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İMKB Tahvil Bono Piyasası  

(14 Haziran 2011, İstanbul) 

 

Attila Köksal, CFA 
Başkan 
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği  
 
 
Sayın Başkanlar, Değerli Meslektaşlarım, 
 
Aracı Kuruluşlar Birliği adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.  
 
Bugün 20ci kuruluş yılını kutladığımız İMKB Tahvil ve Bono Piyasası 2010 yılındaki 450 milyar 
dolar yıllık işlem hacmiyle dünyanın bu alandaki en büyük piyasaları arasında yer almaktadır. 
Bu büyük başarıda katkısı olan tüm İMKB yöneticilerine, çalışanlarına, piyasasının gelişmesine 
katkıda bulunan sermaye piyasası kurumlarına ve bu piyasada işlem yapan aracı kuruluş ve 
bankalarımıza sektörümüz adına teşekkürü bir borç biliyorum.  
 
Sermaye piyasamız, geçtiğimiz 25 yıl içinde reel sektöre hem özsermaye hem de borç 
finansmanı şeklinde 62.1 milyar tutarında kaynak aktarılmasına aracılık etmiştir.  
 
1991 yılında kurulan İMKB Tahvil ve Bono Piyasası o dönemin kamu borçlanma gereğinin 
büyüklüğü nedeniyle sadece kamu borçlanma araçlarının el değiştirdiği bir piyasa olarak 
gelişti ve geçtiğimiz yirmi yıl içinde kamu finansmanı alanında tarihi bir rol üstlendi.  Özellikle 
kurumsal yabancı yatırımcıların Türk tahvil ve bonolarına gösterdikleri ilginin büyüklüğünde 
bu piyasamızın tartışılmaz bir rolü vardır. 
 
Son yıllarda içinde bulunduğumuz düşük enflasyon ortamı, oransal olarak azalan iç borçlanma 
gereği, düşük seyreden reel ve nominal faizler ve politik istikrar ortamı Türk Sermaye 
Piyasası’nın gelişmesini destekleyen bir ortam yaratmıştır.  
 
Önümüzdeki dönemde borç finansmanı alanındaki en önemli gelişmenin özel sektör bono ve 
tahvilleri alanında görüleceği kuşkusuzdur.   
 
Son yıllarda Birliğimizin girişimleri ve tüm ilgili sermaye piyasası kurumlarının işbirliğiyle özel 
sektör tahvil-bono ihraç prosedürleri kolaylaştırıldı, bu araçlar kaydi olarak takip edilmeye 
başlandı, kamu ve özel sektör borçlanma araçları arasındaki vergi farkları giderildi, yerli ve 
yabancı yatırımcılar eşit vergilendirilmeye başlandı.  
 
Tüm bu düzenlemelerin olumlu etkileri gözlenmeye başlanmıştır. Özel sektör borçlanma 
araçları stoğu 2010 yılında 6 milyar TL seviyesine yükselmiştir.  Yılbaşından bugüne kadar 7 
milyar TL’lik ihraç gerçekleştirilmiştir. Bankalarımız kendi bonolarını ihraç ederek bu piyasanın 
gelişmesine katkıda bulunmaya başlamışlardır.  İşlem hacimleri tarafında ise henüz 
istediğimiz seviyelere ulaşmamış olsak da, orada da bir artış trendi gözlemlemekteyiz. 
 
“Nitelikli Yatırımcı İhraç Pazarı” ve “Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı” gibi pazarların 
kurulması ihracı kolaylaştıran ve ikinci el piyasayı derinleştiren olumlu gelişmelerdir. 
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Bu bağlamda öncelikle özel sektör borçlanma aracı ihraçlarının artarak süreceğini, piyasamıza 
yeni tahvil çeşitlerinin kazandırılacağını ve bir süre sonra hisse senedine değiştirilebilir 
tahviller, varlığa dayalı menkul kıymetler ve ipotek bonoları gibi enstrümanların işlem 
gördüğü daha kapsamlı bir Tahvil ve Bono Piyasamız olacağını öngörmekteyiz.  
 
İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın bugünlere gelmesinde emeği olan herkese tekrar çok 
teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım.  
 


