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Yatırım Kulüpleri, Küçük Yatırımcılara 
Sermaye Piyasalarının Kapısını Açacak 

 
 
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB), ABD’de sayıları 20 
binin üstünde olan yatırım kulüplerini inceleyen araştırmasını yayınladı. Temel 
stratejisi uzun vadeli ve düzenli yatırım olan kulüpler, küçük yatırımcıların sermaye 
piyasasına girmesinin önünü açacak yeni bir model sunuyor. 
 
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği’nin (TSPAKB) aylık yayını “Sermaye 
Piyasasında Gündem”in Ocak sayısında, sermayelerini birleştirerek ortak bir portföyü işletmek 
amacıyla birden fazla kişinin bir araya gelerek kurduğu “yatırım kulüpleri” masaya yatırılıyor. 
Yatırım kulüpleri, üyelerine düzenli aralıklarla birikim yaparak uzun vadeli tasarruf etme, farklı 
alandaki sektörlere birlikte yatırım yapma ve portföylerini çeşitlendirme imkânı sunuyor.  
 
Gündem’de yer alan ilk araştırma raporunda ABD, İngiltere ve Brezilya’daki yatırım kulüplerinin 
organizasyon, işleyiş ve hukuksal yönleri inceleniyor. İkinci raporda ise, Türkiye’deki yatırım 
kulüplerinin hukuksal yönü ele alınıyor ve yatırım kulüplerinin ülkemizde de gerekli 
düzenlemeler yapılarak hayata geçirilebileceğine dikkat çekiliyor.  
 
Türkiye’de yatırım kulüplerinin kurulmasına bir engel yok  
 
Yatırımcı kulüplerinin, yatırımcıların eğitimine ve bilinçlenmesine önemli katkılar sağlayacağına 
inandıklarını belirten TSPAKB Başkanı Attila Köksal, “Birlik olarak üzerinde durduğumuz en 
önemli konu, yatırımcı tabanımızın genişletilmesi. Yatırımcı sayımız, büyütmek ve derinleştirmek 
istediğimiz piyasamız için maalesef çok küçük kalıyor. Yatırımcı kulüpleri gibi yapılanmaların 
sermaye piyasasının en önemli amacı olan mülkiyetin tabana yayılmasını ve uzun vadeli 
yatırımları özendireceği kuşkusuz.”  dedi.  
 
Hem eğitim, hem yatırım aracı  
 
Yatırım kulüplerinde, benzer bir amaç için bir araya gelen üyelerin bilgi ve tecrübe paylaşımı, 
yatırım kararı alırken farklı bir bakış açısı getiriyor. Üyelerin bireysel tasarruflarını aynı havuzda 
toplamaları, bir yandan biriken tutarın katlanarak artmasını sağlarken, diğer taraftan da 
maliyetlerin ve riskin paylaşılmasına olanak tanıyor.  
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Kendi başlarına düzenli şekilde tasarruf yapamayan kişiler bir yatırım kulübüne üye olunca, 
kulübün getirdiği yükümlülükle küçük miktarlarda olsa bile uzun vadeli ve düzenli birikim imkânı 
bulabiliyor. Bu tarz kulüpler, bir okul gibi hareket ederek üyelerini bilinçlendiriyor ve üyeleri için 
sosyal bir ortam da sağlıyor.   
 
Brezilya’daki yatırım kulüplerinde 9 milyar dolar birikmiş durumda 
 
Yatırım kulüplerinin ilk çıktığı ülke olan ABD’deki kulüplerin sayısının 20 binin üzerinde, üye kişi 
sayısının da 210 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. 1990’lı yılların ikinci yarısından sonra 
sayıları hızla artan İngiltere’deki yatırım kulüplerinin sayısı bugün 10 bine yaklaşmış durumda. 
Brezilya’da ise bugün 3 bine yakın kulüp ve 120 bin civarında üye bulunuyor. Brezilyalı yatırım 
kulüplerince biriktirilen fon miktarı 9 milyar dolara ulaşmış durumda.  
 
 
Bilgi için: Grup 7 İletişim Danışmanlığı, Belgin Bektaş 0212 292 13 13 / 0530 969 80 59, 
bbektas@grup7.com.tr  
 
 
“Sermaye Piyasasında Gündem”in Ocak sayına buradan ulaşabilirsiniz.  
 
 
TSPAKB hakkında: 
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB), 101 aracı kurum, 1 vadeli işlemler aracılık şirketi ve 40 
bankanın üye olduğu özdüzenleyici bir meslek kuruluşudur. 11 Şubat 2001 tarihinde kurulan Birlik, meslek kurallarını 
oluşturmakta ve sektörü denetlemektedir. 


