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Bu kitapçık yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla Borsa İstanbul Yatırımcı Danışma Merkezi tarafından ilgili birim ve kuruluşların işbirliğiyle
hazırlanmıştır. İşbu kitapçık sadece aydınlatma amaçlıdır. Borsa İstanbul için hukuken herhangi bir yükümlülük doğurmamaktadır. Bu kitapçıkdaki
bilgilere dayanarak alınacak, yatırım ya da benzeri kararların sonuçlarından Borsa İstanbul sorumlu tutulamaz. Bu kitapçık herhangi bir
işleme girişilmesi için bir teklif, teklif daveti, tavsiye veya benzer nitelikte değildir. Bu kitapçıkda yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan
materyal esas alınarak hazırlanmıştır. Bununla birlikte Borsa İstanbul, bunların doğru, güncel, eksiksiz veya hatasız olduğuna dair bir beyanda
bulunmamaktadır. Bu kitapçığın tüm hakları Borsa İstanbul’a ait olup, bu yayın yazılı izin olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz.
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KISALTMALAR
BAP:

Borçlanma Araçları Piyasası

Borsa İstanbul: Borsa İstanbul A.Ş.
BYF: 		Borsa Yatırım Fonu
DİBS:

Devlet İç Borçlanma Senetleri

EPİP:

Eurotahvil Pazarlıklı İşlemler Platformu

GİP:

Gelişen İşletmeler Piyasası

KOBİ:

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler

KOSGEB:

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KÜP:

Kurumsal Ürünler Pazarı

MKK:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

OSBA:

Özel Sektör Borçlanma Araçları

PP:

Pay Piyasası

RHKP:

Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı

SPK:

Sermaye Piyasası Kurulu

Takasbank:

Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

TCMB:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

TSPB:

Türkiye Sermaye Piyasası Birliği

TÜİK:

Türkiye İstatistik Kurumu

UTP:

Uluslararası Tahvil Pazarı

YMKP:

Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası

YTF:

Yatırımcıları Tazmin Fonu
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Borsa İstanbul
Piyasalarında Yatırım

Bir ülkede fon talep edenler ile fon arz edenler
arasındaki akımı düzenleyen kurumlar, bu amaçla
kullanılan araçlar ile bu ilişkileri düzenleyen hukuki
ve idari kurallardan oluşan yapının bütününe
mali piyasa denir. Mali piyasa; esas itibariyle
para piyasası ile sermaye piyasasını kapsar. Bu
kapsamda sermaye piyasası kurumları olan menkul
değerler borsalarının asli fonksiyonları; yatırımcılar
arasında etkin bir risk paylaşımını sağlamak, pay
fiyatlarını etkileyen bilgilerin tek elde toplanmasını
ve şeffaf bir şekilde yatırımcılarla paylaşılması
ile sermayenin etkin bir şekilde tabana yayılması
şeklinde özetlenebilir.
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Borsa İstanbul
Piyasalarında Yatırım

Bu çerçevede, tasarruflarını sermaye
piyasası enstrümanlarına kanalize eden
gerçek veya tüzel kişi niteliğindeki
yatırımcılar iki gruba ayırabilir:
• Kurumsal-bireysel yatırımcılar,
• Yerel-yabancı yatırımcılar.
Kurumsal yatırımcılar işlevlerini, bireysel
yatırımcılardan toplanarak oluşturulan
büyük miktardaki fonları portföy
yönetimi konusunda uzmanlaşmış
kadroları sayesinde, sermaye piyasası
araçlarına kanalize ederek yerine
getirirler. Bu nitelikleri gereği kurumsal
yatırımcıları, ellerinde bulundurdukları
büyük miktardaki fonlar ve bu fonları
yöneten uzman kadrolar ile sermaye
piyasasında kaynakların etkin dağılımı
ve piyasanın gelişmesini etkileyebilecek,
piyasadaki dalgalanmaları
yumuşatabilecek güce sahip finansal
kuruluşlar olarak tanımlamak
mümkündür. Kurumsal yatırımcıların risk
dağılımı yapılmış portföy oluşturmaları,
küçük tasarruf sahipleri açısından önem
kazanmaktadır.

Türkiye’ye gelen portföy akımlarının iki
temel kaynağı bulunmaktadır. Bunlardan
birincisi servet sahibi olan bireysel
yatırımcılar, ikincisi yabancı kurumsal
yatırımcılardır. Türkiye’de kurumsal
yatırımcı olan yerli tasarruflar toplam
içinde geniş bir yer tutmamaktadır.
Sermaye piyasasında tasarruflarını pay
yatırımlarında değerlendiren yatırımcılar
zaman zaman,
• Menkul kıymete özgü riskler
(sistematik olmayan risk),
• Tüm kıymetleri etkileyen genel riskler
(sistematik risk)
ile karşı karşıya kalabilmektedirler.
Bununla birlikte ilgili düzenlemeler,
piyasaya açıklık getirerek, yatırımcıya
kendisini korumasında bir anlamda
yardımcı olmaktadır.
Bu açıdan değerlendirildiğinde,
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve
Borsa İstanbul A.Ş.’nin (Borsa İstanbul)
gerçekleştirdiği çalışmaların temelinde

yatırımcının korunması gayesi vardır.
Bu amaç da menkul kıymetlerin halka
arz ve satışının, piyasa katılımcılarının
düzenlenmesi, denetlenmesi ile
gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.
Menkul kıymet yatırımcısının korunması,
sermaye piyasalarında uluslararası
mevzuat uyumu açısından da asgari
ölçüdür. Nitekim, “sermaye piyasasında
işlem gerçekleştiren profesyonellerin
kısa vadeli ve haksız kazanç elde etmek
uğruna bu pazarların güvenilirliğini
ve etkinliğini tehlikeye atacak
davranışlardan kaçınmaları”; “yatırım
kuruluşları ile müşterileri arasında
menfaat çatışması yaşanabileceği;
ancak aracıların müşterilere doğru ve
açık tavsiyede bulunması; aracının
dolaylı veya dolaysız kazanç sağlamaya
uğraşmaması; aracıların müşterilerine
ve güvene dayalı ilişkiye girdikleri
kişilere zarar vermekten kaçınmaları
gerektiği” ifadesi ilgili düzenlemelerde
yer almaktadır.
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Pay Piyasası

Türk sermaye piyasasında Borsa İstanbul,
güçlü teknolojik altyapısı ve uluslararası
standartlardaki hukuki düzenlemeleriyle
tüm piyasa katılımcılarına düzenli,
şeffaf ve güvenilir bir ortamda organize
piyasalarda menkul kıymet alım satımını
yapma imkanı sağlamaktadır. Borsa
İstanbul piyasalarında pay, borçlanma
araçları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul
yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi
yatırım ortaklıkları ve borsa yatırım
fonları katılma belgeleri ile varantlar,
sertifikalar, kira sertifikaları, vadeli işlem
ve opsiyon sözleşmeleri ve kıymetli
madenler ve taşlar işlem görmekte olup,
tüm piyasalarda işlemler elektronik olarak
gerçekleştirilmekte ve oluşan piyasa
bilgileri kamuoyuna duyurulmaktadır.
Borsa İstanbul bünyesinde;
A) Pay Piyasası,
B) Gelişen İşletmeler Piyasası,
C) Borçlanma Araçları Piyasası,
D) Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası
E) Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar
Piyasası
olmak üzere toplam beş piyasa
bulunmaktadır.

Pay Piyasası
Pay Piyasası’nda (PP) paylar, rüçhan
hakkı kuponları, borsa yatırım fonları,
aracı kuruluş varantları ve sertifikalar
işlem görmektedir. PP bünyesinde Ulusal
Pazar, İkinci Ulusal Pazar, Kurumsal
Ürünler Pazarı (KÜP) ve Gözaltı Pazarı
olarak belirlenmiş dört adet Pazar
bulunmaktadır. PP’de ikincil piyasa
işlemleri olarak adlandırılan alım satım
işlemlerinin yanı sıra “Toptan Satış
İşlemleri”, “Birincil Piyasa İşlemleri”,
“Resmi Müzayede İşlemleri” ve
“Temerrüt İşlemleri” gibi özellikli işlemler
de yapılmaktadır. PP Seans Saatleri
aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
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Pay Piyasası
Seans Saatleri

Pay Piyasası (Ulusal Pazar, Kurumsal Ürünler Pazarı, İkinci Ulusal Pazar, Serbest İşlem Platformu) ve
Gelişen İşletmeler Piyasası
1. Seans

09:15 - 12:30

Açılış Seansı

09:15 - 09:35

Emir Toplama

09:15 - 09:30

Açılış Fiyatlarının Belirlenmesi ve Açılış İşlemleri

09:30 - 09:35

Piyasa Yapıcı-İlk Kotasyon Girişi

09:30 - 09:34

Sistem-Otomatik İlk Kotasyon Atama

09:34 - 09:35

Sürekli Müzayede (SM) ve Piyasa Yapıcılı SM
Yöntemi

09:35 - 12:30

Tek Fiyat Seansı

09:35 - 12:30

Emir Toplama

09:35 - 12:30

Tek Fiyatın Belirlenmesi

12:30 (+)*
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Pay Piyasası
Seans Saatleri
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Pay Piyasası (Ulusal Pazar, Kurumsal Ürünler Pazarı, İkinci Ulusal Pazar, Gözaltı Pazarı**, Serbest İşlem
Platformu ) ve Gelişen İşletmeler Piyasası

Pay Piyasası
Seans Saatleri

Emir Aktarımı

17:30-17:33

2. Seans

14:00-17:40

Emir Toplama

17:33-17:36

Açılış Seansı

14:00-14:15

Kapanış Fiyatlarının Belirlenmesi

17:36-17:38

Emir Toplama

14:00-14:10

Kapanış Fiyatından/Tek Fiyattan İşlemler

17:38-17:40

Açılış Fiyatlarının Belirlenmesi ve Açılış İşlemleri

14:10-14:15

Toptan Satışlar Pazarı
Resmi Müzayede İşlemleri (***)
Birincil Piyasa İşlemleri

10:30-12:00

Piyasa Yapıcı-İlk Kotasyon Girişi

14:10-14:14

Payın bulunduğu pazarın içinde, aynı seans süres-

Sistem-Otomatik İlk Kotasyon Atama

14:14-14:15

Sürekli Müzayede (SM) ve Piyasa Yapıcılı SM
Yöntemi

14:15-17:30

ince gerçekleştirilecektir.
RHKP’deki menkul kıymetler açılış - kapanış
seansına dahil edilmez.

Tek Fiyat Seansı

14:15-17:33

Emir Toplama

14:15-17:30

Tek Fiyatın Belirlenmesi

17:30-17:33

Kapanış Seansı

17:30-17:40

Rüçhan Hakkı Kuponu Pazarı (RHKP)

*: İşlemlerin tamamlanmasına bağlı olarak değişebilecek bir süreyi ifade eder.
**: Gözaltı Pazarı seansı; resmi tatil nedeniyle sadece ilk seansın yapılmasının söz konusu olduğu günlerde birinci seans süresi dahilinde (09:15 – 12:40 saatleri
arasında) yapılacaktır.
*** : ME, MF, MV, MC kodlarıyla yapılan resmi müzayede işlemleri için geçerli olan seans saatlerini ifade eder.
Not: Yarım iş günü olması nedeniyle tek seans yapılacak günlerde seans, kapanış seansı ile bitirilecek olup, kapanış seansı süreci aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.
Emir aktarım aşaması – (3 dakika, 12.30 – 12.33)
Emir toplama aşaması – (3 dakika, 12.33 – 12.36)
Fiyat belirleme ve kapanış seansı işlemleri aşaması – (2 dakika, 12.36 – 12.38)
Kapanış fiyatından / tek fiyattan işlemler aşaması – (2 dakika, 12.38 – 12.40)

8

Pay Piyasası
Seansı Bölümleri

PP’de bir işlem gününde iki seans, yarım
işlem gününde tek seans yapılmaktadır.
Her iki seans da “Sürekli Müzayede,
PY Sürekli Müzayede ve Tek Fiyat”
aşamalarına geçmeden önce açılış seansı
ile başlamakta ve yalnızca ikinci seans
sonrasında kapanış seansı yapılmaktadır.
Açılış Seansı
Belirli bir zaman dilimi boyunca emirlerin
herhangi bir eşleşme yapılmaksızın PP
Alım-Satım Sistemine (Sistem) kabul
edildiği ve bu süre sonunda en yüksek
miktarda işlemin gerçekleşmesini
sağlayan tek bir fiyat seviyesinin (Açılış
Fiyatı) hesaplanarak, tüm işlemlerin
bu fiyat seviyesinden gerçekleştirildiği
bir seans uygulamasıdır. Açılış seansı
esnasında E özellik kodlu tüm menkul
kıymetlere emir girilebilmektedir.
Varantlar, sertifikalar, borsa yatırım
fonları (BYF’ler) ve rüçhan hakkı
kuponları açılış seansında işlem
görmemektedir
Seansın Sürekli Müzayede, Piyasa
Yapıcılı SM ve Tek Fiyat Bölümü
Seansın açılış seansı aşamasından sonra,
Borsa’ya iletilen emirler Borsa tarafından
belirlenen işlem yöntemlerine göre

toplanarak farklı işlem fiyatlarından fiyat
ve zaman önceliği kurallarına göre sürekli
olarak işleme dönüştürülmektedir.
Bu aşamada, menkul kıymetler aşağıdaki
üç yöntemden biriyle işlem görürler:
• Sürekli Müzayede Yöntemi
• Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede
Yöntemi
• Tek Fiyat Yöntemi
Sürekli Müzayede İşlem Yöntemi
Sürekli müzayede yöntemi ile işlem
gören menkul kıymetler için seans,
açılış seansı ile başlamaktadır. Açılış
seansı tamamlandıktan sonra Sisteme
gönderilen alım-satım emirleri seans
boyunca fiyat ve zaman önceliği
kurallarına uygun olarak teker teker
karşılaştırılarak eşleştirilmekte, dolayısıyla
aynı seans içinde farklı işlem fiyatları
oluşabilmektedir
Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede İşlem
Yöntemi
Sürekli müzayede yöntemiyle işlem
gören menkul kıymetlerde atanmış bir
üye tarafından bu amaçla tanımlanmış
hesap veya hesaplar kullanılarak çift

taraflı sürekli kotasyon (fiyat ve miktar)
verilmek suretiyle o menkul kıymette
işlem gerçekleşebilecek fiyat aralığının
belirlendiği işlem yöntemidir. Bu yöntem,
KÜP’te işlem gören borsa yatırım fonları,
aracı kuruluş varantları, sertifikalar
ile halka açık piyasa değeri 10 milyon
TL’nin altındaki menkul kıymet yatırım
ortaklıklarında zorunlu olarak uygulanan
işlem yöntemidir.
Tek Fiyat Yöntemi
Tek fiyat yöntemi, belirli bir zaman
dilimi boyunca emirlerin eşleştirme
yapılmaksızın Sistem’e kabul edilip,
bu süre sonunda en yüksek miktarda
işlemin gerçekleşmesini sağlayan fiyat
seviyesinin hesaplandığı, tüm işlemlerin
bu fiyat seviyesinden gerçekleştiği
işlem yöntemidir. Bu işlem yönteminin
uygulandığı menkul kıymetlerde her
seans 2 kez olmak üzere, günde 4 kez
fiyat belirlenmekte ve belirlenen tek
fiyattan işlemler gerçekleştirilmektedir.
Gözaltı Pazarı yalnızca ikinci seansta
işleme açık olduğu için, bu pazarda işlem
gören menkul kıymetlerde günde 2 defa
fiyat belirlenir ve işlemler bu fiyattan
gerçekleşir.
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Pay Piyasası
Seansı Bölümleri

Kapanış Seansı
Kapanış seansı, normal seans sürecinden
kalan -kotasyon emirleri hariç- tüm
emirlerin aktarılması suretiyle, belirlenmiş
zaman dilimi boyunca yeni emirlerin
de herhangi bir eşleşme yapılmaksızın
Sistem’e kabul edildiği ve bu süre
sonunda en yüksek miktarda işlemin
gerçekleşmesini sağlayan tek bir fiyat
seviyesinin (Kapanış Seansı Fiyatı)
hesaplanarak, tüm işlemlerin bu fiyat
seviyesinden gerçekleştirildiği, tek
fiyat yöntemiyle çalışan özel bir seans
uygulamasıdır. Kapanış seansında yalnızca
E özellik kodlu menkul kıymetlere emir
girilebilir. Varantlar, sertifikalar, BYF’ler
ve rüçhan hakkı kuponları açılış kapanış
seansında işlem görmezler.
Kapanış seansı aşamalarının süreleri ve
saatleri aşağıdadır:
Emir Aktarım Aşaması (17:30 – 17:33) :
Sürekli müzayede ve piyasa yapıcılı sürekli
müzayede yöntemleri ile işlem gören
menkul kıymetlerde kotasyon emirleri
dışındaki bekleyen tüm emirlerin kapanış
seansına aktarımı yapılmakta, kapanış
seansında geçerli olacak fiyat marjları
hesaplanmaktadır.
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Pay Piyasası
Seansı Bölümleri

Emir Toplama Aşaması (17:33 – 17:36):
Sürekli müzayede ve piyasa yapıcılı
sürekli müzayede yöntemiyle işlem
gören kıymetlerde bekleyen pasif
emirlere ilaveten, kapanış seansında fiyat
belirlemeye yönelik olarak yeni alış ve
satış emirlerinin Sistem’e iletildiği ancak
emirlerin eşleştirilmediği aşamadır.
Kapanış Fiyatı Belirleme ve Kapanış
Seansı İşlemleri Aşaması (17:36 – 17:38):
Bu aşamada, kapanış seansında emir
toplanmış olan işlem sıralarında kapanış
fiyatı belirlenmekte ve sonrasında
belirlenen kapanış fiyatından işlemler
gerçekleştirilmektedir. Belirlenen kapanış

seansı fiyatı, ilgili işlem sırasının kapanış
fiyatıdır. Bu aşamada yeni emir girişi
yapılamamaktadır.
Kapanış Fiyatından İşlemler Aşaması
(17:38 – 17:40): Kapanış seansında
belirlenmiş olan fiyat ile sınırlı olarak
sadece kapanış seansında işlem görmüş
olan kıymetlere emir girilebilmektedir.
Tek Fiyattan İşlemler (17:38 – 17:40)
Tek fiyat yöntemiyle işlem görmekte
olan menkul kıymetlerde, 2. seansın tek
fiyat bölümünde (14:15-17:33) yapılan 2.
tek fiyat belirleme aşaması sonrasında,

bu aşamada belirlenen fiyat seviyesinden
işlem görmediği için kalan emirlerle
tek fiyattan işlemler süreci boyunca
sadece belirlenen bu fiyat seviyesinden
Sistem’e girilecek emirlerin karşılaşarak
işlemlerin belirlenmiş olan sabit fiyattan
gerçekleştirildiği seans aşamasıdır.
Tek fiyattan işlemler Pay Piyasası
pazarlarında ve Serbest İşlem
Platformunda tek fiyat yöntemi
ile işlem görmekte olan menkul
kıymetlerde(sadece ikinci seansın son
bölümünde) uygulanmaktadır.

PP’de Pazarlar ve
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PP’de Pazarlar ve İşlem Görme Kriterleri
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İşlem Görme Kriterleri

Ulusal Pazar
Borsa İstanbul’un temel pazarı olan
“Ulusal Pazar”da, Ulusal Pazar kotasyon
kriterlerini sağlayan şirketlerin payları
işlem görmektedir.

kıymetlerin tamamını kapsayacak şekilde
yapılmış olması ve ortaklığın;
a) SPK düzenlemeleri çerçevesinde
izahnamede yer alacak mali tablolar
ile bağımsız denetim raporlarının Borsa
İstanbul’a sunulmuş olması,

Kotasyon Yönetmeliği’nin 13’üncü
maddesinde düzenlenen Ulusal
Pazar kotasyon kriterleri aşağıda
özetlenmektedir.

b) Kuruluşundan itibaren en az 3 takvim
yılı geçmiş olması

Ortaklık haklarını temsil eden menkul
kıymetler, ilk kotasyon şeklinde kote
ediliyor ise; başvurunun, başvuru tarihine
kadar ihraç edilmiş bu tür menkul

Ortakların, anonim ortaklık türü
dışındaki herhangi bir sermaye
şirketi türünde geçen süreleri de yıl
hesabında dikkate alınır.3 yıldan fazla

faaliyet süresi olan en az bir ortaklığa
minimum %51 oranında iştirak etmek
suretiyle holding yapısında kurulan
yeni bir ortaklığın başvurması halinde,
söz konusu holding için 3 takvim yılı
şartı aranmaz. Ancak, kuruluşundan
itibaren en az 3 takvim yılı geçmiş
iştiraklerin özsermayelerinin, holding
yapısında kurulan yeni ortaklığın aktif
büyüklüğünün %50’sinin altında
olmaması gerekir.
c) Ortaklığın aşağıda alternatif gruplarda
yeralan koşullardan aynı grup içerisinde
yeralan koşulların tamamını sağlaması,

Grup 1

Grup 2

Grup 3

Asgari
† 135.000.000

Asgari
† 68.000.000

Asgari
† 33.500.000

Son iki yıldan
en az birinde

Son iki yıldan
en az birinde

Son 2 yıl

Halka arz edilen payın
ödenmiş veya çıkarılmış
sermayeye oranı

-

Asgari %5

Asgari %25

Bağımsız denetimden
geçmiş en son mali
tablolardaki özsermaye

Asgari
† 33.500.000

Asgari
† 22.000.000

Asgari
† 13.500.000

Halka arzedilen payların
piyasa değeri
Vergi öncesi kar elde
edilmiş olması

Ulusal Pazar

d) Finansman yapısının faaliyetlerini
sağlıklı bir biçimde yürütebilecek düzeyde
olduğunun Borsa İstanbul yönetimince
tespit ettirilmiş ve kabul edilmiş olması,

aydan fazla ara vermemiş olması, tasfiye
veya konkordato istenmemiş olması ve
Borsa İstanbul tarafından belirlenen diğer
benzeri durumların yaşanmamış olması,

menkul kıymetler için Borsa İstanbul ilâve
şartlar isteyebileceği gibi yukarıda yer
alan şartlardan bir kısmının aranmamasını
da kararlaştırabilir.

e) Esas sözleşmenin Borsa İstanbul’da
işlem görecek menkul kıymetlerin devir
ve tedavülünü kısıtlayıcı veya senet
sahibinin haklarını kullanmasına engel
olacak kayıtlar içermemekte olması,

h) Menkul kıymetlerin, piyasadaki mevcut
ve muhtemel tedavül hacmi bakımından
Borsa İstanbul’un belirlediği kriterlere
uygun olması,

Yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar,
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yıllık
üretici fiyatları genel endeksinde
meydana gelen ortalama fiyat artışı oranı
dikkate alınarak Borsa İstanbul tarafından
arttırılabilir. Diğer taraftan, ortaklık
haklarını temsil eden menkul kıymetlerin
Ulusal Pazar işlem görebilmesi için, pay
halka arz olunmuş anonim ortaklık
statüsü için Sermaye Piyasası Kanunu’nda
belirtilen ortak sayısından az olmamak
üzere en az 500 gerçek ve tüzel kişiye
satıldığının belgelenmesi şarttır.

f) Ortaklığın üretim ve faaliyetlerini
etkileyecek önemli hukuki
uyuşmazlıkların bulunmaması,

i) Kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki
durumu ile payların hukuki durumunun
tabi oldukları mevzuata uygun
olduğunun belgelenmesi.

g) Borsa İstanbul tarafından geçerli kabul
edilebilecek durumlar dışındaki nedenlerle
son 1 yıl içinde ortaklığın faaliyetlerine 3

Oydan yoksun paylar ve imtiyazlı paylar
gibi üzerinde taşıdığı haklar bakımından
özelliği bulunan ortaklık hakkı veren
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Kurumsal Ürünler Pazarı

PP bünyesindeki pazarların etkinliğinin
artırılması amacıyla, öncelikle menkul
kıymet ve gayrimenkul yatırım
ortaklıkları ile girişim sermayesi yatırım
ortaklıklarının paylarının, borsa yatırım
fonları katılma belgelerinin, varantlar
ve sertifikalar gibi diğer yapılandırılmış
ürünlerin ayrı bölümler halinde özel bir
Pazar bünyesinde işlem görmelerini ve
fiyatlarının düzenli ve şeffaf bir piyasada,
rekabet koşulları içinde oluşmasını temin
etmek üzere KÜP kurulmuştur.
KÜP’de;
a) Borsa İstanbul Kotasyon
Yönetmeliği’nin 15. maddesi uyarınca kota
alınan menkul kıymet yatırım ortaklıkları
ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile
girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının
payları,

13.500.000 TL ve %5 olması,
İkinci Ulusal Pazar
“İkinci Ulusal Pazar”da Kotasyon
Yönetmeliği’ndeki kotasyon koşullarını
sağlayamayan şirketler ile gelişme ve
büyüme potansiyeli taşıyan Küçük ve
Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) payları işlem
görmektedir. İkinci Ulusal Pazar’ın kuruluş
amacı, Kotasyon Yönetmeliği’ndeki
kotasyon koşullarını sağlayamayan
şirketler ile gelişme ve büyüme
potansiyeli taşıyan KOBİ’lerin sermaye
piyasalarından kaynak temin etmelerine
olanak sağlamak, sözkonusu şirketlerden
Borsa İstanbul’da işlem görmesi uygun
görülenlerin paylarına likidite sağlamak ve
bu payların fiyatlarının düzenli ve şeffaf
bir piyasada, rekabet koşulları içinde
oluşmasını temin etmektir.
İkinci Ulusal Pazar’da işlem görmek için;

b) Borsa İstanbul Kotasyon
Yönetmeliği’nin 17. maddesi uyarınca
kota alınan borsa yatırım fonları katılma
belgeleri,
c) Borsa İstanbul ‘da işlem görmesine
karar verilen varantlar ve sertifikalar ile
SPK düzenlemeleri uyarınca Borsada
işlem görebilir şekilde ihraç edilmiş diğer
yapılandırılmış ürünler işlem görmektedir.

a) Başvurunun, başvuru tarihine kadar
ihraç edilmiş aynı türdeki menkul
kıymetlerin tamamını kapsayacak şekilde
yapılmış olması,
b) Ortaklığın halka arzedilen paylarının
piyasa değeri ile bu payların ödenmiş veya
çıkarılmış sermayeye oranının sırasıyla
en az 6.800.000 TL ve %15 ya da

c) Paylarının tedavülünü engelleyici bir
husus bulunmamak kaydıyla, ortaklığın
mali ve hukuki durumu, faaliyetleri,
paylarının tedavül hacmi gözönüne
alınarak yapılan değerlendirme sonucunda
ortaklık paylarının işlem görebilmesine
ilişkin olarak Borsa İstanbul Yönetim
Kurulu’nun olumlu karar vermesi,
d) Borsa yönetimince geçerli kabul
edilebilecek durumlar dışındaki nedenlerle
son 1 yıl içinde ortaklığın faaliyetlerine
3 aydan fazla ara vermemiş olması,
tasfiye veya konkordato istenmemiş
olması ve Borsaca belirlenen diğer
benzeri durumların yaşanmamış olması
gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen tutarlar, TÜİK’in yıllık
üretici fiyatları genel endeksinde (ÜFE)
meydana gelen ortalama fiyat artışı
oranı dikkate alınarak Borsa İstanbul’ca
artırılabilir.
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Gözaltı Pazarı
Gözaltı Pazarı;

mevcut düzenlemelere uyum konusuna
gerekli özenin gösterilmemesi,

• Payları Borsa İstanbul’da işlem gören
şirketler ve/veya payları işlemleri ile ilgili
olarak olağan dışı durumların ortaya
çıkması,

• Yatırımcıların haklarının korunması
ve kamu yararı gereği paylarının Borsa
kotundan ve/veya işlem gördüğü
pazardan geçici ya da sürekli çıkarılması
sonucunu doğurabilecek gelişmelerin
oluşması

• Payları Borsa İstanbul’da işlem gören
şirketler tarafindan kamunun zamanında,
tam ve sürekli olarak aydınlatılmasına ve

nedeniyle şirketlerin izleme ve inceleme

kapsamına alınması durumlarında sürekli
gözetim, denetim ve izleme ortamında,
yatırımcıların devamlı ve zamanında
bilgilendirilmesini sağlayacak önlemlerle
birlikte, paylarının Borsa İstanbul
bünyesinde işlem görebileceği organize
bir pazar oluşturmak ve sözkonusu
şirketlerin paylarına yatırım yapmış
tasarruf sahiplerine likidite olanağı
sunmak amacıyla oluşturulmuştur.
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Pay Piyasası
Takas İşlemleri

PP Takas İşlemleri
PP’de gerçekleştirilen işlemlerin takası
kaydi olarak yapılmaktadır. PP’de takas
işlemlerinin nakit tarafı İstanbul Takas
ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank)
nezdinde bulunan hesaplar aracılığı ile,
menkul kıymet tarafı ise Takasbank’ın
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)
nezdinde bulunan hesaplar aracılığı ile
gerçekleştirilir.
PP’de T günü işlemlerinden dolayı T+2
günü takasa pay borcu olan yatırım
kuruluşları borçlarını; müşteri hesabından
veya başka bir kurum hesabından
virman yoluyla kapatırlar. Yatırım
kuruluşları pay işlemlerinden doğan
nakit yükümlülüklerini ise nakden,
başka bir bankadan EFT, Takasbank
nezdindeki başka bir hesaptan virman
veya diğer piyasalardan olan alacaklarının
mahsubu yollarından birini veya birkaçını
kullanarak kapatabilirler. Kıymet ve nakit
yükümlülüklerin takas günü saat 16:30´a
kadar yerine getirilmesi gerekir.
Borsa İstanbul’dan T gününde alınan
sözleşme bilgileri ile üye bazında ve
müşteri detaylı netleştirme, Takasbank
sisteminde yapılarak müşteri detayında
oluşturulan net borç/alacak bilgileri, T

günü akşamında Takasbank sisteminden
MKK sistemine transfer edilir. T günü
MKK´ya gönderilen müşteri detayında
borç/alacak bilgileri, MKK sisteminde
müşteri hesap kontrolleri yapıldıktan
sonra, hata kodları ile birlikte Takasbank
sistemine aktarılır. MKK´dan gelen bu
bilgilere göre, üye ve müşteri alt hesabı
detayında oluşturulan netleştirme
sonuçları T günü, Takasbank üye
ekranlarına yansıtılır. Yatırım kuruluşları,
sözkonusu bilgileri T günü Takasbank
ekranlarından izleyebilirler ve müşteri
hesapları ile ilgili herhangi bir yanlış tespit
etmeleri halinde düzeltme işlemlerini
Borsa İstanbul’a bildirirler. T+1 gün
sonunda Borsa İstanbul’dan düzeltme
bilgileri alınarak T günü oluşturulmuş
müşteri bazında borç/alacak kayıtlarına
yansıtılır. Netleşmiş işlem bilgileri
Takasbank ve MKK ekranlarından
üyelerce raporlanabilir.
Takas işlemleri teslim karşılığı ödeme
prensibine (Delivery versus PaymentDvP) göre gerçekleşir. T+2 günü sabahı,
MKK sisteminde satış yapmış müşteri
hesaplarından satışı yapılan kıymetler
takas amaçlı virman blokajı hesaplarından
yatırım kuruluşunun takas havuz
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hesabına aktarılır.
Takas işlemleri, MKK nezdinde açılan
Takasbank Takas Havuz Hesabı üzerinden
yapılır. MKK Takasbank’a, MKK nezdindeki
Takas Havuz Hesabı hareketlerini eş
zamanlı olarak iletir.
Takasbank, MKK’dan gönderilen, üye
havuz hesabından Takasbank Takas
Havuz hesabına aktarılan kıymet ve adet
bilgilerine göre borç kapatma işlemini
gerçekleştirir.
Kapatılan takas borçları karşılığında
borç-bloke dengesi korunarak, takas
alacakları serbestleştirilir ve takas
havuz hesaplarının bakiye durumuna
bağlı olarak, menkul kıymet alacak
dağıtımı için MKK sistemine gerçek
zamanlı elektronik alacak dağıtım mesajı
gönderilir. MKK sisteminde alacaklar
öncelikle Takas Havuz Hesabı’ndan
yatırım kuruluşu takas havuz hesabına,
buradan da alacaklı müşteri hesaplarına
aktarılır. Alacaklar, MKK sisteminde T+0
akşamı oluşturulmuş ve T+1 günü akşamı
güncellenmiş alacak talimatları dikkate
alınarak müşteri hesaplarına aktarılır.

Pay Piyasası
Takas İşlemleri

Üyelerin, takas borçlarını ödedikleri miktar kadar takas alacakları serbestleştirilir ve hesaplarına aktarılır. Kısmi olarak ödenen takas
borçları karşılığında takas alacakları kısmi olarak üye hesaplarına aktarılır.
Nakit takas alacakları, yatırım kuruluşlarının Takasbank nezdindeki serbest cari hesaplarına aktarılır. Yatırım kuruluşları serbest cari
hesaplarına geçen tutarları EFT ile başka bir bankaya gönderebilirler, nakit olarak çekebilirler, Takasbank nezdinde başka bir hesaba
gönderebilirler veya diğer piyasalardan kaynaklanan borçlarına mahsup yapabilirler.
Şartlı Virman Sistemi, yatırım kuruluşlarının kendi aralarında yaptıkları nakit ve pay teslimini içeren işlemlerin teslim karşılığı
ödeme prensibine göre eşanlı gerçekleştirilmesini sağlayan bir sistemdir. Müşteri hesapları arasında eş-anlı kıymet ve üye
hesapları arasında nakit transfer imkanı sağlayan bir sistem olmasının yanında borsa işleminin yapıldığı gün ile transfer işleminin
gerçekleştirilmesine kadar olan zaman içinde üyeler arasında yapılan teyitleşme işleminin elektronik ortamda yapılmasına da
olanak sağlayan bir sistemdir. SWIFT üyesi olan kurumlar, SWIFT mesajı olarak şartlı virman talimatlarını Takasbank sistemine
gönderebilirler. Talimatlar sistem tarafından otomatik olarak eşleştirilir.
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Gelişen İşletmeler
Piyasası

imzalamış olması gerekmektedir.

Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip
şirketlerin sermaye piyasalarından fon
sağlamak amacıyla ihraç edecekleri
payların işlem görebileceği şeffaf ve
düzenli bir ortam yaratmak amacıyla
Borsa İstanbul bünyesinde Gelişen
İşletmeler Piyasası (GİP) kurulmuştur.
GİP’te, SPK tarafından kayda alınmış,
ancak Kotasyon Yönetmeliği’nde
tanımlanmış kotasyon şartlarını
sağlayamayan şirketlerin payları işlem
görebilmektedir. Şirketlerin GİP’e kabulü
için karlılık, sermaye büyüklüğü, faaliyet
süresi, piyasa değeri gibi herhangi bir
sayısal koşul aranmamaktadır. Şirketlerin
GİP’e başvuruda bulunabilmesi için
Borsamız tarafından yetkilendirilmiş bir
piyasa danışmanı ile en az iki yıl süreyle
geçerli bir piyasa danışmanlığı anlaşması

Piyasa danışmanı; GİP Listesi’ne kabul
başvurusu öncesinde başvuru için
gerekli hazırlıkların tamamlanmasında
şirkete yardımcı olmak, başvuruda Borsa
İstanbul’a iletilen ve kamuya açıklanan
bilgi ve belgelerin doğruluğunu işlem
görecek şirket ile birlikte onaylamak,
GİP Listesi’ne kabul başvurusunda
Borsa İstanbul’a sunulacak olan şirket
raporunu hazırlamak, GİP Listesi’ne kabul
sonrasında şirketin SPK ve Borsa İstanbul
düzenlemelerine uyumunun sağlanması
için danışmanlık hizmeti vermek gibi
görevleri sermaye piyasası mevzuatı ve
Borsa İstanbul düzenlemelerine uygun
şekilde yerine getirmek ile görevlidir.
“Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi”
veya “Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi”
sahibi olan yatırım kuruluşları “Yatırım
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Danışmanlığı Yetki Belgesi”ne sahip
portföy yönetim şirketleri, ve girişim
sermayesi yatırım ortaklıkları, Borsa
İstanbul’dan yetki almak suretiyle
piyasa danışmanlığı görevini yerine
getirebilmektedir.
GİP’te sadece mevcut ortakların yeni pay
alma haklarının kısmen veya tamamen
kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı
sonucunda ihraç edilecek paylar işlem
görebilmekte, mevcut ortakların eski
payları işlem görememektedir. GİP’te
halka arzdan elde edilecek gelirin
doğrudan şirketin finansman ihtiyacını
karşılaması amaçlanmaktadır. Bu nedenle,
ortak satışı yolu ile halka arz yapılmasına
izin verilmemektedir.
İhraç edilen payların ikincil piyasa işlemleri
GİP’te Tek Fiyat İşlem Yöntemi veya
Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede Yöntemi
ile gerçekleştirilmektedir.

Gelişen İşletmeler
Piyasası

Piyasa yapıcısı bulunmayan işlem sıralarında “Tek Fiyat İşlem
Yöntemi” uygulanmaktadır. GİP’te işlemler PP’de işlemlerin
gerçekleştiği seanslarda ve saatlerde yapılmakta olup, aynı
işlem görme ve takas esasları geçerlidir. GİP’te işlem gören
şirketlerin zaman içerisinde gerekli koşulları sağlamaları
halinde PP bünyesinde yer alan pazarlara geçiş yapabilmeleri
mümkündür.
GİP, yatırımcıların büyüme potansiyeli yüksek şirketleri ve
bu şirketlerin gelecek vaat eden projelerini tanımalarına,
portföy yatırımlarını bu şirketlere yönlendirmelerine ve bu
şirketlere ortak olarak finansman ihtiyaçlarını karşılamalarına
imkan sağlamaktadır. Yatırım kuruluşlarının, GİP’te işlem
gören payların alım-satım işlemlerine aracılık yapmadan
önce yatırımcılara GİP’i tanıtan, temel farklılıklarını ve
risklerini belirten “GİP Risk Bildirim Formu”nu imzalatmaları
gerekmektedir.

halka arz edecek KOBİ’lerin halka arza ilişkin belirlenecek
maliyetlerinin finansmanının sağlanması için KOSGEB
tarafından “Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek
Programı” oluşturulmuştur. KOSGEB, “Gelişen İşletmeler
Piyasası KOBİ Destek Programı” ile üst limit toplam 100.000
TL olmak üzere işlem görme maliyetlerinde çeşitli oranlarda
geri ödemesiz destek sağlayacaktır. Destekten KOSGEB’e
kayıtlı olan ve GİP’te işlem görmek üzere başvuruda bulunan
şirketler yararlanabilecektir.

BÜTÜN YÜKSEK HEDEFLER
İLK BASAMAKLA BAŞLAR

KOBİ’lerin halka açılmalarını teşvik etmek amacıyla GİP’e
başvuru ve işlem görme maliyetleri diğer Borsa İstanbul
pazarlarına göre önemli ölçüde maliyet avantajı sağlaması
için indirilmiştir. Şirketlerden alınan SPK kayıt ücreti MKK
üyelik ve işlem ücretleri ile Borsa İstanbul ücretleri PP’de
işlem gören şirketlere göre (1/10) seviyesine çekilmiştir.
Ayrıca, SPK, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Borsa İstanbul ve
Türkiye Sermaye Piyasası Birliği (TSPB) arasında 04.02.2011
tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında,
GİP’te işlem görmek üzere, sermaye piyasası araçlarını

Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) ile hedefe yürüyenler arasına katılın.
Finansal kaynak, likidite, tanınırlık, kredibilite ve kurumsallaşmaya yönelik avantajlarla;
Ulusal Pazar’ın tüm olanaklarına kavuşmadan önce, şirketinizin ihtiyacı olan sağlam adımları
atma imkanını yakalayın.

19

Borçlanma Araçları
Piyasası
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Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası (BAP), yatırımcıların menkul kıymetlere yapacakları yatırımların fiyatlarının piyasada
rekabet ortamında belirlenmesini ve istenildiği anda nakde dönüştürülebilmesini sağlamak amacıyla 17 Haziran 1991 tarihinde
kurulmuştur. BAP, hem kesin alım-satım işlemleri hem de repo-ters repo işlemleri için tek organize piyasadır.
BAP’da, SPK düzenlemeleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarının satış işlemlerinin (birinci el)
gerçekleştirildiği Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı ve ikinci el doğrudan alım satım işlemlerinin gerçekleştirildiği Kesin Alım-Satım
Pazarı’nın yanı sıra, repo ters repo işlemlerinin gerçekleştirildiği Repo-Ters Repo Pazarı, Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarı, Menkul
Kıymet Tercihli Repo Pazarı ve Pay Senedi Repo Pazar’ları bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından ihraç edilen dış
borçlanma araçlarının (“Eurotahvil”) işlem gördüğü Uluslararası Tahvil Pazarı ve Eurotahvil Pazarlıklı İşlemler Platformu 13 Eylül 2013
tarihi itibarıyla BAP bünyesine dahil edilmiştir.
İşlem Saatleri

Aynı Gün Valörlü

Öğlen Arası

İleri Valörlü

Kesin Alım Satım Pazarı

09:15 – 14:00

12:00 – 13:00

09:15 – 17:00

Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı

09:15 – 14:00

12:00 – 13:00

09:15 – 14:00

Repo Ters Repo Pazarı

09:15 – 14:00

12:00 – 13:00

09:15 – 17:00

Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı

09:15 – 14:00

12:00 – 13:00

09:15 – 17:00

Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı

09:15 – 14:00

12:00 – 13:00

09:15 – 17:00

Pay Senedi Repo Pazarı

09:35 – 12:00

12:00 – 14:15

09:35 – 17:00

Uluslararası Tahvil Pazarı

-

12:00 – 13:00

09:15 – 17:00

Eurotahvil Pazarlıklı İşlemler Platformu

-

12:00 – 13:00

09:15 – 17:00
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İşlem Türleri
BAP’da; birinci el piyasa işlemleri,
doğrudan alım ve doğrudan satım
işlemleri ile geri alım vaadi ile satım ve
geri satım vaadi ile alım (repo-ters repo)
işlemleri yapılabilmektedir. BAP’da
işlemler belirlenen sürelerde valörlü
olarak gerçekleştirilebilir. Üyeler, mevcut
olan veya satın aldıkları fakat henüz
teslim almadıkları ya da hazine ihalesinden
alınmış fakat teslim alınmamış menkul
kıymetler ile SPK düzenlemelerince ödünç
alınan menkul kıymetler üzerinde işlem
yapabilirler.
BAP’da İşlem Görebilecek Sermaye
Piyasası Araçları
BAP’da, Türk Lirası ve döviz ödemeli
ihraç edilmiş; borçlanma araçları, menkul
kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı
borçlanma araçları, kira sertifikaları ile
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
(TCMB) tarafından ihraç edilen likidite
senetleri işlem görebilir.
BAP’ta pazarlar
BAP’da, SPK düzenlemeleri çerçevesinde
nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek
borçlanma araçlarının satış işlemlerinin
(birinci el) gerçekleştirildiği Nitelikli
Yatırımcıya İhraç Pazarı ve ikinci el

işlemlerinin gerçekleştirildiği Kesin AlımSatım Pazarı, Repo-Ters Repo Pazarı,
Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarı,
Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı ve
Pay Senedi Repo Pazarı bulunmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından
ihraç edilen dış borçlanma araçlarının
(“Eurotahvil”) işlem gördüğü Uluslararası
Tahvil Pazarı ve Eurotahvil Pazarlıklı
İşlemler Platformu 13 Eylül 2013 tarihi
itibarıyla BAP bünyesine dahil edilmiştir.
Kesin Alım Satım Pazarı
Sabit getirili menkul kıymetlerin aynı gün
veya ileri valörlü olarak doğrudan alım/
doğrudan satım işlemlerinin yapıldığı
pazardır. Pazar’da Türk Lirası ve Döviz
Ödemeli ihraç edilmiş; borçlanma araçları,
menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelire
dayalı borçlanma araçları, kira sertifikaları,
TCMB tarafından ihraç edilen Likidite
Senetleri işlem görebilirler.
Bu kapsamda işlem görebilecek menkul
kıymetler olarak; devlet tahvillleri, hazine
bonoları, gelir ortaklığı senetleri, gelire
endeksli senetler, özel sektör tahvilleri,
banka bonoları, finansman bonoları,
varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık
teminatlı menkul kıymetler ve kira
sertifikaları sayılabilir.

Repo Ters Repo Pazarı
Repo Ters Repo Pazarı, sabit getirili
menkul kıymetlerin geri alım vaadi
ile satım ve geri satım vaadi ile alım
işlemlerini organize piyasa koşulları
içinde güvenli bir şekilde gerçekleştirmek
amacıyla faaliyete geçmiştir.
Bu pazarda devlet iç borçlanma senetleri
ile TCMB likidite senetlerinin geri alım
vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile
alım işlemleri yapılır. Pazarda aynı gün ve
ileri başlangıç valörlü işlemler yapılabilir.
İşlem öncesinde teslim edilecek/alınacak
menkul kıymeti doğrudan belirtme imkanı
yoktur.
Menkul kıymetlerin geri alma taahhüdü
ile satımına repo (para alışı), geri satma
taahhüdü ile alımına ise ters repo (para
satışı) denir. Repo yapan taraf, elindeki
menkul kıymeti belirlenen süre sonunda
geri almak vaadi ile satarak kısa vadeli
nakit ihtiyacını karşılamaktadır. Ters repo
yapan taraf ise elindeki nakdi, repo süresi
sonunda geri satma vaadinde bulunduğu
menkul kıymetler karşılığında karşı tarafa
borç vermektedir. Menkul kıymet ve
paranın belirli bir süre için daha sonra
geri alınmak üzere el değiştirmesi söz
konusudur.
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Repo Ters Repo Pazarı’nda, repo işlemine

birbirine bağlı iki kesin alım satım işlemi

Bankası ile bankaların işlem yapmaya

konu menkul kıymetler alıcıya teslim

gibi düşünülebilir.

yetkili olacağı Bankalararası Repo Ters

edilmeyerek işlemin vadesi boyunca
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Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı

Repo Pazarı faaliyete geçmiştir. Bu

Sermaye Piyasası Kurulu

tahvil ve bono niteliğini haiz yabancı

halinde ise aynı oranlı repo emirlerinde

borçlanma araçları işlem görmektedir.

en düşük menkul kıymet fiyatına
sahip emirler, aynı oranlı ters repo

Takasbank nezdindeki hesaplarda bloke

Pazar’da Türk Lirası cinsinden ihraç edilmiş;

Pazar’da bankalarca sadece portföyleri

düzenlemeleri çerçevesinde nitelikli

saklamada tutulur.

devlet iç borçlanma senetleri, kamu ihraçlı

hesabına işlem yapılabilmekte olup fon/

yatırımcılara satılabilecek olan

kira sertifikaları, gelir ortaklığı senetleri,

ortaklık ve diğer müşteriler hesabına işlem

sermaye piyasası araçlarının ihraç

BAP’da alım satım işlemleri,

önceliğine sahiptir. Fiyat eşitliği

sadece nitelikli yatırımcılara açık olmak

yapılamamaktadır. İşleyiş esasları Repo

işlemlerinin gerçekleştirildiği pazardır.

üyeler tarafından Borsaya iletilen

halinde, sisteme zaman açısından daha

koşuluyla Kesin Alım Satım Pazarı’nda

Ters Repo Pazarı ile aynıdır.

Pazar’da nitelikli yatırımcılara ihracı

emirlerin rekabet koşulları altında

önce kaydedilen emirler öncelikle

tamamlanan sermaye piyasası araçları,

karşılaştırılması suretiyle gerçekleşir.

karşılanır.

ihracın tamamlanmasını veya satış

Alım satım sistemi çokfiyat ve

süresinin sona ermesini izleyen iş günü

sürekli müzayede yöntemi ile

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım

çalışır. Bu yönteme göre seans

BAP’da Kimler İşlem Yapabilir

Satım Pazarı’nda nitelikli yatırımcılar

süresince bir menkul kıymette pek

BAP’da;

arasında işlem görmeye başlar.

çok farklı fiyattan alım satım işlemi

Borçlanma Araçları Piyasası bünyesinde

gerçekleşebilir. Bireysel ve kurumsal

a) TCMB,

birinci el satış işlemlerinin yapıldığı

yatırımcılar emirlerini doğrudan BAP’a

b) Borsa üyeleri,

tek pazardır. Bu pazarda sadece

iletemezler, ancak bir yatırım kuruluşu

c) SPK’dan yetki belgesi almak

özel sektör borçlanma araçlarının

vasıtasıyla emirlerini iletebilirler.

koşuluyla bankalar işlem yapabilirler.

ihracı gerçekleştirilir kamu menkul

BAP alım satım sistemine iletilen

kıymetlerinin ihracı yoktur.

teklif ve taleplerden; doğrudan

Yatırımcılar, BAP’da kendileri doğrudan

Uluslararası Tahvil Pazarı

alım emirlerinde en yüksek fiyatlı/

alım-satım yapamazlar. BAP’da alım

en düşük oranlı emirler, doğrudan

satım işlemleri, yalnızca Borsa İstanbul

Hazine tarafından ihraç edilen dış

satım emirlerinde en düşük fiyatlı/en

üyesi yatırım kuruluşları aracılığı ile
yapılabilmektedir.

Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı
Organize piyasa koşulları içerisinde, tercih

işlem gören özel sector borçlanma

edilen menkul kıymetler üzerinde repo

araçları/özel sector kira sertifikaları,

yapılmasına ve sonrasında bu menkul

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Toplu

kıymetlerin alıcıya teslimine olanak

Konut İdaresi Başkanlığı ve mahalli

Organize piyasa koşulları içerisinde, paylar

vermek amacıyla faaliyete geçmiştir.

idarelerce Türk Lirası cinsinden ihraç

üzerinde repo yapılmasına ve sonrasında

edilen borçlanma senetleri, TCMB likidite

bu payların alıcıya teslimine olanak

senetleri işlem görebilir.

vermek amacıyla faaliyete geçmiştir. Bu

Pazar’da tercih edilen menkul kıymet
üzerinde geri alım vaadi ile satım ve geri
satım vaadi ile alım işlemleri yapılır. Bu

Pay Senedi Repo Pazarı

Pazar’da, Pay Piyasası Ulusal Pazarı’nda
Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı

Pazar işlemlerinde, repo oranının yanısıra,

işlem gören paylardan belirlenen koşulları
sağlayanların geri alım vaadi ile satım ve

BAP’ta emirler

emirlerinde en yüksek menkul kıymet
fiyatına sahip emirler gerçekleşme

Repo Ters Repo Pazarı’ndan farklı olarak,

Bankaların, T.C. Merkez Bankası ve

geri satım vaadi ile alım işlemleri yapılır.

işleme konu menkul kıymetin tanımı

birbirleri ile portföyleri hesabına

Diğer repo pazarlarından farklı olarak

(ISIN kodu) ve fiyatı da belirtilir. Pazarda

gerçekleştirdikleri repo işlemlerinden

bu Pazar’da, repo işlemi karşılığı olarak

emir giriş aşamasında taraflar, işlem

sağlanan fonlar dışında kalan tüm

borçlanma araçları değil paylar kullanılır.

karşılığı olarak teslim edilecek/alınacak

repo işlemlerinden sağladıkları fonlar

olan menkul kıymetin tanımını ve hangi

7 Ocak 2011 tarihinden itibaren zorunlu

Pazar’da Pay Piyasası’nda işlem gören,

fiyattan alınıp satılacağını bilirler. İşlem

karşılığa tabi tutulmuştur. Bu çerçevede,

BIST 30 Endeksi’ne dahil paylardan

borçlanma araçları (Eurotahvil) ile

yüksek oranlı emirler, repo emirlerinde

sonrası menkul kıymetler, vade sonunda

bankaların zorunlu karşılığa tabi olmayan

Borsa tarafından uygun görülenler repo

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından

oranı en yüksek olan emirler, ters

aynı tanım ve miktarda geri iade edilmek

fonların konu olacağı repo işlemleri

işlemlerine konu olabilirler.

kayda alınan ve Borsa İstanbul

repo emirlerinde oranı en düşük olan

koşuluyla, bloke tutulmayarak alıcısına

için ayrı bir Pazar oluşturulması gereği

Yönetim Kurulu kararı ile kote edilen

emirler, repo ters repo işlemine konu

teslim edilir. Bu özelliğinden dolayı,

dikkate alınarak sadece T.C. Merkez

veya işlem görmesine karar verilen

olacak menkul kıymetin belirli olması
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BAP Takas İşlemleri
BAP Kesin Alım Satım Pazarı, Repo-Ters
Repo Pazarı, Menkul Kıymet Tercihli
Repo Pazarı, Bankalararası Repo–Ters
Repo Pazarı ve Nitelikli Yatırımcıya
İhraç Pazarı’nda gerçekleştirilen
işlemlerin takası Takasbank tarafından
gerçekleştirilir. Devlet İç Borçlanma
Senetleri (DİBS), TL ödemeli kira
sertifikaları ve Likidite Senetleri takas
işlemleri için Takasbank’ın TCMB
nezdinde bulunan menkul kıymet
hesabı, özel sektör borçlanma araçları
(OSBA) için ise MKK nezdinde bulunan
hesaplar kullanılmaktadır. Yurtdışında
T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından
ihraç edilen kira sertifikalarının takas
işlemleri Takasbank’ın yurtdışı muhabir
bankası nezdindeki hesapları kullanılarak
gerçekleştirilmektedir.
BAP Kesin Alım- Satım Pazarı ve RepoTers Repo Pazarı’nda gerçekleştirilen TL
cinsi işlemlerin takası aynı gün (T+0),
döviz cinsinden işlemlerin takası ise
ertesi iş günü ( T+1) de yapılır.
İleri valörlü işlemler valör tarihinde takasa
dahil edilir. Piyasada işlem yapan üyeler,
menkul kıymet ve nakit yükümlülüklerini
16:30’a kadar hesaben yerine getirmek
zorundadırlar.
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Takas işlemlerinde teslim karşılığı
ödeme prensibi (Delivery versus
Payment-DvP)
Üyeler takas yükümlülüklerini yerine
getirmedikleri sürece takas alacaklarını
alamazlar. Ancak kısmi olarak yerine
getirilen yükümlülükler karşılığında
alacaklar da kısmi olarak ödenir. Üyelerin
takas borçlarına karşı, takas alacaklarına
en likit olandan en az likit olana doğru
bloke konur. Borçların kapatılması
sonucu blokelerin kaldırılması ise en az
likit olandan en çok likit olana doğru
gerçekleştirilir.
Üye bazında netleştirme
Piyasa üyelerinin Kesin Alım Satım
Pazarı Menkul Kıymet Tercihli Repo
Pazarı ve Nitelikli Yatırımcıya İhraç
Pazarı’nda gerçekleştirdikleri işlemler ile
Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarı ve
Repo-Ters Repo Pazarı’nda repo karşılığı
borçlandığı menkul kıymetler ile repo
geri dönüşü nedeniyle alacaklı olduğu
kıymetler netleştirilerek menkul kıymet
bazında ve nakit bazında net borç veya
alacak oluşturulur.

Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı ve
Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarı’nda
ters repo ile alınan menkul kıymetler
ise netleştirmeye dahil edilmez. Üyenin
Takasbank nezdindeki ilgili hesabında
vade sonuna kadar bloke edilir. Ancak
sözkonusu kıymetler Borsa İstanbul’da
ikinci bir repo işlemi karşılığında vadesi
ilk işlemin vadesinden en az 1 gün önce
olmak koşuluyla kullanılabilir.
Takas Süreci
BAP’da işlem gerçekleştiğinde bu işlemler
elektronik olarak Takasbank sistemine
aktarılır. Üye yükümlülüklerine ilişkin
Borsa İstanbul ile elektronik ortamda
mutabakat sağlanır, netleştirme
yapılarak üye bazında borç-alacak bilgisi
oluşturulur. Teslim karşılığı ödeme
ilkesi çerçevesinde borçlara karşılık
alacaklar blokelendirilir. Netleştirme
esnasında kapatılamayan DİBS türü
kıymet borçları için TCMB nezdindeki bir
hesaptan veya Takasbank nezdindeki
başka bir hesaptan ilgili hesaba devir
yapılması, OSBA kıymet borçları için
ise Takasbank’ın MKK nezdindeki ilgili
hesabına aktarılması, daha sonra borç
kapatma işleminin gerçekleştirilmesi
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gerekmektedir. Kapatılan borçlar menkul
kıymet havuz hesabına aktarılır. Kapatılan
borçlar karşılığında serbestleşen alacaklar
zaman önceliği prensibi çerçevesinde
üyelerin ilgili menkul kıymet ya da nakit
hesaplarına aktarılır. Bankaların Takasbank
nezdindeki serbest cari hesaplarına
geçen nakit alacakları otomatik olarak
TCMB nezdindeki TIC (Turkish Inter-bank
Clearing) hesabına gönderilir.
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Garanti Hesabı
Borsa İstanbul, pay ve borçlanma
araçları piyasasında gerçekleştirilen
işlemlerin takasında yaşanabilecek
gecikmeleri önlemek ve temerrüt
durumlarında takas alacağını alamayan
tarafı korumak amacı ile “Garanti Hesabı”
oluşturmuştur. Garanti hesabı, Borsa
İstanbul’un, hesabın tesisinde aktarmış
olduğu tutar ve üyelerden tahsil edilen
temerrüt cezalarının yanısıra bunların
nemalarından oluşmaktadır. Pay ile
borçlanma araçları piyasası için garanti
hesapları bulunmaktadır. Pay ve tahvil
garanti hesaplarının portföy yönetimi ve
nemalandırması Takasbank fon yönetimi
tarafından yapılmaktadır.

Pay takası için kullanılan garanti hesabı,
hergün takas işlemleri için likidite
sağlamak amacı ile Takasbank tarafından
takas sürecinde kullanılmaktadır.
Sözkonusu hesabın bakiyesi her takas
gününde takas havuz hesabına alınır
ve gün sonunda tüm nakit borçları
kapatıldıktan sonra hesaba iade edilir.
Takasa olan nakit yükümlülüğünü yerine
getirmeyen bir ya da birden fazla aracı
kuruluş olduğunda, hesap bakiyesinin
yeterli olduğu kadarı ile nakit alacaklı
kurumlara alacakları dağıtılır. Nakit
temerrüdünün kapatılması ile hesaptan
karşılanmış olan tutar, hesaba iade edilir.

BAP’da nakit yükümlülüğünü zamanında
yerine getirmeyen üye bulunması
halinde, takas işlemlerinin zamanında
tamamlanması için BAP garanti hesabında
mevcut olan bakiye, tahvil takas
yükümlülüğünün yerine getirilme süresi
sonunda (saat 16:30’dan sonra) tahvil
takas havuz hesabına aktarılır. BAP
işlemleri takası için kullanılan garanti
hesabı, pay garanti hesabı gibi likidite
sağlamak amacıyla her takas günü havuz
hesabına aktarılmamakta, herhangi
bir temerrüt durumunda alacakların
karşılanması için kullanılmaktadır.
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Vadeli İşlem ve
Opsiyon Piyasası

Borsa İstanbul, yerli ve yabancı
yatırımcıların ülkemizde türev ürünlere
yatırım yapabilmesi, Türk finans
piyasalarının gelişmiş finansal piyasalar
ile bütünleşmesi ve Borsa’nın geniş
yelpazede ürünlere yatırım yapılabilecek
bir finansal süpermarkete dönüşmesi
amacı doğrultusunda vadeli işlem ve
opsiyon sözleşmelerini işleme açarak
yatırımcıların kullanımına sunmuştur.
Bu amaçla kurulan Vadeli İşlem ve
Opsiyon Piyasası (VİOP), Borsa İstanbul
bünyesinde kurulan ekonomik veya
finansal göstergeler sermaye piyasası
araçları, kıymetli madenler ve emtia
üzerine düzenlenmiş vadeli işlem ve
opsiyon sözleşmeleri ile diğer türev

araçların elektronik ortamda alınıp
satılabileceği bir piyasadır.
VİOP bünyesinde Pay Opsiyon, Endeks
Opsiyon Pay Vadeli İşlem, Endeks Vadeli
İşlem, Döviz Opsiyon, Döviz Vadeli İşlem,
Kıymetli Madenler Vadeli İşlem, Emtia
Vadeli İşlem ve Elektrik Vadeli İşlem
sözleşmelerinin her biri için Ana Pazar,
Özel Emir ve Özel Emir İlan Pazarı olmak
üzere toplam 27 Pazar bulunmaktadır.
Bu pazarlardan Özel Emir İlan pazarları
henüz işleme açılmamıştır. Şu an VİOP’ta
çeşitli vade ve kullanım fiyatlarında 10
farklı pay senedine ve BIST 30 endeksine
dayalı alım ve satım opsiyon sözleşmeleri
ve çeşitli vadelerde 10 farklı pay senedine

Dayanak Varlık

dayalı vadeli işlem sözleşmeleri, BIST 30
Endeks vadeli işlem sözleşmeleri, TLDolar
vadeli işlem sözleşmeleri, TLEuro vadeli
işlem sözleşmeleri, EUR/USD çapraz kuru
vadeli işlem sözleşmeleri, Altın vadeli
işlem sözleşmeleri, Dolar/ons altın vadeli
işlem sözleşmeleri, EgePamuk vadeli
işlem sözleşmeleri, Anadolu Kırmızı
Buğday vadeli işlem sözleşmeleri, Baz
Yük Elektrik vadeli işlem sözleşmeleri
işlem görmekte iken TLDolar paritesine
dayalı alım ve satım opsiyon sözleşmeleri
işleme açılacaktır. Aşağıda VİOP’ta üzerine
yazılmış vadeli işlem veya opsiyon
sözleşmeleri işlem gören dayanak
varlıklar verilmektedir;

Pay Senetleri

Kod/Açıklama

T. Garanti Bankası A.Ş

GARAN

T.İş Bankası A.Ş.

ISCTR

Akbank T.A.Ş.

AKBNK

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

VAKBN

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

YKBNK

Türk Hava Yolları A.O.

THYAO

Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş.

EREGL

H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.

SAHOL

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

TCELL

Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

TUPRS

Endeks

Kod/Açıklama

BIST 30 Fiyat Endeksi

BIST 30

Döviz

Kod/Açıklama

Türk Lirası/ABD Doları kuru

TLDolar

Türk Lirası/Euro kuru

TLEuro

Euro/Amerikan (ABD) Doları (EUR/USD) çapraz
kuru

Euro/USD

Emtia

Kod/Açıklama

Ege Standart 1 baz kalite pamuk

EgePamuk

Anadolu kırmızı sert baz kalite buğday

Anadolu Kırmızı Buğday

Kıymetli Madenler

Kod/Açıklama

Saf Altın (TL/gram)

Altın

Saf Altın (USD/ons)

Dolar/Ons Altın

Elektrik

Kod/Açıklama

Baz Yük Elektrik

-
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İşlem Saatleri
Normal seans, fiyat ve zaman önceliğine dayanılarak çok fiyat sürekli müzayede esasıyla işlemlerin gerçekleştirildiği seanstır. Tüm
sözleşmeler için “normal seans” adı verilen tek bir seans düzenlenir ve bazı sözleşmelerde 12:30-13:55 saatleri arasında işlemlere ara
verilir.
Sözleşmelerin normal seans saatleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Sözleşme Bazında Normal Seans Saatleri
Sözleşmeler

Normal seans saatleri

Öğle arası

Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri

09:10-17:40

12:30-13:55

Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri

09:10-17:45

12:30-13:55

Döviz Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri

09:10-17:45

Yok

Altın ve Elektrik Vadeli İşlem Sözleşmeleri

09:10-17:45

Yok

Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri

09:10-17:45

12:30-13:55

Vadeli İşlem ve Opsiyon
Piyasası

Takas İşlemleri
Takasbank, İstanbul Merkezi Takas
ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Karşı
Taraf (MKT) Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde, Borsa İstanbul A.Ş. VİOP’da
gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak
03.03.2014 tarihi itibarıyla “merkezi karşı
taraf” uygulamasına başlamıştır. Takas
Merkezinin VİOP’ta mali sorumluluğu,
piyasada yapılan işlemlerde taraflardan
her biri için karşı tarafın yerini almasından
kaynaklanır. Temerrüt halinde; Takasbank,
sadece üyelerin teminatları ve
Garanti Fonu (GF) katkı payları ile bu mali
sorumluluğu yerine getirmekle yükümlü
iken Merkezi Karşı Taraf uygulaması ile
birlikte MKT Yönetmeliğinin 36. maddesi
uyarınca belirlenen ve yıllık olarak
güncellenen kendi özsermayesinden
tahsis ettiği sermayeyi de başvurulacak
kaynak olarak tahsis etmektedir.
Sermaye Piyasası Kanunu ve MKT
Yönetmeliği çerçevesinde VİOP’ta işlem
yapmak isteyen kuruluşlar, üyelik için
yapacakları başvurularda, Takasbank
Genel Müdürlüğüne hitaben başvuru
talebini ve üyelik için aranan şartları yerine
getirdiğini tevsik eden bilgi ve belgeleri
içeren bir yazı ile müracaatta bulunması
ayrıca ilgili taahhütnameleri, ana sözleşme
örneğini, üyelik başvuru formunu, SPK

yetki belgesini, noter tasdikli imza
sirkülerini, üyelik sözleşmesi ve sözleşme
öncesi bilgi formunu teslim etmesi
gerekmektedir.
Üyelik şartlarını yerine getiren
üyelerimizin, Takasbank sisteminde
ilgili hesapları oluşturulabilmeleri için
hesap sahiplerine ilişkin kimlik bilgileri
ve diğer bilgileri MKK’da tanımlamaları
gerekir. Açılan hesaplara ilişkin bilgileri
Takasbank’a iletilerek ilgili hesaplar açılır.
Piyasada işlem yapabilmek için işlem
teminatı yatırılması gerekmektedir.
Yeni bir pozisyon açılması durumunda,
bulundurulması gereken teminatının en
az %50’sinin nakit Türk Lirası teminattan
oluşması gerekir. Nakit dışı teminatlar
içindeki pay ve hisse senedi yoğun yatırım
fonu teminatlarının toplam oranı toplam
nakit dışı teminatın %50’sini; bu oranın
içerisindeki her bir payın veya hisse senedi
yoğun yatırım fonu katılma belgesinin
oranı %20’yi aşamaz.
Piyasada portföy bazlı teminatlandırma
kullanılmakta olup buna ilişkin
parametreler (SPAN parametre) dosya
olarak yayınlanmaktadır. Bu parametreler
kullanılarak hesaplanan teminat tutarı

sürdürme seviyesinin altına düşen veya
nakit açığı bulunan hesaplar için teminat
tamamlama çağrısı yapılır. Üyeler bu
yükümlülüklerini bir sonraki işlem günü
en geç 15.00’e kadar yerine getirmek
zorundadırlar.
Hesaplar, her günün sonunda belirlenen
uzlaşma fiyatları üzerinden değerlemeye
tabi tutularak güncellenmektedir. Oluşan
zararlar, ilgili günün sonunda tahsil
edilmekte, karlar ise bir sonraki iş günü
hesaplara aktarılmaktadır. Hesapların
risk durumları seviyelendirilmiş olup
risk seviyesi 3 olan hesapların ancak
risk azaltıcı işlem yapabilmelerine izin
verilmektedir.
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Risk Oranı (%)

Risk Seviyesi

75 >=Risk Oranı

0

90 >=Risk Oranı>75

1

100 >=Risk Oranı> 90

2

Risk Oranı>100

3

Risk hesaplama algoritması olarak
tercih edilmiş olan SPAN kullanılarak,
değişik fiyat ve volatilite değişim
seviyelerine dayalı olarak oluşturulan
senaryolar arasından maksimum risk göz
önünde bulundurularak, teminat tutarı
portföy bazında hesaplanır. Tarafımızca
hesaplanan SPAN risk parametreleri
Genel Mektuplarımızla ve internet sitemiz
üzerinden üyelerimize duyurulmaktadır.

teminatları ile karşılanamayan zararların
karşılanması amacıyla tüm üyelerin
katılımının zorunlu olduğu bir garanti
fonu kurulmuştur. Garanti Fonu katkı
payı toplamının en az %30’luk kısmının
nakit Türk Lirası olması zorunludur, nakit
dışı varlıklar üyenin talebi doğrultusunda
günlük olarak değiştirilebilir. Garanti fonu
katkı payının yatırılması gereken tutarın
%90’ının altına düşmesi durumunda,
üyeye tamamlama çağrısı yapılır.

Merkezi Karşı Taraf hizmeti verilen
Piyasa’da, temerrüde düşen üyelerin

Takasbank, üyelere mali yeterlilikleri
nispetinde risk limitleri tanımlar. Risk
limitleri üyelerin taşıdıkları pozisyonlar
ile bağlantılı bulunması gereken teminat
tutarları üzerinden belirlenir. Her bir üye
için tanınmış olan risk limiti o üyeye
mahsustur ve Takasbank tarafından
ilgili üyeye bildirilir. Risk limitinin aşılması
durumunda, aşan kısım aşağıdaki
katsayılarla çarpılır. Hesaplanan tutar
üyenin portföy hesabında bulunması
gereken teminat tutarına eklenir.

Başlangıç Teminatı/Risk Limiti

Katsayı

%100-%130

0,2

%131-%150

0,3

%151-%300

1,0

Üyeye elektronik ortamda teminat tamamlama çağrısı yapılır. İlave işlem teminatı yükümlülüğünü, teminat tamamlama çağrısını
takip eden 1 saat içerisinde yerine getirmeyen üyenin tüm hesapları ‘riskli’ duruma getirilir.
Limitlerin %300’ü aşması durumunda ise teminat bakiyelerinin yeterli olup olmadığına bakılmaksızın üyenin tüm hesapları ‘riskli’
duruma getirilir.
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Takas Süreci ve Temerrüt
Piyasada fiziki teslimat işlemleri T+3
kuralıyla gerçekleşmektedir. Opsiyonun
kullanımı halinde ve vadeli işlem
sözleşmeleri vade sonunda, izleyen T+3
gününde fiziki takas yapılmaktadır.
Temerrüt hükümleri, hesapların
güncellenmesi nedeniyle teminatın

sürdürme teminatı seviyesi olan %75’in
altına düşmesi halinde, ertesi gün saat
15.00’e kadar gerekli nakdin yatırılmaması
durumunda veya fiziki teslimat günü
(T+3) takas son saati olarak belirlenen
16.30’a kadar yükümlülüklerin yerine
getirilmemesi durumunda oluşmaktadır.
Bir önceki güne ilişkin teminat

tamamlama çağrısı bulunan hesaplar
bulunması gereken teminat değerini
azaltıcı işlem yaparak veya nakit teminat
yatırarak riskli durumdan çıkabilirler.
Üyeler risk durumlarını, işlem sisteminden
ve Takasbank sisteminden; teminat
durumlarını ise sadece Takasbank
sisteminden takip edebilirler.
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Kıymetli Madenler ve
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Bölümü bünyesinde
• Kıymetli Madenler Piyasası,
• Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası
• Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası
bulunmaktadır.
Türkiye’ye standart işlenmemiş kıymetli maden ithal etmek isteyen kuruluşların Kıymetli Madenler Piyasasına üye olmaları
gerekmektedir. İthal edilen kıymetli madenler 3 işgünü içinde Borsaya teslim edilmek zorundadır.
Piyasaya üye olabilecekler aşağıda belirtilmiştir:
• Bankalar
• Yetkili müesseseler
• Kıymetli maden yatırım kuruluşları
• Kıymetli maden üretim ve pazarlamasında bulunan kuruluşlar
• Yurt dışında yerleşik şirketlerin Türkiye’deki şubeleri
Kıymetli Madenler Piyasasında altın, gümüş, platin ve paladyum işlem görmektedir. Kıymetli Madenler Piyasasında işlem saatleri,
saat 16:00’da başlayan ve ertesi işgünü saat 16:00’da sona eren 24 saat kesintisiz seans şeklinde düzenlenmiştir.
Takas ve Teslimat İşlemleri
Takas ve Teslimat İşlemleri
Takas işlemleri, Borsa Kıymetli Madenler Piyasası ve Takasbank ve takas bankasının muhabir bankası aracılığıyla yürütülür.
Kıymetli Madenler Piyasası’nda gerçekleştirilen takas işlemlerinde, kıymetli maden alım işlemi yapan üye, kıymetli madenin karşılığı
olan tutarı, parasal takas işlemlerini yapan muhabir bankadaki takas hesabına yatırarak üye yetkilileri tarafından imzalanmış bir
kıymetli maden çekme yazısı ile veya kıymetli madeni yetkilendirdiği üyenin takas yetkilisi aracılığı ile teslim alır.
Kıymetli maden satış işlemi yapan taraf ise teslim etmekle yükümlü olduğu kıymetli maden miktarını Borsa kasasına teslim eder.
Takas hesabına yatırılan kıymetli maden tutarının parasal alacaklı olan üyenin hesabına virman edilmesi ve Borsa kasasına teslim
edilen kıymetli maden miktarının kıymetli maden alacaklı üyenin hesabına virman edilmesiyle takas işlemleri tamamlanmış olur.
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Teminatlar
Üyelerin işlem yapmak için iki tür teminat
tesis etmeleri zorunludur.
1) Üyelik / Risk Teminatı: Üyelerin
işlemleri dolayısıyla diğer üyelere ve
Borsa’ya karşı yükümlülüklerini yerine
getirmemelerine karşı yatırmak zorunda
oldukları teminatlardır.
2) İşlem Teminatı: Üyelerin işlem
yapabilmeleri için gerekli olan teminattır.
İşlem teminatı, üyenin ilgili gündeki işlem
limitini belirler.
Piyasaya Üye Olma Şartları:
Üye olmanın ön şartı, Hazine
Müsteşarlığından “Faaliyet İzni” alınmış
olmasıdır. Üyelik için ilgili kuruluşların
“Faaliyet İzni” ile birlikte Borsa’ya
başvurur ve Borsa Yönetim Kurulu
tarafından üyeliğine karar verilmesi
gerekmektedir. Bir üyenin yapabileceği
işlem miktarı, T+0 valörlü işlemler için
işlem teminatının 25 katı; T+1’den T+5’e
kadar olan valörler için 20 katı; T+6’dan
T+9’a kadar olan valörlü işlemler için ise 12
katı, T+10’dan T+90’a kadar olan valörlü
işlemler için ise 10 katıdır.

Teminat Türleri
Kıymetli Madenler Piyasasında teminatlar
aşağıdaki değerlerden oluşur:
• Türk Lirası,
• Yönetim Kurulu tarafından cinsleri
belirlenen efektif ve dövizler,
• Banka teminat mektupları,
• Her türlü Devlet Tahvili ve Hazine
Bonoları,
• Borsa Takas Merkez’ine teslim edilen
kıymetli madenler
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Kıymetli Madenler
Ödünç Piyasası

Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası,
kıymetli maden arz ve talep eden
kuruluşların organize bir piyasa ortamında
karşılaşması, kuyumculuk kesiminin
üretim finansmanının daha düşük
maliyetle temin edilmesi ve finansal
piyasalarda kıymetli madenin işlem
görerek menkul kıymetleştirilmesi
amacıyla 24 Mart 2000 tarihinde faaliyete
geçmiştir.
Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasında iki
çeşit işlem gerçekleştirilir:
Ödünç işlemleri: Kıymetli madenlerin
piyasada belli bir vade ve ödünç oranına
göre ödünç verilip alınması işlemleridir.
Sertifika İşlemleri: Piyasada gerçekleşen
ödünç işlemlerinde ödünç veren
tarafa alacağının karşılığı olarak verilen
sertifikanın vade sonundan önce piyasada
alınıp satılması işlemleridir.
Seanslar, iş günlerinde 09:45-17:30
saatleri arasında olmak koşuluyla tek
seans olarak gerçekleştirilir.
Ödünç işlemleri, altında 1000/1000,
gümüş, platin ve paladyumda ise 100/100
saflık dereceleri esas alınarak yapılır.
Ödünç işlemlerinin takas hesaplamasında,
söz konusu kıymetli madenin saflık
derecesi esas alınır.

Piyasaya Üye Olma Şartları
Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasına,
Kıymetli Madenler Piyasası üyeleri
başvurabilmektedir. Bunun için bir
dilekçe ile Borsa Genel Müdürlüğüne
başvurulması yeterlidir.
Takas ve Teslimat İşlemleri
Gerçekleşen ödünç işlemlerinin teslimatı,
fiziki teslimat veya nakit uzlaşma olarak
yapılır. Ödünç emirlerinin verilmesi
aşamasında nakit uzlaşmanın seçilmesi
durumunda teslimat, seçilen fiyat tipine
göre son işlem günü Kıymetli Madenler
Piyasasında gerçekleşen T+0 valörlü
işlemlerin referans fiyatına göre oluşan
tutar üzerinden yapılır.
Kıymetli maden yükümlülüğü olan üyeler,
teslimatın yapılacağı vade sonunda,
ödünç alınan kıymetli madenin vade sonu
değerini Borsa kasasına teslim ederler.
Teslimatın nakit cinsinden olması halinde
ise ödünç alınan kıymetli madenin bedeli
Takasbank’ın anlaşmalı olduğu muhabir
bankaya yatırılır.
İşlem Teminatı
Piyasada ödünç işlemlerinde kıymetli
maden ödünç alan üyenin, işlemin
gerçekleşmesi ile vade sonunda yapılacak
teslimata kadar geçen sürede geçerli

32
olmak üzere; toplam net teminat
tutarının %90’ına kadar işlem yapması
mümkündür.
Teminat Türleri
Kıymetli Madenler Piyasasında teminatlar
aşağıdaki değerlerden oluşur:
• Türk Lirası,
• Yönetim Kurulu tarafından cinsleri
belirlenen efektif ve dövizler,
• Banka teminat mektupları,
• Her türlü Devlet Tahvili ve Hazine
Bonoları,
• Borsa Takas Merkez’ine teslim edilen
kıymetli madenler

Elmas ve Kıymetli
Taş Piyasası

Kuyumculuk sektörüne uluslararası bir
kimlik kazandırmak, kredi imkânlarının
artmasını sağlamak, elmas ve kıymetli
taş işlemleri yapan dünyadaki kişi ve
kuruluşlarla organize bir yapıda ticaret
imkânı sağlamak üzere yapılan çalışmalar
sonucunda Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası
4 Nisan 2011 tarihinde açılmıştır.
Piyasada, 10.10.2006 tarihli ve 2006/11115
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Ham Elmas Dış Ticaretinin
Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair
Karara istinaden Kimberley Süreci Sertifika
Sistemine dâhil ham elmaslar (rough
diamonds) ile her tür ve şekilde parlatılmış
elmaslar (polished diamonds) işlem görür.
Duyurusu önceden yapılacak tatil ve diğer
haller dışında, pazartesi, salı, çarşamba,
perşembe, cuma günleri seans günleri

olarak, 09.30-16.30 saatleri seans süresi
olarak belirlenmiştir. İşlemler, Borsa
tarafından tahsis edilen Piyasa seans
salonunda gerçekleştirilir.
Piyasaya Üye Olma Şartları
Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasına Kıymetli
Madenler Piyasası üyeleri ile yurt içinde
yerleşik kuruluşlar üye olabilmektedir.
İşlem Yöntemi
Elmas ve kıymetli taş işlemleri, Borsa
personeli ve üye temsilcilerinin de
bulunduğu, Piyasa işlemlerine yönelik
olarak hazırlanan seans salonunda
gerçekleştirilir. Alıcı ve satıcı üyeler
seans salonunda elmas ve diğer kıymetli
taşların incelenmesine, tartılmasına ve
görüşülmesine uygun olarak hazırlanan

ortamda bir araya gelirler. Piyasada işlem
görecek elmas ve kıymetli taşların, fiziki
olarak işlem görmesi zorunludur. Alıcı
ve satıcı tarafların aralarında anlaşmaya
varmaları halinde, işlem formları
doldurularak borsa görevlisine teslim
edilir. Her bir elmas ve kıymetli taş özellikli
olduğundan, elmas ve kıymetli taşın alım
satımına ilişkin değerlendirmeler alıcı ve
satıcı tarafından yapılır, Borsa tarafından
işlemlerin karat miktarı kayda alınır.
Borsa, Piyasada gerçekleşen işlemlerle
ilgili olarak taraf olmaz ve herhangi bir
yükümlülük taşımaz. Borsa bünyesinde
gerçekleşen işlemlerin kaydı, alıma ve
satıma taraf olanların onayıyla işlemin
gerçekleştiği işgünü içerisinde Piyasa
yetkilileri tarafından yapılır.
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Pay Endeksleri

PAY ENDEKSLERİ
Borsa İstanbul’da işlem gören payların gruplar halinde ortak performanslarının ölçülmesi amacıyla 57 anlık ve 285 gün sonu olmak
üzere toplam 342 adet endeks hesaplanmaktadır. Fiyat endeksleri tüm seans süresince, getiri endeksleri ise sadece seans sonunda
hesaplanmakta ve yayınlanmakta olup, BIST 100 Endeksi temel endeks olarak kullanılmaktadır. Fiyat endeksleri, sadece fiyattaki
değişimi yansıtırken, getiri endeksleri nakit kar payı ödemelerini de dikkate almaktadır. Hesaplanan pay endeksleri aşağıda olup; C
listesi ve gözaltı pazarına dahil olan şirketler hiçbir endekse dahil edilmez.

BİST ENDEKSLERİ

BIST TEMETTÜ 25

BIST Temettü Endeksinde yer alan ve değerleme günü itibariyle
temettü verimlerine göre büyükten küçüğe doğru yapılan
sıralamada ilk 2/3’lük dilimde yer alan ve fiili dolaşımda bulunan
kısmının piyasa değeri en büyük olan 25 paydan oluşur.

BIST TEMETTÜ

Ulusal Pazar ve İkinci Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerle,
KÜP’te işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen ve son 3 yılda nakit
temettü dağıtan şirketlerin paylarından oluşmaktadır.

BIST KURUMSAL YÖNETİM

Borsa İstanbul pazarlarında işlem gören ve SPK tarafından
belirlenmiş derecelendirme kuruluşları tarafından bir bütün
olarak kurumsal yönetim ilkelerine uyuma ilişkin olarak verilen
derecelendirme notu 10 üzerinden en az 7 ve her bir alt başlık
itibarıyla asgari 6,5 olan şirketlerin paylarından oluşmaktadır.

BIST TEMETTÜ

Ulusal Pazar ve İkinci Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerle,
KÜP’te işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen ve son 3 yılda nakit
temettü dağıtan şirketlerin paylarından oluşmaktadır.

BIST KURUMSAL YÖNETİM

Borsa İstanbul pazarlarında işlem gören ve SPK tarafından
belirlenmiş derecelendirme kuruluşları tarafından bir bütün
olarak kurumsal yönetim ilkelerine uyuma ilişkin olarak verilen
derecelendirme notu 10 üzerinden en az 7 ve her bir alt başlık
itibarıyla asgari 6,5 olan şirketlerin paylarından oluşmaktadır.

BIST HALKA ARZ

Halka arz edilerek, Ulusal Pazar ve İkinci Ulusal Pazar’da işlem
görmeye başlayan şirketler ile KÜP’te işlem görmeye başlayan
gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım
ortaklıklarının paylarından oluşmaktadır. İçeriğinde yer alan her
bir payın ağırlığı %20 ile sınırlandırılmıştır.

BIST TÜM

Ulusal Pazar ve İkinci Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerle,
KÜP’te işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim
sermayesi yatırım ortaklıklarının paylarından oluşmaktadır.

BIST TÜM-100

BIST Tüm endeksine dahil olup da, BIST 100 endeksinde yer almayan paylardan oluşmaktadır.

BIST ULUSAL

Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerin paylarından oluşmaktadır.

BIST KOBİ SANAYİ

Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar ve Gelişen İşletmeler Piyasası’nda
işlem gören sanayi şirketlerinden, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının ilgili yönetmeliğindeki KOBİ tanımında yer alan
çalışan sayısı hariç, yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço
büyüklüğü şartlarından herhangi birisini sağlayanların paylarından
oluşmaktadır.

AÇIKLAMA

BIST 100
PP için temel endeks olarak kullanılmaktadır. 1986 yılında 40
şirketin payı ile başlayan ve zamanla sayısı 100 şirketin payı ile
sınırlanan Bileşik Endeks’in devamı niteliğindedir. Ulusal Pazar’da
işlem gören şirketlerle, KÜP‘te işlem gören gayrimenkul yatırım
ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından
seçilen 100 paydan oluşmaktadır.
BIST 100 AĞIRLIK SINIRLAMALI

BIST 100 endeksi ile aynı paylardan oluşan, içeriğindeki payların
ağırlıklarının %10 ile sınırlandırıldığı endekstir.

BIST 50

Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerle, KÜP’te işlem gören
gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım
ortaklıkları arasından, seçilen 50 paydan oluşmaktadır.

BIST 30

Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerle, KÜP’te işlem gören
gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım
ortaklıkları arasından, seçilen 30 paydan oluşmaktadır.

BIST 30 AĞIRLIK SINIRLAMALI

BIST 30 endeksi ile aynı paylardan oluşan, içeriğindeki payların
ağırlıklarının %10 ile sınırlandırıldığı endekstir.

BIST 10 BANKA

Ulusal Pazar’da işlem gören bankalar arasından seçilen 10 paydan
oluşmaktadır.

BIST 100-30

BIST 100 endeksine dahil olup da BIST 30 endeksinde yer
almayan 70 paydan oluşmaktadır.

BIST SINAİ
BIST Gıda, İçecek
BIST Tekstil, Deri
BIST Orman, Kağıt, Basım
BIST Kimya, Petrol, Plastik
BIST Taş, Toprak
BIST Metal Ana
BIST Metal Eşya, Makina
BIST Madencilik

BIST HİZMETLER
BIST Elektrik
BIST Ulaştırma
BIST Turizm
BIST Ticaret
BIST İletişim
BIST Spor
BIST İnşaat
MALİ
BIST Banka
BIST Sigorta
BIST Finansal Kiralama, Factoring
BIST Holding ve Yatırım
BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
BIST Aracı Kurumlar
BIST TEKNOLOJİ
BIST Bilişim

Ulusal Pazar ve İkinci Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerin
paylarından oluşmaktadır.
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Payların
Halka Arzı

Halka arz, payların satın alınması için her türlü yoldan yapılan genel bir çağrıyı ve bu çağrının devamında gerçekleştirilen pay satış
işlemi olarak tanımlanmaktadır. Farklı koşullara bağlı olarak şirketin paylarını halka arz etme şekli değişebilmektedir. Şirketler mevcut
sermayeyi temsil eden paylarının bir kısmını ortak satışı şeklinde halka arz edebildiği gibi, sermaye artırım yoluna giderek mevcut
ortakların rüçhan haklarını kısıtlamak suretiyle de halka arzı tercih edebilmekte veya her iki yöntemi birlikte uygulayabilmektedirler.
1995 yılından itibaren halka arz yoluyla sağlanan kaynaklara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Ulusal Pazar ve İkinci Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerin,
paylarından oluşmaktadır.

Ulusal Pazar ve İkinci Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerle,
KÜP’te işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarından seçilmiş paylardan oluşmaktadır.

Ulusal Pazar ve İkinci Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerin,
paylarından oluşmaktadır.

Yıl

Halka Arz Sayısı

Halka Arz Hasılatı (USD)

Yabancılara Satılan
Tutar (USD)

Yabancıların Payı %

1995

29

246.782.515

87.239.672

35,35

1996

27

167.921.616

56.417.040

33,60

1997

29

420.376.566

286.933.182

68,26

1998

20

383.348.401

286.150.514

74,65

1999

10

90.722.366

10.056.501

11,08

2000

35

2.806.222.339

1.930.083.413

68,78

2001

1

242.654

22.450

9,25

2002

4

56.467.358

20.626.520

36,53

2003

2

11.252.273

0

0,00

2004

12

482.575.185

181.605.844

37,63

2005

9

1.743.964.256

1.618.853.108

92,83

2006

15

930.501.524

496.144.397

53,32

BIST MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI

Borsa İstanbul pazarlarında işlem gören menkul kıymet yatırım
ortaklıklarının paylarından oluşmaktadır

2007

9

3.298.307.170

2.250.991.077

68,25

İkinci Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerin paylarından
oluşmaktadır.

2008

2

1.876.920.161

1.146.360.759

61,08

BIST İKİNCİ ULUSAL

2009

1

6.908.183

0

0,00

Borsa İstanbul pazarlarında işlem gören ve ana üretim/hizmet
faaliyetlerinin gerçekleştiği ya da şirket merkezinin bulunduğu
şehre göre gruplandırılmış paylardan oluşmaktadır. Holdingler
hariç mali sektörde faaliyet gösteren şirketler ile perakende
ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketler kapsam dışındadır.

2010

22

2.104.017.741

924.334.082

43,93

BIST ŞEHİR ENDEKSLERİ
Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir,
Kayseri, Kocaeli, Konya, Tekirdağ

2011

27

841.902.207

365.669.555

43,43

2012

27

2.873.304.989

2.033.389.535

70,77

2013

19

2.340.102.063

1.535.083.481

65,60

2013

19

2.340.102.063

1.535.083.481

65,60

Payların halka arzı SPK’nın Seri:VII-128.1 sayılı Tebliği ile düzenlenmiştir.
Paylar;
• Mevcut payların halka arzı,
• Sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek payların halka arzı,
• Her iki yöntemin birlikte uygulanması yoluyla halka arz edilebilir.
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HALKA ARZ

Halka Arz Öncesi Ön Şartlar
SPK’nın söz konusu Tebliği’nin 5.
maddesine göre paylarını halka arz edecek
ortaklığın,
- Mevcut sermayesinin tamamının
ödenmiş olması,
- Sermayesine başvuru tarihinden önceki
iki yıl içinde, varlıkların gerçeğe uygun
değere taşınması suretiyle oluşan
değer artış fonları ve benzeri fonların
eklenmemiş olması,
- Ortaklığın başvuru tarihinden önceki
iki yıl içinde anonim ortaklığa dönüşmüş
olması durumunda; dönüşüm öncesi
bilançoda yer alan öz kaynak kalemlerinin,
dönüşüm sonrası ortaklığın açılış
bilançosunda sermaye hesabı altında
bir toplulaştırma yapılmadan, bilançoda
ayrı kalemler olarak dönüşüm öncesi
ortaklığın devamı olacak şekilde
gösterilmiş olması ve söz konusu
hususun tespitine ilişkin mali müşavir
raporunun düzenlenmesi,
- Ortaklığın halka arz izahnamesinde yer
alacak en son tarihli finansal tablolarına
göre SPK’nın ilgili düzenlemelerinde

tanımlanan ilişkili taraflarından olan ticari
olmayan alacaklarının tüm alacaklar
toplamına olan oranı yüzde yirmiyi veya
aktif toplamına olan oranı yüzde onu
geçmemesi (söz konusu oranlara uyum
sağlamak amacıyla, ortakların mevcut
paylarının satışından elde edilecek
fonun ilişkili taraflardan olan alacakların
tahsilinde kullanılmasının ve ortaklığın bu
hükmün dolanılmasına yol açacak şekilde
tekrar alacaklı hale getirilmemesinin
ortaklık ve halka arz edenler tarafından
taahhüt edilmesi) gerekmektedir.
Mevcut Payların Halka Arzı
Pay sahiplerinin ortaklıkta sahip oldukları
payları halka arz edebilmeleri için
ortaklığın taşıması gereken ve yukarıda
belirtilen ön şartlara ek olarak ;
- Halka arz edilecek paylar üzerinde rehin
veya teminata verilmek suretiyle, payların
devir veya tedavülünü kısıtlayıcı ve pay
sahibinin haklarını kullanmasına engel
teşkil edici kayıtların olmaması,
- Ortaklık esas sözleşmesinin sermaye
piyasası mevzuatına uyumlaştırılması
amacıyla gerekli değişiklikler için
SPK’dan onay alınması ve SPK onayının
alınmasından sonra gerekli değişikliklerin
yapılacak ilk genel kurul toplantısında
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karara bağlanması gerekmektedir.
Sermaye Artırımı Yoluyla İhraç Edilecek
Payların Halka Arzı
Halka açık olmayan ortaklıklar, yapacakları
sermaye artırımlarında, ortakların yeni
pay alma haklarını kısmen veya tamamen
kısıtlayarak paylarını halka arz edebilirler.
Bu ortaklıkların halka arz öncesi ön
şartları sağlamaları gerekir. SPK’ya
başvuru öncesinde aşağıdaki işlemler
yapılır.
- Ortaklık yönetim kurulu esas
sözleşmenin sermaye maddesinde
değişiklik tasarısı hazırlar ve değişiklik için
SPK’dan onay alır.
- Ortaklık genel kurulu -TTK hükümleri
kapsamında- sermayenin artırılmasına ve
yeni pay alma haklarının sınırlanmasına
ilişkin karar alır.

HALKA ARZ

SPK kaydında olup payları Borsada
işlem görmeyen halka açık ortaklıkların
paylarının halka arzedilmeksizin Borsa
İstanbul’da işlem görebilmesi
SPK’nun Seri VII-128.1 sayılı Tebliği’nin
34. maddesine göre, ortak sayısı beş
yüzü geçen ortaklıklar payları halka arz
olunmuş sayılmaktadır. Söz konusu
Tebliğin 35. maddesine göre ise payları
Borsada işlem görmeyen bu durumdaki
halka açık ortaklıklar, halka açık ortaklık
statüsünü kazandıktan sonra en geç iki
yıl içinde paylarının işlem görmesi için
Borsaya başvurmak zorundadırlar.
Ortaklık yönetim kurulu, ortaklık
paylarının Borsada işlem görmesine
yönelik esas sözleşme değişikliği
gerekiyorsa SPK’nın onayını müteakiben
bu değişiklikleri gerçekleştirir.
Ayrıca, ortaklığın izahname düzenlenmesi
ve izahnamenin Borsa İstanbul’a yapılan
başvuruyla eş zamanlı olarak SPK onayına
sunulması zorunludur.
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Halka Arz
Satış Yöntemleri

Halka arzda “Talep Toplama Yöntemi” ya
da “Borsa’da Satış Yöntemi” kullanılır.
Talep Toplama Yöntemi:
Sabit Fiyatla Talep Toplama, Fiyat Teklifi
Alma Yoluyla Talep Toplama ve Fiyat
Aralığı Yoluyla Talep Toplama olarak üçe
ayrılır.

edilmişse fiyat aralığı yoluyla talep
toplanabilir. Fiyat aralığı uygulanması
durumunda tavan fiyat, taban fiyatın
%20’sini aşmayacak şekilde belirlenir.
Her üç yöntemde de talep toplama süresi,
en erken sirküler ilanını izleyen ikinci
işgünü başlayabilir. Talep toplama süresi
en az 2 işgünü, en fazla 30 gün olarak
belirlenir.

• Sabit fiyatla talep toplama yöntemi
Borsada Satış Yöntemi
Sabit fiyatla talep toplama yönteminde,
ihraçcı ve/veya hissedar tarafından sabit
bir fiyat belirlenir.
• Fiyat teklifi alma yoluyla talep toplama
yöntemi
Fiyat teklifi alma yoluyla talep toplama
yönteminde, sabit fiyatla talep toplama
yönteminden farklı olarak ihraçcı ve/
veya hissedar tarafından asgari bir satış
fiyatı belirlenir ve bunun üzerindeki fiyat
teklifleri toplanır.
• Fiyat aralığı yoluyla talep toplama
yöntemi
Paylar fiyat aralığı ile SPK kaydına
alınmışsa ve sirküler fiyat aralığı ile ilan

Talep toplama yöntemi ile payların
halka arzına ilişkin prosedür, payların
yatırım kuruluşları tarafından Borsa
İstanbul dışında halka arz edilmesine
ilişkin prosedürdür. Şirketler diledikleri
takdirde paylarını Borsa İstanbul’da
birincil piyasada da halka arz edebilirler.
Borsa İstanbul birincil piyasada halka arz
yönteminin kullanılması için Borsa’ya
başvurulması ve başvurunun Borsa
İstanbul Yönetim Kurulu’nca kabulü ve
ilan edilmesi gerekmektedir.
Bu yöntemde, payları SPK kaydına
alınmadan önce Borsa İstanbul Yönetim
Kurulu toplantısında şirketin işlem görme
başvurusu görüşülerek birincil piyasada
halka arz başvurusunun kabul edilip
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edilmemesine karar verilmektedir. Borsa
İstanbul’da halka arza KAP’ta Borsa
tarafından yapılan duyuruyu takip eden
ikinci işgünü başlanabilir. Borsa İstanbul’da
halka arz, sirkülerde belirtilen süre içinde
gerçekleştirilir.
Borsa birincil piyasada halka arzda
uygulanan işlem yöntemleri ve işleyiş
esasları Borsa İstanbul’un 30.12.2011
tarih ve 385 sayılı Genelgesi ile
düzenlenmiş olup, aşağıdaki yöntemler
kullanılmaktadır.

-Sürekli Müzayede Yöntemi
-Talep Toplama Yöntemi
• Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış
Yöntemi (Sabit Fiyat Yöntemi-SFY)
• Değişken Fiyatla Talep Toplama ve Satış
Yöntemi (Değişken-Çoklu Fiyat YöntemiDFY)
Borsa Birincil Piyasa’da satışın, müzayede
yöntemi gerçekleşmesi durumunda satış
süresi iki iş günü, talep toplama suretiyle
gerçekleşmesi durumunda ise talep
toplama süresi, en az iki iş günü en fazla
üç iş olması esastır.

Menkul Kıymetlerin
Kaydileştirilmesi

Dünya sermaye piyasalarında, kıymetli
evrakın saklanması gerekliliğinden ortaya
çıkan sakıncaları ortadan kaldırmak,
zayi (çalınma, yıpranma, kaybolma,
vs) olma durumunu önlemek, menkul
kıymetlerin dolaşım yeteneğini artırmak
için kıymetli evraktan doğan hakların
gayrimaddi olarak kayden tutulması
sistemi geliştirilmiştir. Borsa İstanbul’da
işlem gören paylar, ilgili düzenlemeler
uyarınca fiziki olarak basılmamakta,
paylar, yatırım fonları, borsa yatırım
fonları, özel sektör borçlanma araçları,
banka bonoları, varantlar, varlığa dayalı

ve varlık teminatlı menkul kıymetler
ve sertifikalar, yatırımcı portföylerinde
yer alan devlet iç borçlanma senetleri
(DİBS), kira sertifikaları ve bu kıymetlere
bağlı haklar yatırımcı bazında elektronik
ortamda tutulmaktadır.
Merkezi Kaydi Sistem’de hesaplar MKK
üyesi ihraççılar ve yatırım kuruluşları
itibarıyla yönetilmektedir. Ayrıca,
yetkili takas ve saklama kuruluşları,nın
menkul kıymet takas işlemlerinin
gerçekleştirilebilmesi amacıyla MKK’da

doğrudan hesap açabilmektedir.
Kaydileştirme Tebliği gereği, hak
sahiplerinin ihraççılar tarafından pay
defterine kaydında, ilgili tarafların
başvurularına gerek olmaksızın, MKK
nezdinde ihraççılar itibarıyla tutulan
kayıtlar esas alınmaktadır. Yine MKK
mevzuatına göre kaydi sermaye piyasası
araçları üzerindeki hakların üçüncü
kişilere karşı ileri sürülmesinde MKK’ya
bildirim tarihi esas alınmaktadır.
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Yatırımcı Tazmin
Merkezi

Yatırımcıların tazmini amacıyla kamu
tüzel kişiliğini haiz Yatırımcı Tazmin
Merkezi (YTM) kurulmuştur. Hak sahibi
her bir yatırımcıya ödenecek azami
tazmin tutarı 2014 yılı için yüz üç bin
dokuz yüz otuz Türk Lirasıdır.
Yatırım kuruluşlarının sermaye
piyasası faaliyetinden kaynaklanan
nakit ödeme veya sermaye piyasası
araçları teslim yükümlülüklerini yerine
getiremediğinin veya kısa sürede yerine
getiremeyeceğinin tespit edilmesi
hâlinde yatırımcıları tazmin kararı alınır.
Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden
kaynaklanan her türlü emanet ve
alacaklar, ile bunlara bağlı faiz, kar payı
ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı
en son talep, işlem veya herhangi bir
şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden,
yatırım fonu ve değişken sermayeli
yatırım ortaklıkları için ise tasfiye
tarihinden başlayarak on yıl içinde talep
ve tahsil edilmemesi hâlinde YTM’ye gelir
kaydedilir.
Yatırımcıları tazmin kararı verilen
kuruluşların yatırımcıları, tazmin talep
etme hakkına sahiptir. Yatırımcıların
yatırım danışmanlığı veya piyasadaki
fiyat hareketlerinden kaynaklanan
zararları tazmin kapsamında değildir.
Bilgi suistimali, piyasa dolandırıcılığı
suçlarından veya suçtan kaynaklanan

mal varlığı değerlerini aklama suçundan
mahkûm olan yatırımcılara ait talepler,
söz konusu eylemlerle ilgili alacaklarla
sınırlı olmak üzere, tazmin kapsamı
dışındadır. Söz konusu suçlardan dolayı
hakkında suç duyurusunda bulunulan
kişilere yapılacak ödemeler anılan suçlara
ilişkin soruşturmanın başlamasından
mahkeme kararının kesinleşmesine kadar
durur.
Diğer taraftan aşağıda sayılan kişi ve
kurumlar tazmin edilmez:
a) Yatırımcıları tazmin kararı verilen
yatırım kuruluşlarının yönetim kurulu
üyeleri, yöneticileri ve şahsen sorumlu
ortakları, yüzde beş veya daha fazla paya
sahip ortakları, denetim kurulu üyeleri
veya ilgili yatırım kuruluşları ile aynı grup
içinde yer alan diğer şirketlerde benzer
konumda olan kişiler ile bu kişilerin eş
ve ikinci dereceye kadar kan ve kayın
hısımları ile bu kişiler adına hareket eden
üçüncü kişiler
b) Yatırımcıları tazmin kararı verilen
yatırım kuruluşları ile aynı grupta yer alan
diğer şirketler
c) Yatırımcıları tazmin kararı verilen
yatırım kuruluşlarının yönetim kurulu
üyeleri, yöneticileri ve şahsen sorumlu
ortakları, yüzde beş veya daha fazla paya
sahip ortakları, denetim kurulu üyeleri
veya ilgili yatırım kuruluşları ile aynı grup
içinde yer alan diğer şirketlerde benzer
konumda olan kişiler ile bu kişilerin eş
ve ikinci dereceye kadar kan ve kayın

Sosyal Sorumluluk
Projeleri

42
hısımları ile bu kişiler adına hareket eden
üçüncü kişilerin yüzde yirmi beş veya
daha fazla paya sahip olduğu şirketler
d) Yatırım kuruluşlarının mali sıkıntıya
düşmesine neden olan veya finansal
durumunun bozulmasına önemli etkileri
olan olaylarda sorumluluğu bulunan
veya bu olaylardan menfaat sağlayan
kişiler
Yukarıda ifade edildiği gibi hak sahibi her
bir yatırımcıya ödenecek azami tazmin
tutarı yüz üç bin dokuz yüz otuz Türk
Lirasıdır. Bu tutar her yıl ilan edilen
yeniden değerleme katsayısı oranında
artırılır.

Borsa İstanbul’un Ulusal Eğitime Katkı Projesi
Borsa İstanbul, 1997 yılında Borsa İstanbul Eğitim Fonunu kurdu ve “Ulusal Eğitime Fiziksel Katkı Projesi-EFİKAP” a finansal katkı
sağlamak amacıyla kendi öz kaynaklarından 32 trilyon TL (116 milyon $)’yi Fona tahsis etti. O günden bu yana, Fon ülke çapında
eğitimin gelişmesine sürekli bir kaynak akışı sağlamaktadır.
1998’den bugüne kadar Borsa İstanbul ile Milli eğitim Bakanlığı arasında imzalanan sekiz protokol çerçevesinde, 74 il ve 238 ilçedeki
eğitim kurumlarının inşası için yapılan bağış miktarı 1,4 milyar TL ’ye ulaşmıştır.
Borsa İstanbul Okulları

KIRKLARELİ

SİNOP

BARTIN

EDİRNE

KASTAMONU

SPK’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu
tarafından toplam tazmin tutarı
beş katına kadar artırılabilir. Bu sınır,
hesap sayısı, türü ve para birimine
bakılmaksızın, bir yatırımcının aynı
kuruluştan olan taleplerinin tümünü
kapsar. YTM tarafından ödenecek
azami tutarın üzerinde kalan tutarın bir
yatırımcı tarafından başka bir yatırımcıya
ödenmesi amacıyla devredilmiş olması
hâlinde devralana YTM tarafından ödeme
yapılmaz.

İSTANBUL

TEKİRDAĞ

ARTVİN

SAMSUN

KARABÜK
KOCAELİ

RİZE

DÜZCE
TRABZON

YALOVA

SAKARYA

ORDU

BOLU

ÇANKIRI

AMASYA

GÜMÜŞHANE

TOKAT

ÇANAKKALE
BURSA

KARS

GİRESUN

ÇORUM

BAYBURT

BİLECİK

IĞDIR

ERZURUM

BALIKESİR
ANKARA

KIRIKKALE

AĞRI

ESKİŞEHİR

ERZİNCAN
YOZGAT

SİVAS

KÜTAHYA
KIRŞEHİR
TUNCELİ
BİNGÖL
MUŞ

MANİSA

UŞAK

AFYON

NEVŞEHİR

VAN

BİTLİS

KAYSERİ

İZMİR

ELAZIĞ
MALATYA

AKSARAY
DİYARBAKIR
AYDIN

ISPARTA

SİİRT

KONYA
NİĞDE

DENİZLİ

KAHRAMANMARAŞ

BATMAN

HAKKARİ

ADIYAMAN
ŞIRNAK

BURDUR
MARDİN

ADANA

MUĞLA

ŞANLIURFA
ANTALYA

OSMANİYE

KARAMAN

GAZİANTEP

KİLİS

Yatırımcılar tazmin taleplerini YTM’ye
yazılı olarak yaparlar. Tazmin talebinde
bulunma hakkı, tazmin kararının ilanından
itibaren bir yıl sonra zamanaşımına uğrar.

ARDAHAN

ZONGULDAK

İÇEL / MERSİN

HATAY

KUZEY KIBRIS
TÜRKİYE CUMHURİYETİ

KIBRIS RUM YÖNETİMİ
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Proje kapsamındaki okullar, ağırlıklı olarak Yatılı İlköğretim Bölge Okulları, İlköğretim Okulları, Lise ve Meslek Liseleri olmakla
birlikte; Sanat Liseleri, Çıraklık Eğitim Merkezleri, Öğretmen Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Spor Salonları, Halk Eğitim Merkezleri,
İşitme Engelliler Pansiyonlu İlköğretim Okulu, İlköğretim Okulları, Endüstri Meslek Liseleri, Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi,
Üniversite-Fakülte Binası, Üniversite-Rektörlük Binası, Üniversite-Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Üniversite Sosyal Tesisleri, Yatılı
İlköğretim Bölge Okulları, Meslek Liseleri, onarım ve ek binalar olmak üzere 52 tipte farklı eğitim binalarından oluşmaktadır.
Borsa İstanbul tarafından finanse edilen okulların, proje başlangıcından bugüne kadar yaklaşık 650.000 öğrenciye hizmet verdiği
tahmin edilmektedir.
Borsa İstanbul’un bu paha biçilemez girişimi, yurt çapındaki en geniş kapsamlı kurumsal sosyal sorumluluk projesi olma özelliği
yanında, Borsa İstanbul adınının yurdun dört bir tarafında duyurarak bilinirliğini arttırmış olup, Borsamızın bu girişimi ile yaptırılan
Eğitim Kurumları ile Türkiye genelinde eğitim kalitesinin yükseltilmesi, eğitim bilincinin yaygınlaştırılması, yaygın eğitimin
yapılmadığı zamanlarda (yaz aylarında, hafta sonlarında, eğitim saati bitimlerinde) bu okullarda çeşitli eğitim ve el becerileri kursları
ile spor olanakları sağlanması, bu kurslardan mezun olan ve hayatlarının bir döneminde eğitim imkânı bulamayan yetişkinlere iş
edinme imkânları sunulması açısından bölge-İl-İlçe halkının yaşamlarına katkıda bulunulması açısından önem taşımaktadır.
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Sürdürülebilirlik
Platformu

Borsa İstanbul’un girişimleriyle, Türkiye’de sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yapan ve sürdürülebilir kalkınma hedefine
destek veren sivil toplum kuruluşlarını, konu ile ilgili girişimleri ve paydaşları bir araya getiren bir “Sürdürülebilirlik Platformu”
oluşturulmuştur. Sürdürülebilirlik Platformu’nda Borsa İstanbul’un yanı sıra Carbon Disclosure Project (CDP) Türkiye, İş Dünyası
ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu (CGFT), Türkiye Bankalar Birliği (TBB)
Sürdürülebilir Büyümede Finansal Sektörünün Rolü Çalışma Grubu, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Türkiye Sermaye
Piyasaları Birliği (TSPB), TÜSİAD, Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) ve Global Compact Türkiye, Sürdürülebilirlik Akademisi ile Avrasya
Borsalar Federasyonu (FEAS) yer alıyor.
Sürdürülebilirlik Platformu önümüzdeki süreçte bahsi geçen hedeflere yönelik çalışmalarını sürdürmeyi ve tüm paydaşların ortak
çabasıyla ülkemizin sürdürülebilirlik konusundaki pozisyonunu güçlendirmeyi hedeflemektedir.
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Birleşmiş Milletler Küresel
İlkeler Sözleşmesi

Sosyal sorumluluk anlayışını benimseyen Borsa İstanbul, iş dünyasında evrensel kalkınma
kültürünün oluşturulmasını desteklemek üzere, 26 Ekim 2005 tarihinde “Küresel İlkeler
Sözleşmesi” ne (United Nations Global Compact) imza atmıştır. Borsa İstanbul ayrıca Global
Compact Türkiye ağının yönetiminde de görev almaktadır.

Ortak ve sürdürülebilir bir küresel kalkınma kültürü oluşturmak amacıyla iş dünyası liderlerinin
desteğiyle 2000 yılında oluşturulan “Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi” girişimi,
dünyanın her tarafından onbini aşkın katılımcı tarafından imzalanmıştır.

İnsan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında ortak vizyon,
amaç ve değerler oluşturmayı hedefleyen girişim, bu doğrultuda belirlediği 10 küresel ilkenin
uygulanmasını sağlamak için çalışmaktadır.

Bu kapsamda, Borsa İstanbul yılda bir kez İlerleme Bildirimi (COP) Kontrol Raporu hazırlamakta
olup, bu rapor, Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin www.unglobalcompact.org adresinde
yayınlanmaktadır.
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Birleşmiş Milletler
Sorumlu Yatırım İlkeleri

2005 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin davetiyle bir araya
gelen 12 ülkeden 20 büyük kurumsal yatırımcının oluşturduğu “Birleşmiş
Milletler, Sorumlu Yatırım İlkeleri” girişimi (United Nations Principles for
Responsible Investment-UNPRI); çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim
konularında gönüllülük esasına dayalı bir rehber niteliğindedir. Bu ilkeleri
benimseyeceğini ifade eden üç borsadan biri olan Borsa İstanbul, “Birleşmiş
Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri ” sözleşmesini 21 Ocak 2010 tarihinde
imzalamıştır. Ayrıntılı bilgiye http://www.unpri.org adresinden ulaşılabilir.
Kurumsal yatırımcılar arasında, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim
konularının, yatırım portföylerinin performansını etkileyebileceği yönünde
yaygınlaşan bir görüş mevcuttur. İlkelerin uygulanması, uzun vadede
daha iyi finansal sonuçlara ulaşılmasının ötesinde, kurumsal yatırımcıların
hedefleri ile toplumsal hedeflerin daha yakından ilişkilendirmesini
sağlayacaktır.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR
BORSALAR GİRİŞİMİ

Sürdürülebilir Borsalar Girişimi (Sustainable Stock Exchanges-SSE), 2009 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ve Birleşmiş Milletler
Ticaret ve Kalkınma Konferansı (United Nations Conference on Trade and Development-UNCTAD), Birleşmiş Milletler Sorumlu
Yatırım İlkeleri (UNPRI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi’nin (United
Nations Environment Programme Finance Initiative-UNEPFI) girişimleriyle kurulan bir platformdur. Amacı borsaların sürdürülebilir
büyümeye olan olası katkılarını tartışmak ve birbirlerinin tecrübelerinden yararlanmaktır. Borsa İstanbul, 2012’den beri girişimi
desteklemektedir.
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Borsa İstanbul İle
İletişim

Yatırımcılar, Borsa İstanbul’dan bilgi
almak için nereye başvurabilirler?
Yatırımcılar, Borsa İstanbul bünyesindeki
“Yatırımcı Danışma Merkezi”ne; bilgi
almak, görüş, öneri ve taleplerini iletmek
için başvurabilirler.

Yatırımcılar ayrıca,
“(212) 298 21 00” no.lu Borsa İstanbul
Santral telefonundan da Yatırımcı
Danışma Merkezi’ne ulaşabilirler.

YYatırımcılar, Yatırımcı Danışma
Merkezi’nin hizmetlerinden nasıl
yararlanırlar?
Yatırımcılar, Yatırımcı Danışma Merkezi’ne;
yazıyla, faksla, telefonla, bizzat, Borsa
İstanbul’un web sitesinde yer alan “Bize
Ulaşın” bölümündeki formu doldurarak
e-posta ile başvurabilirler.

Yatırımcılar, Yatırımcı Danışma
Merkezi’den alım-satım işlemlerine
ilişkin yorum içerikli bilgi alabilirler mi?
Borsa İstanbul, ilgili düzenlemeler
uyarınca tarafsız çalışan bir kuruluştur.
Borsa İstanbul bünyesinde bulunan
Yatırımcı Danışma Merkezi, sermaye
piyasası araçları ile bunları ihraç eden
ortaklık ile kuruluşlar hakkında ve
sermaye piyasası ile ilgili diğer konularda
yönlendirici nitelikte yazılı veya sözlü
yorum ve yatırım tavsiyelerinde
bulunamaz. Bu yönde bir görev ya da
yetkisi yoktur.

Borsa İstanbul’un İnternet Adresi:
“www.borsaistanbul.com”
Yatırımcı Danışma Merkezi; tatil günleri
hariç “08:45-12:30 ile 13:30-18:00” saatleri
arasında, “Borsa İstanbul, Reşitpaşa
Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan
34467 İstanbul” posta adresli binada
hizmet vermektedir.
Yatırımcı Danışma Merkezi’nin ilgililere
hizmet veren telefon numarası (212)
298 24 27 ‘dır.

Borsa İstanbul Faks No
“(212) 298 25 00” dır.
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Sermaye Piyasasında
Başlıca Kuruluşlar

Sermaye Piyasası Kurulu

Mustafa Kemal Mahallesi, Eskişehir Yolu 8. km
06530 Balgat - Ankara
www.spk.gov.tr www.yatirimyapiyorum.gov.tr
Tel Ank: (312) 292 90 90 - Faks Ank: (312) 292 90 00
Tel İst: (212) 334 55 00 - Faks İst: (212) 334 56 00

Borsa İstanbul A.Ş

Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi,
34467 Emirgan - İstanbul
www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org
www.halkaarzseferberligi.com
Tel: (212) 298 21 00 - Faks: (212) 298 25 00

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Şişli Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6,
34381 Şişli - İstanbul
www.takasbank.com.tr
Tel: (212) 315 25 25 - Faks: (212) 315 25 26

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

Asker Ocağı Caddesi, Süzer Plaza No: 1-15 Kat: 2
34367 Elmadağ - Şişli / İstanbul
www.mkk.com.tr www.kap.gov.tr
Tel: (212) 334 57 00 - Faks: (212) 334 57 57

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

Büyükdere Cad. No: 173 1.Levent Plaza A Blok Kat: 4
34394 Levent - İstanbul
www.tspb.org.tr
Tel: (212) 280 85 67 - Faks: (212) 280 85 89

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Barbaros Mahallesi Çiğdem Sokak No: 1, Ağaoğlu My Office
Kat: 11, No: 48, 34746, Ataşehir - İstanbul
www.tdub.org.tr
Tel: (216) 688 45 45 - Faks: (216) 688 45 46

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.

Arapcami Mahallesi Bankalar caddesi No: 21/A Kat: 1-2
Karaköy - Beyoğlu / İstanbul
Tel: (212) 292 82 00 - Faks: (212) 292 83 00

Borsa Aracı Kurumları Yöneticileri Derneği

Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi,
34467 Emirgan - İstanbul
www.bakyd.org.tr
Tel: (212) 298 26 63 - Faks: (212) 298 26 64
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Borsa Uzmanları Derneği

Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi,
34467 Emirgan - İstanbul
www.bud.org.tr
Tel: (212) 298 22 59 - Faks: (212) 298 26 01

Borsa Yatırımcıları Derneği

Mimar Sinan Mahallesi Hakimiyeti Milliye Caddesi Atlas
Sokak No: 29 Kat: 2 34680 Üsküdar - İstanbul
www.boryad.org
Tel: (216) 456 26 57 - Faks: (216) 456 36 02

Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği

Windowist Tower Eski Büyükdere Caddesi No: 26 Kat: 14
34467 Maslak - İstanbul
www.koteder.org.tr
Tel: (212) 999 37 76 - Faks: (212) 993 37 74

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği

Cumhuriyet Caddesi Pegasus Evi No: 48 Zemin Kat C
Harbiye - İstanbul
www.gyoder.org.tr
Tel: (212) 282 53 65 - (212) 325 28 25
Faks: (212) 282 53 93

Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği

Barbaros Mahallesi Sümbül Sokak Deluxia Palace Kat: 5
D: 148 Batıataşehir - İstanbul
www.spyd.org.tr
Tel: (216) 510 13 53 - Faks: (216) 510 13 54

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği

İş Kuleleri Kule 2, Kat:8, 34330 4. Levent - İstanbul
www.tkyd.org.tr
Tel: (212) 279 03 99 - (212) 280 18 67
Faks: (212) 279 07 44

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Yıldızposta Caddesi Dedeman İşhanı No: 48 Kat: 7,
34349 Beşiktaş - İstanbul
www.tkyd.org
Tel: (212) 347 62 73 - Faks: (212) 347 62 76

Yatırımcı İlişkileri Derneği

Esentepe Mahallesi Dergiler Sokak No: 25 Oda: 301
Şişli - İstanbul
www.tuyid.org
Tel: (212) 306 38 08 - Faks: (212) 306 38 09
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