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Çalışmada, sermaye piyasaları, unsurları, nasıl 
işlediği, ülke ekonomisine katkıları ve Türkiye’de 
sermaye piyasalarının yeri, önemi, problemleri 
incelenirken çalışma ekseninde çözüm önerileri 
sunulmaya gayret gösterilecektir.

Sermaye piyasaları, sermayesi olan kişiler -fon arz 
edenler- ile sermaye ihtiyacı olan kişiler -fon talep 
edenler- arasında tasarruf ve yatırımlarım taraflara 
aktarıldığı yerlerdir. Şu anda fonlarına ihtiyaç 
duymayan ve orta uzun vadeli olarak yatırım 
yapmak isteyen yatırımcılardan, çeşitli projeleri 
veya yatırımları finanse etmek için sermayeye 
ihtiyaç duyan kişilere ve işletmelere sermaye 
aktaran değişim sistemidir.[TÜM79]  Daha geniş olarak 
tanımlayacak olursak, sermaye piyasaları farklı 
farklı tüzel veya gerçek kişilerin çeşitli finansal 
enstrümanları alıp sattığı mekânlardır.[TÜM79] Bu 
mekânlara örnek olarak borsa, tahvil piyasası, emtia 
piyasası ve döviz piyasalarını sayabiliriz.
 
Sermaye piyasalarında temel olarak iki tür menkul 
kıymet bulunmaktadır;  hisse senetleri ve 
borçlanma senetleri olarak adlandırılan tahviller. 
Her ikisi de yatırımcılara farklı getiri ve riskler 
sağlayan ve sermaye kullanıcılarına farklı 
yükümlülükler sağlayan sermaye enstrümanlarıdır. 
Pay senetleri daha yaygın kullanılan adıyla hisse 
senetleri, sadece tüzel kişiler tarafından arz 
edilebilen ve bir şirkete otak olmayı, bu şirketten yıl 
sonu kar almayı sağlayan tüzel ve ya gerçek 
kişilerce alınıp satılabilen yatırım aracıdır. 
Borçlanma senedi veya tahvil senedi olarak bilinen 
enstrümanın işleyişi ise, şu anda borçlanmaya 
ihtiyacı olan kişi tarafından alınan ve belirli tarihten 
sonra belirlenen faiz tutarını ilk borca eklenerek fon 
arz eden yatırımcıya ödenmesi şeklindedir. Hisse 
senetleri sahiplerine şirketlere ortak olma hakkı 
tanırken, tahviller alacak hakkı sağlar. Hisse 
senetlerinde getiri değişkendir, şirketin 
faaliyetlerine, karlılığına göre hisse senedinin fiyatı 
değişebilir, böylelikle yatırımcısına kazanç veya 
zarar ettirebilir. Fakat tahvillerde getiri her zaman 
sabittir, yatırımcı tahvil ihraç eden özel hukuk veya 
kamu tüzel kişilerinin kar ve zararına ortak olmaz. 
Bu sebeple tahvillerde, hisse senetlerine oranla risk 
unsuru daha azdır.
 
Finansal piyasa unsurları olan para piyasaları ile 
birlikte önemli bir yeri bulunan  sermaye 
piyasalarının, bir ülkenin ekonomik kalkınmasında 
ve refah düzeyinin artırılmasında  payı önemli 
ölçüde etkilidir. Özellikle ekonominin barometresi 
olarak tabir edilir.[Gün76] Başka bir ifadeyle, bir 
ülkenin imajında borsalar ön izleme niteliği 
taşımaktadır. 

Finansal piyasalarda fonların taraflar arasında 
aktarımı dolaylı ve doğrudan olmak üzere iki 
şekilde gerçekleşir. Dolaylı fon aktarımı, fon 
sahipleri ellerinde bulunan fonları bir aracı kuruma 
faiz veya kar payı karşılığında verir, bu aracı 
kurumlar temel olarak konvansiyonel bankalar ve 
katılım bankalarıdır. Fon sahiplerinden sürekli fon 
toplayan bu aracı kurumlar bu fonları 
yatırımlarında kullanmak için fon talep eden gerçek 
veya tüzel kişilere yine belirli bir faiz karşılığında 
satar. Bu alışveriş fon arz eden ve talep eden 
arasında herhangi bir bağ olmadan gerçekleşir, iki 
tarafın bu alışverişten elde edeceği edimler 
birbirlerini ilgilendirmez, böylelikle dolaylı bir 
aktarım gerçekleşir. Doğrudan aktarımda ise fon 
sahibi gerçek veya tüzel kişiler yatırımlarını, 
herhangi bir aracı kurum olamadan direkt olarak 
fon talep eden tüzel kişilerin ve bu talepleri için 
ihraç ettiği sermaye piyasası enstrümanlarına 
yatırım yaparak aktarır. Bu aktarım fon sahibini 
yatırım yaptığı kuruma sermayedar olma hakkı 
tanır. Doğrudan yatırımla fon sahipleri, fon arz 
edenlerle etkileşime geçmiş olur. Fon talep eden 
kurumun yatırımlarından doğrudan etkilenerek kar 
ve zararına ortak olur. Sermaye piyasalarının 
burada ki işlevi küçük tasarrufların birleşerek, 
devletlerin, şirketlerin fon taleplerini karşılamasını 
sağlamak, aynı zamanda tasarrufların 
çeşitlenmesini ve risk dağılımını azaltarak yeni 
gelir olanaklarını sağlamak gibi birçok faktörü 
oluşturup ulusal ve ulusalar arası ekonomiye 
kaynak, işlevsellik, etkinlik ve hareket 
kazandırır.[Özg91] Bunun yanı sıra sermaye 
piyasalarının ülke ekonomisine etkilerini şu şekilde 
sıralayabiliriz: Likidite sağlar, sermaye mülkiyetini 
geniş bir tabana yaymış olur, yatırımların uygun 
koşullarla finansmanının elde edilmesine olanak 
tanır, güvenilirlik, düzenleyicilik ve koruyuculuk 
sağlar.[Gün76]

 
Genel hatlarıyla sermaye piyasalarının ne 
olduğunu, nasıl işlediğini ve unsurlarının neler 
olduğundan kısaca bahsetmiş bulunmaktayız. 
Türkiye’de sermaye piyasalarının gelişimine ve 
durumuna bakalım.
 
Finansal piyasaların küreselleştiği, küresel 
sermayenin inanılmaz bir şekilde büyüdüğü, 
finansal kurumlar arasındaki etkileşimlerin ve 
küresel sermaye hareketlerinin hızlandığı yeni 
dünya düzeninde, Hızla büyüyen Türkiye için 
Sermaye Piyasaları, ülkemizin kalkınmasına destek 
olması yönüyle çok büyük ölçüde önem 
kazanmasına neden olmuştur. Bu bakımdan Türk 
Sermaye Piyasası işletmelere kaynak sağlamakta, 
yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli fırsatlar 
sunmaktadır.[Ery21]

- 1 -



Çalışmada, sermaye piyasaları, unsurları, nasıl 
işlediği, ülke ekonomisine katkıları ve Türkiye’de 
sermaye piyasalarının yeri, önemi, problemleri 
incelenirken çalışma ekseninde çözüm önerileri 
sunulmaya gayret gösterilecektir.

Sermaye piyasaları, sermayesi olan kişiler -fon arz 
edenler- ile sermaye ihtiyacı olan kişiler -fon talep 
edenler- arasında tasarruf ve yatırımlarım taraflara 
aktarıldığı yerlerdir. Şu anda fonlarına ihtiyaç 
duymayan ve orta uzun vadeli olarak yatırım 
yapmak isteyen yatırımcılardan, çeşitli projeleri 
veya yatırımları finanse etmek için sermayeye 
ihtiyaç duyan kişilere ve işletmelere sermaye 
aktaran değişim sistemidir.[TÜM79]  Daha geniş olarak 
tanımlayacak olursak, sermaye piyasaları farklı 
farklı tüzel veya gerçek kişilerin çeşitli finansal 
enstrümanları alıp sattığı mekânlardır.[TÜM79] Bu 
mekânlara örnek olarak borsa, tahvil piyasası, emtia 
piyasası ve döviz piyasalarını sayabiliriz.
 
Sermaye piyasalarında temel olarak iki tür menkul 
kıymet bulunmaktadır;  hisse senetleri ve 
borçlanma senetleri olarak adlandırılan tahviller. 
Her ikisi de yatırımcılara farklı getiri ve riskler 
sağlayan ve sermaye kullanıcılarına farklı 
yükümlülükler sağlayan sermaye enstrümanlarıdır. 
Pay senetleri daha yaygın kullanılan adıyla hisse 
senetleri, sadece tüzel kişiler tarafından arz 
edilebilen ve bir şirkete otak olmayı, bu şirketten yıl 
sonu kar almayı sağlayan tüzel ve ya gerçek 
kişilerce alınıp satılabilen yatırım aracıdır. 
Borçlanma senedi veya tahvil senedi olarak bilinen 
enstrümanın işleyişi ise, şu anda borçlanmaya 
ihtiyacı olan kişi tarafından alınan ve belirli tarihten 
sonra belirlenen faiz tutarını ilk borca eklenerek fon 
arz eden yatırımcıya ödenmesi şeklindedir. Hisse 
senetleri sahiplerine şirketlere ortak olma hakkı 
tanırken, tahviller alacak hakkı sağlar. Hisse 
senetlerinde getiri değişkendir, şirketin 
faaliyetlerine, karlılığına göre hisse senedinin fiyatı 
değişebilir, böylelikle yatırımcısına kazanç veya 
zarar ettirebilir. Fakat tahvillerde getiri her zaman 
sabittir, yatırımcı tahvil ihraç eden özel hukuk veya 
kamu tüzel kişilerinin kar ve zararına ortak olmaz. 
Bu sebeple tahvillerde, hisse senetlerine oranla risk 
unsuru daha azdır.
 
Finansal piyasa unsurları olan para piyasaları ile 
birlikte önemli bir yeri bulunan  sermaye 
piyasalarının, bir ülkenin ekonomik kalkınmasında 
ve refah düzeyinin artırılmasında  payı önemli 
ölçüde etkilidir. Özellikle ekonominin barometresi 
olarak tabir edilir.[Gün76] Başka bir ifadeyle, bir 
ülkenin imajında borsalar ön izleme niteliği 
taşımaktadır. 

Finansal piyasalarda fonların taraflar arasında 
aktarımı dolaylı ve doğrudan olmak üzere iki 
şekilde gerçekleşir. Dolaylı fon aktarımı, fon 
sahipleri ellerinde bulunan fonları bir aracı kuruma 
faiz veya kar payı karşılığında verir, bu aracı 
kurumlar temel olarak konvansiyonel bankalar ve 
katılım bankalarıdır. Fon sahiplerinden sürekli fon 
toplayan bu aracı kurumlar bu fonları 
yatırımlarında kullanmak için fon talep eden gerçek 
veya tüzel kişilere yine belirli bir faiz karşılığında 
satar. Bu alışveriş fon arz eden ve talep eden 
arasında herhangi bir bağ olmadan gerçekleşir, iki 
tarafın bu alışverişten elde edeceği edimler 
birbirlerini ilgilendirmez, böylelikle dolaylı bir 
aktarım gerçekleşir. Doğrudan aktarımda ise fon 
sahibi gerçek veya tüzel kişiler yatırımlarını, 
herhangi bir aracı kurum olamadan direkt olarak 
fon talep eden tüzel kişilerin ve bu talepleri için 
ihraç ettiği sermaye piyasası enstrümanlarına 
yatırım yaparak aktarır. Bu aktarım fon sahibini 
yatırım yaptığı kuruma sermayedar olma hakkı 
tanır. Doğrudan yatırımla fon sahipleri, fon arz 
edenlerle etkileşime geçmiş olur. Fon talep eden 
kurumun yatırımlarından doğrudan etkilenerek kar 
ve zararına ortak olur. Sermaye piyasalarının 
burada ki işlevi küçük tasarrufların birleşerek, 
devletlerin, şirketlerin fon taleplerini karşılamasını 
sağlamak, aynı zamanda tasarrufların 
çeşitlenmesini ve risk dağılımını azaltarak yeni 
gelir olanaklarını sağlamak gibi birçok faktörü 
oluşturup ulusal ve ulusalar arası ekonomiye 
kaynak, işlevsellik, etkinlik ve hareket 
kazandırır.[Özg91] Bunun yanı sıra sermaye 
piyasalarının ülke ekonomisine etkilerini şu şekilde 
sıralayabiliriz: Likidite sağlar, sermaye mülkiyetini 
geniş bir tabana yaymış olur, yatırımların uygun 
koşullarla finansmanının elde edilmesine olanak 
tanır, güvenilirlik, düzenleyicilik ve koruyuculuk 
sağlar.[Gün76]

 
Genel hatlarıyla sermaye piyasalarının ne 
olduğunu, nasıl işlediğini ve unsurlarının neler 
olduğundan kısaca bahsetmiş bulunmaktayız. 
Türkiye’de sermaye piyasalarının gelişimine ve 
durumuna bakalım.
 
Finansal piyasaların küreselleştiği, küresel 
sermayenin inanılmaz bir şekilde büyüdüğü, 
finansal kurumlar arasındaki etkileşimlerin ve 
küresel sermaye hareketlerinin hızlandığı yeni 
dünya düzeninde, Hızla büyüyen Türkiye için 
Sermaye Piyasaları, ülkemizin kalkınmasına destek 
olması yönüyle çok büyük ölçüde önem 
kazanmasına neden olmuştur. Bu bakımdan Türk 
Sermaye Piyasası işletmelere kaynak sağlamakta, 
yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli fırsatlar 
sunmaktadır.[Ery21]

Türk finansal tarihinde menkul kıymet ticareti 
1800’lü yılların sonlarında başlamıştır. Fakat, Türk 
sermaye piyasalarının çağdaş bir yaklaşım ve 
düzenlemeler ile gelişmiş yapısı, ilk olarak 1981 
yılında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 
çıkarılmasıyla oluşturulmuştur. Böylece ilk adım 
olarak Türkiye'de 1981 yılında Sermaye Piyasası 
Kanunu çıkarılmış (30 Aralık 2012 Resmi Gazete 
6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu) ve 1982 
yılında temel düzenleyici kurum olan Türkiye 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurulmuştur. 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 1985 yılında 
kurulmuş ve buna bağlı olarak 1985 yılı sonunda 
işlem görmeye başlamıştır.[Ery21] Daha sonradan 
‘’İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’’(İMKB) ismi 
değiştirilerek ‘‘Borsa İstanbul’’(BİST) adını 
almıştır. Türkiye’de temel olarak 6 adet sermaye 
piyasası kurumu bulunmaktadır,  bunlar: Sermaye 
Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Sermaye Piyasaları 
Birliği (TSPB), Borsa İstanbul (BİST), Türkiye 
Ticaret Borsası (TURİB), Takasbank (Takas Odası) 
ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’dur (MKK).
   
 Son yıllarda büyük gelişme kaydeden ve işlem 
hacmi yüksek miktarda artan Türkiye Sermaye 
Piyasaları, çok iyi ve etkili ilerleme kaydederek 
uluslararası piyasalarda rekabetini sürdürmekte ve 
gelişimini hız kesmeden devam etmektedir.[Gün76] 

Türk Sermaye Piyasası’nın hukuki rejimi, yapısı ve 
denetleyici sistemi oldukça iyi bir seviyede olup, 
modern bir altyapı, takas ve saklama sistemine 
sahiptir. Aynı zamanda sektör, son 20 yıl içinde 
Türkiye ekonomisine sağladığı 37 milyar dolar fon 
girişi ve reel sektör şirketleri başta olmak üzere her 
sektörden değişik büyüklükteki işletmelerin 
gelişimine verdiği finansman desteği ile de 
ekonomik büyümeye önemli katkılar 
sağlamaktadır.[IMF07] Bunların yanında sektörün 
S.W.O.T (strengths, weaknesses, opportunities, 
threats) analizini yaptığımız zaman güçlü yönlerin 
ve fırsatların; zayıf yönler ve tehditlerden daha 
baskın olduğu görülmektedir.
 
Temel alt yapısı, modern işleyişiyle, güçlü 
dinamizmiyle, denetleme mekanizması ve dünya 
standartlarına uygun mevzuatıyla şeklen gelişimini 
çok hızlı sürdüren bir sermaye piyasasına sahibiz. 
Fakat teorikte sistem ne kadar modern ve oturmuş 
olsa da pratikte aynı performansı görememekteyiz. 
Bunun en temel nedeni; sermaye piyasası 
enstrümanlarının arz ve talebinde ki problemler ve 
dengesizliktir. Bu arz-talep, fon arzı veya talebiyle 
karıştırılmamalıdır, burada bahsi geçen arz-talep 
enstrümanlar için geçerli arz-talep ilişkisidir.
 
Enstrümanların arzı ile ilgili problemlerin başlıca 
nedenlerini; şirketlerin çekinceleri, bazı yasal 

düzenleme ve vergi sistemlerinin dezavantaj 
sağlaması, kamu ve özel sektör arasında ki bazı 
enstrümanlar arası dengesiz rekabet, şirketlerin 
kayıt dışı ekonomi çerçevesinde hareket etme 
isteği, şirketlerin daha çok kendi öz kaynakları ya 
da finansal borçlanma yoluyla fon bulma eğilimleri 
gibi farklı farklı kategorilerle sıralayabiliriz.[TOB08] 
Bu problemlerin hepsi yeni halka arzları ve borsaya 
kote olmayı ve neticesinde olarak sermeye 
piyasalarının büyümesini engellemektedir. 
Enstrümanların talepleriyle ilgili problemlerin 
başlıca sebepleri ise şu şekildedir: Tasarrufların 
sermaye piyasalarında değerlendirme oranının çok 
düşük olması, bir başka tabirle tasarruf sahiplerinin 
döviz, altın ve vadeli banka mevduatları gibi 
geleneksel yatırım yöntemlerini tercih etmeleri. 
Yatırımların kısa vadeli olması (sermaye 
piyasalarının tanımını yaparken orta uzun vadeli 
tasarruflardan bahsetmiştik). Tasarruf sahiplerinin 
piyasaya olan güven eksikliği. Arza ilişkin 
problemler arasında bulunan kamuya ilişkin 
enstrümanlarla rekabetin zor olması talebe ilişkin 
yeni bir problem ortaya çıkarmaktadır, tasarruf 
sahipleri -özellikle kurumsal yatırımcı- kamuya ait 
tahvil ve bonolara yönelmekte ve özel sektörde 
talep eksikliği oluşmaktadır. En büyük 
problemlerden birisi de küçük tasarruflara sahip 
yatırımcıların sermaye piyasaları hakkında bilgi 
eksikliğidir.[TOB08] Bu bilgi eksikliğinden kaynaklı 
yatırımcıların manipülatif hareketler sonucu 
mağdur olması, bu mağduriyetlerin çok uzun 
sürelerde giderilmesi ayrıca bir problem 
oluşturmaktadır.
 
Arza ilişkin problemlerin çözümü temel olarak 
mevzuatın değiştirilmesi yönünde olmalıdır. 
Problemlerin genelinde şirketlerin çekinceleri 
bulunmaktadır, bu çekincelerin sebepleri ise yasal 
düzenlemeler, rekabeti zorlaştıran kamuya ait 
enstrüman getirisi, yabancılar lehine uygulanan 
vergi sistemleridir. Öncelikle bu mevzuatın 
değişikliğine gidilmesi ve şirketlerin çekinceleri 
azaltılmalıdır. Daha sonra kayıt dışı ekonomiyi 
engellemek için yasal önlemler ve yaptırımlar 
artırılmalıdır. Bunların yanında borsaya kote 
olabilme potansiyeli yüksek şirketler tespit 
edilmeli, bu şirketleri teşvik edici programlar ve 
tanıtımlar düzenlenmelidir. Şirketlerin finansal 
borçlanma yerine ihtiyaçları olan fonları sermaye 
piyasalarından karşılamaları için halka açıklık 
oranına göre şirketlerin lehine vergilendirme 
sistemi geliştirilmelidir. Talebe yönelik 
problemlerin çözümü ise temel olarak halkın 
yatırım eğilimlerini sermaye piyasalarına 
yönlendirmekle olacaktır. Temel yatırım, risk 
analizi, portföy yönetim eğitimi gibi eğitimler 
teşvik edilmeli, yatırım danışmanlığı veren 
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kişilerce alınıp satılabilen yatırım aracıdır. 
Borçlanma senedi veya tahvil senedi olarak bilinen 
enstrümanın işleyişi ise, şu anda borçlanmaya 
ihtiyacı olan kişi tarafından alınan ve belirli tarihten 
sonra belirlenen faiz tutarını ilk borca eklenerek fon 
arz eden yatırımcıya ödenmesi şeklindedir. Hisse 
senetleri sahiplerine şirketlere ortak olma hakkı 
tanırken, tahviller alacak hakkı sağlar. Hisse 
senetlerinde getiri değişkendir, şirketin 
faaliyetlerine, karlılığına göre hisse senedinin fiyatı 
değişebilir, böylelikle yatırımcısına kazanç veya 
zarar ettirebilir. Fakat tahvillerde getiri her zaman 
sabittir, yatırımcı tahvil ihraç eden özel hukuk veya 
kamu tüzel kişilerinin kar ve zararına ortak olmaz. 
Bu sebeple tahvillerde, hisse senetlerine oranla risk 
unsuru daha azdır.
 
Finansal piyasa unsurları olan para piyasaları ile 
birlikte önemli bir yeri bulunan  sermaye 
piyasalarının, bir ülkenin ekonomik kalkınmasında 
ve refah düzeyinin artırılmasında  payı önemli 
ölçüde etkilidir. Özellikle ekonominin barometresi 
olarak tabir edilir.[Gün76] Başka bir ifadeyle, bir 
ülkenin imajında borsalar ön izleme niteliği 
taşımaktadır. 

Finansal piyasalarda fonların taraflar arasında 
aktarımı dolaylı ve doğrudan olmak üzere iki 
şekilde gerçekleşir. Dolaylı fon aktarımı, fon 
sahipleri ellerinde bulunan fonları bir aracı kuruma 
faiz veya kar payı karşılığında verir, bu aracı 
kurumlar temel olarak konvansiyonel bankalar ve 
katılım bankalarıdır. Fon sahiplerinden sürekli fon 
toplayan bu aracı kurumlar bu fonları 
yatırımlarında kullanmak için fon talep eden gerçek 
veya tüzel kişilere yine belirli bir faiz karşılığında 
satar. Bu alışveriş fon arz eden ve talep eden 
arasında herhangi bir bağ olmadan gerçekleşir, iki 
tarafın bu alışverişten elde edeceği edimler 
birbirlerini ilgilendirmez, böylelikle dolaylı bir 
aktarım gerçekleşir. Doğrudan aktarımda ise fon 
sahibi gerçek veya tüzel kişiler yatırımlarını, 
herhangi bir aracı kurum olamadan direkt olarak 
fon talep eden tüzel kişilerin ve bu talepleri için 
ihraç ettiği sermaye piyasası enstrümanlarına 
yatırım yaparak aktarır. Bu aktarım fon sahibini 
yatırım yaptığı kuruma sermayedar olma hakkı 
tanır. Doğrudan yatırımla fon sahipleri, fon arz 
edenlerle etkileşime geçmiş olur. Fon talep eden 
kurumun yatırımlarından doğrudan etkilenerek kar 
ve zararına ortak olur. Sermaye piyasalarının 
burada ki işlevi küçük tasarrufların birleşerek, 
devletlerin, şirketlerin fon taleplerini karşılamasını 
sağlamak, aynı zamanda tasarrufların 
çeşitlenmesini ve risk dağılımını azaltarak yeni 
gelir olanaklarını sağlamak gibi birçok faktörü 
oluşturup ulusal ve ulusalar arası ekonomiye 
kaynak, işlevsellik, etkinlik ve hareket 
kazandırır.[Özg91] Bunun yanı sıra sermaye 
piyasalarının ülke ekonomisine etkilerini şu şekilde 
sıralayabiliriz: Likidite sağlar, sermaye mülkiyetini 
geniş bir tabana yaymış olur, yatırımların uygun 
koşullarla finansmanının elde edilmesine olanak 
tanır, güvenilirlik, düzenleyicilik ve koruyuculuk 
sağlar.[Gün76]

 
Genel hatlarıyla sermaye piyasalarının ne 
olduğunu, nasıl işlediğini ve unsurlarının neler 
olduğundan kısaca bahsetmiş bulunmaktayız. 
Türkiye’de sermaye piyasalarının gelişimine ve 
durumuna bakalım.
 
Finansal piyasaların küreselleştiği, küresel 
sermayenin inanılmaz bir şekilde büyüdüğü, 
finansal kurumlar arasındaki etkileşimlerin ve 
küresel sermaye hareketlerinin hızlandığı yeni 
dünya düzeninde, Hızla büyüyen Türkiye için 
Sermaye Piyasaları, ülkemizin kalkınmasına destek 
olması yönüyle çok büyük ölçüde önem 
kazanmasına neden olmuştur. Bu bakımdan Türk 
Sermaye Piyasası işletmelere kaynak sağlamakta, 
yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli fırsatlar 
sunmaktadır.[Ery21]

kuruluşlarla işbirliği içinde tanıtımlar ve 
bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Halkın 
piyasaya olan güvenini artırmak için ekonomide 
istikrar sağlanmalı, yatırımcının risk düzeyi 
azaltılmalıdır. Manipülatif hareketler ve işlemlere 
karşı ‘‘önleyici’’ tedbirler getirilmeli 
mağduriyetlerin önüne geçilmelidir. Bu çözüm 
yöntemleri istikrarlı bir şekilde uygulanırsa 
arz-talep dengesi sağlanabilir ve sermaye 
piyasalarının daha hızlı gelişmesinin ve 
büyümesinin önü açılabilir.
 
Sonuç olarak küresel sermayenin inanılmaz 
büyüdüğü ve çok hızlı hareket ettiği, bu büyüme ve 
hareket hızının yol açtığı dalgalanmalar bankacılık 
ağırlıklı bir finansal piyasayı çok kırılgan 
kılmaktadır. Türkiye her geçen gün büyümekte ve 
gelişmekte olan bir ülke. Bu büyüme ve gelişmenin 
temelini bankacılıktan ziyade sermaye piyasalarının 
üzerine inşa etmesi daha sağlıklı olacaktır. Türkiye 
sermaye piyasalarının modernizasyonu her yıl çok 
daha ileri gitmekte ve kendini güncellemektedir. Bu 
gelişimin istikrarlı bir şekilde devam etmesi için 
sermaye piyasalarının finansal piyasalarda ki oranı 
yükselmelidir. Bu oranı yükseltmek için sermaye 
piyasalarına olan arz ve talep artırılmalı, daha etkili 
çalışmalar yapılmalıdır.
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