Bankalar 
Hariç Anonim Ortaklıkların 
Çıkaracakları Tahvil, Finans
man Bonosu ve Diğer Borç Se
netleri Sınırlarına Dair Karar 30.10.1986 ,1926o 30.10.1986

"Menkul Kıymetler Yatırım Ortak
lıkları" ve "Menkul Kıymetler Ya
tırım Fonları"nın portföy işletme
ciliğinden doğan kazançlarından

l’nci madde 
1.1. 1987 
2’nci madde 
1.9.1987

19557

yapılacak vergi tevkifat nispetinin 
sıfır (0) olarak tespiti ile 
20.12.1985 tarihli ve 85/10175 
sayılı kararnamenin (Ill)’ncü mad
desinin (T) fıkrasına bir bend ek
lenmesi hakkında Karar 27.8.1987

Tevkifat Yoluyla Alınan Kurum
lar Vergisi ile Kurumlar 
Vergisi Nisbeti Hakkında
Karar 28.8.1987 19558 1.1.1987



87/12067 Yurtdışından Verilen Kre
diler ve Bu Kredilerin Geri 
ödenmesinde Düzenlenen Kağıt
lar ile Menkul Kıymetlerin 
İhracında Düzenlenen Aracı
lık Sözleşmelerinin Vergi 
Nisbetinin Tesbit Edilmesine
İlişkin Karar 19.9.1987 19577

IV. YÖNETMELİKLER

A) BAKANLAR KURULU YÖNETMELİĞİ

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Kurulunun Çalışma Usul ve Esas
ları Yönetmeliği 28.4.1984 18385

Kamu Ortaklığı Fonu Yönetmeliği 13.9.1984 18514

Menkul Kıymetler Borsalarınm 
Kuruluş ve Çalışma Esasları 
Hakkında Bakanlar Kurulu
Yönetmeliği 6.10.1984 18537

"Menkul Kıymetler Borsalarınm 
Kuruluş ve Çalışma Esasları 
Hakkında Yönetmelik"in Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine
Dair Yönetmelik 10.3.1988 1950

B) SERMAYE PİYASASI KURULU YÖNETMELİKLERİ

Borsa Bankerliği Belgesi Veril
mesine İlişkin Yönetmelik 29.6.1982 17739

Menkul Kıymetler Tanzim Fonu
nun İşleyişi Hakkında Yönet- 24.9.1982 17822
lik

Borsa Bankerliği Belgesi 
Verilmesine İlişkin Yönet
meliğin 2 nci maddesinin 
(b) bendinde Yapılan Deği
şiklik Hakkında Yönetmelik 25.11.1982 17879

19.9.1987

28.4.1984

6.10.1984

10.3.1988

29.6.1982

7 nci madde
1.10.1982 
diğerleri
24.9.1982

25.11.1982



Borsa Bankerliği Belgesi 
Verilmesine İlişkin Yönet
meliğin Bazı Hükümlerinin 
Değiştirilmesi ve Söz Ko
nusu Yönetmeliğe Bazı Hü
kümler Eklenmesi Hakkında 
Yönetmelik 9.2.1984 18307

Borsa Bankerliği Belgesi 
Verilmesine İlişkin Yönet- 
melik’e Ek Yönetmelik 27.12.1985 18971

İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası Yönetmeliği 18.12.1985 18962

İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası Yönetmeliğinin 
Bazı Maddelerinin değiş
tirilmesine Dair Yönetmelik 22.10.1987 19612

Sermaye Piyasalarında Bağım
sız Dış Denetleme Hakkında 
Yönetmelik 13.12.1987 19663

"Borsa Bankerleri Belgesi 
Verilmesine İlişkin Yönet- 
melik”e Ek Yönetmelik 26.1.1988 19706

Menkul Kıymetler Tanzim Fo- 
nu’nun İşleyişi Hakkında 
Yönetmelik’e Ek Yönetmelik 26.1.1988 19706

IMKB Yönetmeliği’nin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Yönetmelik 16.12.1988 19981

V. TEBLİĞLER

A) DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN 
YARDIMCILIĞI TEBLİĞLERİ

Bağımsız Dış Denetim Kuru
luşlarına İlişkin Tebliğ

B) T.C. MERKEZ BANKASI TEBLİĞLERİ

9.2.1984

27.12.1985

18.12.1985

22.10.1987

13.12.1987

26.1.1988

26.1.1988

16.12.1988

Menkul Kıymetler Tanzim Fonu’na
İlişkin Tebliğ 18.9.1982 17816 18.9.1982



Özel Sektöre Mensup Anonim Şir
ketlerce Çıkarılacak Tahvillerin 
Faiz Şartlarının Tesbitine Dair 
Tebliğ 1.7.1987 19504

Özel Sektöre Mensup Anonim Şir
ketlerce Çıkarılacak Tahvillerin 
Faiz Şartlarının Tesbitine Dair 
Tebliğde Değişiklik Yapılan 
Tebliğ 1.7.1987 19504

Bağımsız Denetim Kuruluşları 
Tarafından Yapılacak Banka 
Denetimleri Hakkında Tebliğ 24.12.1987 19674

C) SERMAYE PİYASASI KURULU 
TEBLİĞLERİ

1. Seri 1. Hisse Senetleri

Hisse Senetlerine İlişkin 
Esaslar Tebliği 
(Seri: I, No: 1) 24.3.1982 17643

Hisse Senetlerine İlişkin 
Tebliğ
(Seri: I, No: 2) 16.11.1982 17870

Seri: I, No: 1 Hisse Senet
lerine İlişkin Esaslar 
Tebliğinin Seri:l, No: 2 
Tebliğ ile Değişik 7 nci 
Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine İlişkin Tebliğ 
(Seri: I, No: 3) 26.7.1984 18470

Hisse Senetlerine İlişkin 
Esaslar Tebliğine Ek Tebliğ 
(Seri:I, No: 4) 31.12.1987 19681

2. Seı l: II Tahviller
(Seri: II, No: 1 Yürürlükten 
Kaldırıldı) 7.2.1982 17598

Tahvillerin Halka Arzına 
İlişkin Esaslar Tebliği 
(Seri : 2 No: 2) 
(Yürürlükten Kaldırıldı)

12.5.1982 17692

1.7.1987

1.7.1987

24.12.1987

24.3.1982

16.11.1982

26.7.1984

31.12.1987

1.2.1982

12.5.1982



Hisse Senetleriyle Değişti
rilebilir Tahvillere İlişkin 
Esaslar Tebliği 
(Seri: II, No: 3)

Anonim Ortaklıkların Tahvil 
İhraçlarına İlişkin Esaslar 
Tebliği
(Seri: D, No: 4)

Tahvil İhracında Aracılık 
Kurumuna Verilecek Satış 
Komisyonu Tebliği 
(Seri: II, No: 5)

Seri: II, No: 4 Anonim 
Ortaklıkların Tahvil İh
raçlarına İlişkin Esasları 
Düzenleyen Tebliğ’e İlişkin 
Tebliğ
(Seri: H, No: 6)

Kara İştirakli Tahvil İhraç 
Esasları Tebliği 
(Seri: II, No: 7)

(16.11.1983 gün ve 18223 
sayılı Resmi Gazete’de dü
zeltmesi vardır.)

Hisse Senetleriyle Değişti
rilebilir Tahvillere İlişkin 
Esaslar Tebliği’nde Değişiklik 
Yapan Tebliğ 
(Seri: II, No: 8)

Anonim Ortaklıkların Tahvil 
İhraçlarına İlişkin Esaslar 
Tebliği’nde Değişiklik Yapan 
Tebliğ
(Seri: II, No: 9)

3. Seri: III Sair Menkul 
Kıymetler

Katılma İntifa Senetleri İh
racına İlişkin Esasları Dü
zenleyen Tebliğ 
(Seri: III, No: 1)

12.5.1982 17692

14.10.1982 17838

30.12.1982 17914

2.3.1983 17975

13.11.1983 18220

20.11.1986 19287

9.1.1987 19336

13.11.1983 18220

12.5.1982

1.10.1983

1.1.1983

2.3.1983

13.11.1983

20.11.1986

1.1.1987

13.11.1983



Türk Parasının Kıymetini Ko
ruma Hakkında 30 Sayılı Karar’ 
da Öngörülen Kar ve Zarar Ortak
lığı Belgeleri Çıkarılmasına Dair 
Tebliğ
(Seri: III, No: 2)

Banka Bonoları ve Banka Garan
tili Bonoların Halka Arzına Dair 
Esasiar
(Seri: III, No: 3)

Finansman Bonolarmın İhracına 
Dair Esaslar 
(Seri: III, No: 4)

Banka Bonoları ve Banka Garan
tili Bonoların Halka Arzına 
Dair Esaslar Tebliğinde Deği
şiklik Yapan Tebliğ 
(Seri: III, No: 5)

"Finansman Bonolarının İhra
cına Dair Esaslar" Tebliğine 
Ek Tebliğ 
(Seri: III, No: 6)

Finansman Bonoları İhracına 
Dair Esaslar Tebliğine Ek 
Tebliğ
(Seri: III, No: 7)

4.Seri: IV Menkul Kıymetleri 
Halka Arzolunan Anonim Ortak
lıklara İlişkin Hususlar

Menkul Kıymetleri Halka Arzolu- 
nan Anonim Ortaklarının 2499 
sayılı Kanun’a göre 1982 Yılında 
Tabi Olacakların Hükümler Tebliği 
(Seri: IV, No: 1)

Esas Sözleşmelerde 2499 Sayılı 
Kanun’a Göre Yapılması Zorunlu 
Olan Değişiklikler ve Bunlar 
İçin Gerekli Nisaplara İlişkin 
Esaslar Tebliği 
(Seri: IV, No: 2)

13.12.1984 18604

15.3.1986 19048

24.12.1986 19321

24.12.1986 19321

10.3.1988 19750

29.12.1988 20034

26.2.1982 17617

10.7.1982 17750

13.12.1984

15.3.1986

24.12.1986

24.12.1986

10.3.1988

2.9.12.1988

1.2.1982

10.7.1982



Esas Sözleşmelerde 2499 Sayılı 
Kanun’a Göre Yapılması Zorunlu 
plan Değişiklikler ve Bunlar 
İçin Gerekli Nisaplara İlişkin 
Tebliğin 2 nci Maddesinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında 
Tebliğ
(Seri: IV, No: 3)

Seri: IV, No: 1 Tebliğe Ek 
Tebliğ
(Seri IV, No: 4)

Seri: IV, No: 1 Tebliğin 
7 nci Maddesinin 1 nci Fık
rasına Bir Ek Fıkranın Ek
lenmesine Dair Tebliğ 
(Seri: IV, No: 5)

Sermaye Piyasası Kanununa 
Tabi Olan Anonim Ortaklık
ların Uyacakları Esaslar 
Hakkında Tebliğe Ek Tebliğ 
(Seri: IV, No: 6)

S.Seri: V Aracı Kurumlar

Aracılık Faaliyetleri ve 
Aracı Kuramlara İlişkin 
Esaslar Tebliği 
(Seri: V, No: 1)

2520 Saydı Kanunun Geçici 
2 nci Maddesiyle T.C. Merkez 
Bankası’na 1.6.1983 tarihine 
Kadar Verilmiş Olan İlan ve 
Reklamlarda On İzin Yetkisinin 
Bu Tarihten itibaren Sermaye 
Piyasası Kurulu’na Verildiğine 
Dair Tebliğ 
(Seri: V, No: 2)
(Seri: VIII, No: 11 Tebliğ 
İle Yürürlükten Kaldırdmıştır)

(Seri: V, No: 3)
(Seri VIII, No: 11 Tebliğde 
Yürürlükten Kaldırdmıştır)

Borsa Bankerliği Belgesi Baş
vurularına İlişkin Değerlendirme 
Sonuçları Hakkında Tebliğ 
(Seri: V, No: 4)

10.12.1982 17894

9.2.1983 17954

2.3.1983 17975

17.12.1985 . 18961

29.6.1982 17739 M.

1.6.1983 19064

22.7.1983 18112

9.2.1984 18307

10.12.1982

1.1.1983

2.3.1983

17.12.1985

29.6.1982

1.6.1983

22.7.1983

9.2.1984



Seri: V, No: 1 Tebliğin Üç 
Maddesinde Değişildik Yapıl
masına İlişkin Tebliğ 
(Seri: V, No: 5)

6-Seri: VI Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymetler Yatırım Ortak
lıklarına İlişkin Esaslar Tebliğ 
(Seri: VI, No: 1)

Menkul Kıymetler Yatırım Ortak
lıklarına İlişkin Esaslar Teb
liğine Ek Tebliğ 
(Seri: VI, No: 2)

7.Seri: VII Yatırım Fonları

Menkul Kıymetler Yatırım Fonu 
Katılma Belgelerinin İhracına 
ve Halka Arzına Dair Esaslar 
(Seri: VII, No: 1)

8.Seri: VIII Çeşitli Konular

Sermaye Piyasası Kurulu’nca 
Yayımlanmış ve Yayımlanacak 
Tebliğe İlişkin Hükümler 
Tebliği
(Seri: VIII, No: 1)

Standart Mali Tablo ve Rapor
lara İlişkin Esaslar Tebliği 
(Seri: VIII, No: 2)

Yeniden Değerleme Yapan Anonim 
Ortaklıkların Sermaye Piyasası 
Kanunu Açısından Üyacakları 
Esaslar Tebliği 
(Seri: VIII, No: 3)

Sermaye Piyasası Kurulu Kaydına 
Alman Anonim Ortaklıklar 
Tebliği
(Seri: VIII, No: 4)
(Seri: VIII, No: 6 Tebliğ ile 
Yürürlükten Kaldırılmıştır)

13.12.1984 18604

27.11.1983 18234

18.2.1988 19729

13.12.1986 19310

6.3.1982 17625

13.2.1983 17958

15.3.1983 17988

2.4.1983 18006

13.12.1984

27.11.1983

18.2.1988

13.12.1986

6.3.1982

13.12.1983

1.1.1983
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Anonim Ortaklıklar ye Yardımcı 
Kuruluşların Resmi İlanlarının 
Yayımına İlişkin Esaslar 
Tebliği
(Seri: VIII, No: 5)

Sermaye Piyasası Kurulu Kaydına 
Alman Anonim Ortaklıklar 
Tebliği
(Seri: VIII, No: 6)
(Yürürlükten Kalktı)

Standart Genel Hesap Planı 
(SGHP) ve Planın Kullanım 
Esasları Tebliği 
(Seri: VJII, No: 7)

"Sermaye Piyasası Kurulu’nca 
Yayımlanmış ve Yayımlanacak 
Tebliğlere ilişkin Hükümler" 
Tebliğine Ek Tebliğ 
(Seri: VIII, No: 8)

Sermaye Piyasası Kurulu Kaydına 
Alınan Anonim Ortaklıklar 
Tebliği
(Seri: VIII, No: 9)

Nakit Karşılığı Sermaye Arttı- 
rımında Yeniden Değerleme Değer 
Artış Fonunun Tabi Tutulacağı 
İşlem Hakkında Tebliğ 
(Seri: VIII, No: 10)

Menkul Kıymetleri Halka Arz- 
edilmiş Anonim Şirketlerle,
Menkul Kıymet Alım Satımıyla, 
Uğraşan Kuruluşların İlan ve 
Reklamlarında Uyacakları Esas
lar Hakkında Tebliğ 
(Seri: VIII, No: 11)

Sermaye Piyasası Kurulu Kay
dında Bulunan Anonim Ortak
lıklar
(Seri: VIII, No: 12)
(Seri: VIII, No: 13 Tebliğ 
ile yürürlükten kaldırıl
mıştır)

Sermaye Piyasası Kurulu Kay
dında Bulunan Anonim Ortak
lıklar
(Seri: VIII, No: 13)

22.7.1983 18112 22.7.1983

28.1.1984 18295

1.2.1984 18299 1.2.1984

20.11.1984 18581 20.11.1984 .

15.2.1985 18667 15.2.1985

4.4.1985 18715 4.4.1985

27.12.1985 18971 27.12.1985

19.1.1986 18993 19.1.1986

28.3.1987 19414 28.3.1987



Sermaye Piyasası Kurulunca 
Yayımlanmış ve Yayımlanacak 
Tebliğlere İlişkin Hükümler 
Tebliğine Ek Tebliğ 
(Seri: VIII, No: 14)

Sermaye Piyasası Kurulu Kay
dında Bulunan Anonim Ortak
lıklar
(Seri: VIII, No: 15)

9.Seri: IX Menkul Kıymetler 
Borsaları

İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsasınm Üyelerinin Tesbi- 
tine İlişkin Tebliğ 
(Seri: IX, No: 1)

İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsanının İlk Genel Kurul 
Toplantısı ye Bu Toplantıya 
Katılacak Üyelere İlişkin 
Tebliğ
(Seri: IX, No: 2)

İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsasınm Faaliyete Geçtiği
nin İlanı Hakkında Tebliğ 
(Seri: IX, No: 3)

lO.Seri: X Bağımsız Dış 
Denetleme

Sermaye Piyasasmda Bağımsız 
Dış Denetleme Hakkında Yönet
melik Hükümlerine Göre Sürekli 
Denetlemeye Tabi Ortaklık ve 
Kuruluşların Belirlenmesi Hak
kında Tebliğ 
(Seri: X, No: 1)

Bağımsız Denetleme Kuruluşla
rının Kamuya Duyurulması Hak
kında Tebliğ 
(Seri: X, No: 2)
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