
Borsa, 
Borsa dedikleri



Sermaye piyasalarına

Hoşgeldiniz
Yatırımcı Rehberi, dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapan bu topraklarda

sermaye piyasalarından daha geniş kitlelerin faydalanmasını sağlamak,
f inansal okuryazarlığı artırmak ve yatırımcılara rehber olması için 

Borsa İstanbul tarafından hazırlanmıştır.

2



Pazar Yerlerinden

Organize Piyasalara

Borsalar pazar yerleridir. 
Klasik pazar yerlerinden farkı; alışverişe konu 

varlıkların şirketlerin hisse senedi, devlet 
tahvili gibi menkul kıymetler olmasıdır. 

Ülkemizin organize pazar yeri 
Borsa İstanbul’dur.
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Borsa İstanbul’da 
4 ana piyasa vardır.

 Hisse Senedi 
(Pay) Piyasası 

Vadeli İşlem ve 
Opsiyon Piyasası

Kıymetli 
Madenler ve
Kıymetli Taşlar 
Piyasası

Borçlanma 
Araçları Piyasası
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Hisse Senedi Piyasası
Borsamızın en çok bilinen ve en çok ilgi gören piyasası

Borsa İstanbul, yatırımcılar 
için tüm ürünlerde likit, 

işletilmesine yönelik olarak 
kuralları belirler. 

Hİsse Senedİ
(Pay) 

Borsa Yatırım
Fonu 

Yenİ Pay
Alma Hakkı 

Varantlar ve
Sertİfİkalar 

Gayrİmenkul 
Yatırım Fonu

Gİrİşİm Sermayesİ
Yatırım Fonu 

Sahİplİğe Dayalı
Kİra Sertİfİkası 

Gayrİmenkul
Sertİfİkası
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Vadeli İşlem ve 
Opsiyon Piyasası

VİOP
Vadeli İşlem
Sözleşmeleri

Dayanak
Varlıkları

VİOP
Opsiyon

Sözleşmeleri
Dayanak
Varlıkları

dövİz01

02

03

pay

endeks

emtİa01

02

03

04

05

06

07

08

09

metal

faİz

pay

enerjİ

endeks

Yabancı Endeksler 

dövİZ

kıymetlİ madenler
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02Kesİn Alım Satım Pazarı Nİtelİklİ Yatırımcıya
İhraç Pazarı

Uluslararası Tahvİl Pazarı

Taahhütlü İşlemler Pazarı

Gözaltı Pazarı

Repo - Ters Repo Pazarı

Pay Senedİ Repo Pazarı

Menkul Kıymet Tercİhlİ
Repo Pazarı

03
Borçlanma Araçları 
Piyasası
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Kıymetli Madenler ve 
Kıymetli Taşlar Piyasası

altın

gümüş pAladyum

platİN
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Olunur
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Yatırım uzmanınıza danışarak işlem yapmak istediğiniz ürün için alım – satım 
emirlerinizi yazılı, sözlü, telefon ya da internet gibi kurumunuzun size sunduğu 
kanallar üzerinden iletebilirsiniz.

İşleminiz Borsa İstanbul pazarlarında gerçekleştikten sonra takas süresine bağlı 
olarak Takasbank tarafından kesinleştirilir, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda adınıza açılan 
hesaptan izlenebilir.
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Borsa İstanbul’da yatırımcı olmak, işlem yapabilmek için öncelikle bir aracı kurumda 
ya da bankada yatırım hesabı açmanız gerekiyor. Aynı zamanda 18 yaşını 
doldurmalısınız. Eğer dilerseniz 18 yaşından küçük çocuklarınız için de vasi hesap 
açarak onların geleceği için şimdiden birikim yapmaya başlayabilirsiniz.

Hesap açılırken risk ve getiri tercihlerinizi içeren uygunluk ve yerindelik testleri 
yaparak yatırım risk iştahınızı doğru belirleyebilirsiniz. Bu testi kısa sürede ve 
internet üzerinden de kolaylıkla yapabilirsiniz.

Birikimlerinizi sermaye piyasalarında değerlendirmek istiyorsanız mutlaka aracı 
kurum ve bankaların yatırım hesapları hakkında bilgi sahibi olarak işe başlayın.

Getiri - risk tercihlerinizi her yeni yatırım kararı aldığınızda bir kere 
daha gözden geçirin. Portföy seçimlerinde işin uzmanlarını dinleyin.
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Borsa İstanbul Aracılığıyla
Bir Şirkete Ortak Olduğunuzda
hangi haklara sahip olduğunuza bakalım...

Genel kurula katılma ve oy kullanma

Kâr payı (temettü) alma

Bedellİ ve/veyA bedelsİz
sermaye artırımlarına katılma

Rüçhan Hakkı

Bİlgİ alma ve Özel denetİm İsteme 

Söz konusu haklardan; 
kâr payı, bedelli ve bedelsiz 

sermaye artırımı, rüçhan haklarını
sizin adınıza Merkezi Kayıt Kuruluşu 

takip eder, Takasbank ilgili 
yatırım hesabınıza geçer.

*Bir şirketin mevcut pay sahiplerinin, şirketin bedelli sermaye artırımı yapılması durumunda oluşacak olan yeni payları 
öncelikli olarak satın alma hakkı ‘’rüçhan hakkı’’ olarak tanımlanır.

*
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Nasıl
Verilmeli
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Yatırım Kararı 
Nasıl Verilmeli?

Sermaye piyasalarında her yatırımcı risk algısına göre yatırım 
kararlarını şekillendirmelidir. Yatırım tercihlerinde kısa vade yerine 
daha orta ve uzun vadeli planlara göre hareket etmelidir.

Banka ya da aracı kurum
yatırım uzmanı desteği

Uzun vadeli 
getiriye odaklanma

Risk prof ili Sepete yatırım
(Portföy çeşitlendirmesi)
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Yatırımlarınızdaki 
Güvenceniz

Bankacılıkta olduğu gibi sermaye piyasalarında da
küçük yatırımcı, risklere karşı belirli oranda korunuyor.
Sermaye piyasalarında bu uygulama
Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından yürütülür.
Merkez, yatırım kuruluşlarının yatırım hizmet ve
faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme
veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini
yerine getirememeleri hâlinde devreye girer.
Hak sahibi her bir yatırımcıya ödenecek üst tutar,
her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır.
2020 yılı için tutar 217 bin 801 TL olarak
belirlenmiştir.
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Nereden 
Ulaşabilirsiniz
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Bilgi En Büyük 
Zenginliktir

 (KAP)
(www.kap.org.tr)

 
(www.borsaistanbul.com)

Borsa’da işlem esnasında güvenli ve doğru bilgi akışı esastır.

piyasalarının temel ilkeleridir.
Borsamızda işlem gören şirketler hakkında tüm bilgilere 
rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan 

 inansal raporlara ve şirket haberlerine 
erişebilir, şirketlerin resmi internet sayfalarını ziyaret 
edebilirsiniz.

 iyatlar ile ilgili olarak Borsa İstanbul web sitesi  
(www.borsaistanbul.com) üzerinden Günlük Bülten
verilerinden faydalanabilirsiniz.
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Web sitemizden 
ürünler ve piyasalarımız 

hakkında her türlü detaylı 
bilgiye ulaşabilirsiniz. 

/borsaistanbul

www.borsaistanbul.com

Borsa İstanbul’u web sitesinden ve  
sosyal medya hesaplarından 
takip edebilirsiniz...

Finansal okuryazarlığı 
artırmak ve sermaye piyasası 
ürünleri hakkında bilgilendirmek  
amacıyla düzenlediğimiz 
eğitimlerin kayıtlarını, 
sosyal medya hesaplarımız ve 
Borsa İstanbul Youtube 
kanalından izleyerek doğru ve 
güncel bilgiye erişim sağlayabilirsiniz. 
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Son Olarak

Finansal piyasalar kulaktan dolma bilgilerle, sosyal 
medyada paylaşılan videolarda yer alan yatırım 
tavsiyeleriyle kazanç sağlanacak yerler değildir. 
Sosyal medya ve mesajlaşma programlarındaki 
tavsiyelerden, dolandırıcılardan mutlaka uzak 

durun. Aksi takdirde zarar görürsünüz. Mutlaka 
çalıştığınız aracı kurumdaki yatırım uzmanlarına 
danışın ve yine onlar tarafından kaleme alınmış 

raporları okuyun. Üstelik manipülasyonun (piyasa 
dolandırıcılığının) bir suç olduğunu unutmayın. 

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre piyasa 
dolandırıcılığı 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve elde 

edilen menfaatten (kazançtan) az olmayacak tutar-
da para cezasıyla cezalandırılır. 
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