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Değerli yatırımcılar, 
 
2019 yılının üçüncü çeyreğinden beri Borsa İstanbul’da hisse senedi 
yatırımı yapan yerli yatırımcı sayısında önemli bir artış meydana 
gelmiştir. Faiz oranlarının enflasyonun altına düşmesi bu süreci 
hızlandırmıştır. 
 
2020 yılı başında 1,16 milyon  olan yerli yatırımcı sayısı Haziran ayında 
1,5 milyon civarına ulaşmıştır.  Bu dönem boyunca yabancı 
yatırımcıların toplam piyasa değerindeki payı %61’den %52’ye 
gerilemiş, yerli yatırımcıların payı ise artmıştır.  
 
Yerli yatırımcıların hisse senedi piyasasına ilgi göstermeleri 
memnuniyet verici bir durumdur. Böylece, yerli yatırımcılar hisse 
senedi yatırımları ile uzun vadede Türkiye ekonomisinin büyümesinden 
pay alabileceklerdir.  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine 
göre, hisse senetlerinin toplam hanehalkı finansal varlıkları içindeki 
oranı sadece %4.9'dur.  Bu oranın yükselmesi uzun vadede 
vatandaşlarımızın finansal refahına katkıda bulunacaktır. 
 
Ancak, hisse senedi yatırımlarının bilinçli yapılması gerekir.  
Geçtiğimiz günlerde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 
bir basın bülteninde yatırımcılara piyasa dolandırıcılığına karşı dikkatli 
olmaları yönünde uyarı yapılmıştır.  Borsa İstanbul da sosyal medya 
üzerinden yatırımcılara benzer mesajlar iletmiştir. 
 
Son aylarda, özellikle orta ve küçük piyasa değerine sahip bazı şirket 
hisselerinde sert fiyat hareketleri gözlenmektedir. Bu hareketler bu 
hisseler üzerinde piyasa dolandırıcılığı girişimleri  olduğu izlenimini 
vermektedir.   SPK ve Borsa İstanbul'un konuyla ilgili açıklamaları ve 
son haftalarda SPK'nın piyasa dolandırıcılarına verdiği yüksek cezalar 
bu durumu teyit etmektedir. 
 
 



	
 
Bu nedenle, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) olarak, 
hisse senetleri piyasası ile yeni tanışan yatırımcıları bilinçli yatırım 
yapmaya ve dikkatli olmaya davet ediyoruz. 
 
Yatırım yapmanın amacı birikimlerimizi enflasyona karşı korumak ve 
finansal varlıklarımızın alım gücünü istikrarlı bir şekilde yükseltmektir. 
Her yatırım aracı belirli bir risk içermektedir.  Riskin finans alanındaki 
ölçülerinden birisi yatırım araçlarının getirilerindeki oynaklıktır. Bu 
oynaklık ne derece yüksekse, sözkonusu yatırım aracı o derece risklidir.  
Ancak, riskin ödülü de getiridir.  Kısa vadede riskli olan bir yatırım 
aracının uzun vadede getirisinin yüksek olması beklenir.  Hisse senedi 
riskli, ancak uzun vadede yüksek getiri potansiyeli sunan önemli bir 
yatırım aracıdır.  
 
Hisse senedine yatırım yapmak, faize, dövize veya altına yatırım 
yapmaya göre daha fazla dikkat, özen ve araştırma gerektirir. FODER 
olarak aşağıdaki basit ilkelerin hisse senedi yatırımlarınızda sizlere 
yardımcı olacağını düşünüyoruz: 
 
 

1. İlk tercihiniz olarak, hisse senedi seçmek yerine uzun vadede iyi 
yönetilen hisse senedi fonlarını tercih etmeniz sizler için daha 
rahat ve etkin bir çözüm olacaktır; 
 

2. Eğer doğrudan hisse senedi yatırımı yapmayı tercih ediyorsanız, 
dengeli bir portföy için iyi incelediğiniz, güvenilir ve uzman 
yatırım danışmanlarınca önerilen en az  5-6 şirketin hisse senedine 
orta ve uzun vadeli yatırım yapın. Yatırımlarınızda riski yayın, 
yani yumurtaları farklı sepetlere koyun; 

 
3. Kısa vadeli tahminlere, söylentilere asla kulak asmayın. Tecrübeli 

uzmanlar dahil kimse istikrarlı olarak geleceği tahmin edemez. 
Tüyolarla, söylentilerle kesinlikle işlem yapmayın, tuzaklara 
düşmeyin; 



	
 

4. Aşırı derecede risk almaktan kaçının. Birikimlerinizin makul, 
olası düşüşlerde sizi rahatsız etmeyecek bir miktarını hisse senedi 
yatırımlarına ayırın. Kredi ile hisse senedi almayın, kaldıraç ile 
riskleri arttıran Forex işlemlerinde ve vadeli işlemlerde çok 
dikkatli olun. 

 
5. Günlük veya çok kısa vadeli alım-satım işlemlerinden kaçının. 

Sürekli alım-satım yapmak getirilerinizi olumsuz etkileyecektir. 
 
6. Bir yatırım aracının nasıl işlediğini anlamıyorsanız, yatırım 

yapmayın (örnek: karmaşık türev ürünler); 
 

7. Hisse senedi yatırımlarınızı bir anda yapmayın, zamana yayın. 
Örneğin, her ay belirlediğiniz bir miktarda alım yapın.  
Yatırımlarınızı düzenli olarak takip edin. Hesaplarınızı günlük 
değil, haftalık veya aylık bazda takip etmeniz daha isabetli 
olacaktır. 

 
 
Değerli yatırımcılar, 
 
Hisse senedi yatırımları uzun vadede potansiyel getirisi yüksek ama 
riskli yatırımlardır. Yukarıdaki tavsiyelerimizi gözönüne alarak ve 
uygulayarak riskleri kontrol etmek ve uzun vadede makul getiriler elde 
etmek mümkündür.  Bu tavsiyeler uzun yıllar boyunca yaptığımız 
gözlemlere ve tecrübelerimize dayanmaktadır.  
 
Hepinize başarılı, bereketli yatırımlar diliyoruz. 
 
Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği   
 


