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Türkiye Sermaye Piyasası 2017 Raporu Yayınlandı 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayınlanan Türkiye Sermaye 
Piyasası Raporu’nun 2017 sayısı çıktı. Rapora göre 2017 yılında en yüksek 

getiriyi BIST-100 endeksi sağlarken, emeklilik fonlarındaki büyüme devam 
etti. 

Ekonomi 2017’de %7 büyüdü 

 Türkiye ekonomisi 2017 yılında %7,4 oranında büyüme kaydetti.  

 Yıllık enflasyon ise %12’ye yükseldi.  

 İşsizlik yıl ortalamasında %11’de kaldı. 

2017’de ABD doları bazında %38’lik kazançla 9. sırada yer alan Borsa İstanbul, 

uluslararası karşılaştırmalara göre likit bir yapıya sahip 

 Dünya Borsalar Federasyonu üyeleri arasında Borsa İstanbul, 2017’de ABD doları bazında 

%38’lik kazançla 9. sırada yer aldı. 2016 yılında dolar bazında %10 değer kaybı ile sondan 

15. sırada yer almıştı. 

 Borsa İstanbul, pay senedi hacminin piyasa değerine bölünmesiyle hesaplanan devir hızı 

sıralamasında 4. sırada yer alıyor. 

 Borsa İstanbul, pay senedi işlem hacmi sıralamasında dünya borsaları arasında 22. sırada 

yer aldı.  

 2017 yılında Borsa İstanbul, kote olan şirketlerin toplam piyasa değeri sıralamasında Dünya 

Borsalar Federasyonunun 62 borsadan derlediği verilere göre 32. sırada yer aldı.  

 Dünya ortalaması %112 olan piyasa değerinin milli gelire oranı Türkiye’de %27 olarak 

gerçekleşti.  

 Borsalarda işlem gören borçlanma aracı işlemlerinde dünyada 13. sırada yer alan Borsa 

İstanbul, vadeli işlem hacminde ise 25. sırada yer aldı. 

 Menkul kıymet yatırım fonları büyüklüğünde 48 ülke arasında Türkiye 34. sırada yer aldı. 

BİST-100 endeksi %48 değer kazandı, işlem hacmi %45 arttı 

 BİST-100 endeksi %48 artarken, Borsa İstanbul’da işlem gören pay senetlerinin piyasa 

değeri %43 artışla 2017 sonunda 880 milyar TL oldu. 

 Pay senedi piyasasında işlem hacmi %45 artarak 1,5 trilyon TL olarak gerçekleşti. 

 2017 yılında halka arz ve sermaye artırımları ile şirketlere 5,1 milyar TL kaynak aktarıldı. 

 Son yıllarda hızlı büyüyen özel sektör tahvillerinde 2017 yılında yeni ihraçlar %45 artışla 

130 milyar TL’ye çıktı. 



 TCMB’nin ortalama fonlama faizini arttırması, döviz kurunda yıl boyunca yüksek kalan 

oynaklık ve jeopolitik gelişmelerle yıla %11 seviyesinde başlayan gösterge faizi, 2017 yılı 

sonunda %13 civarına çıktı. 

 2017 yılında vadeli işlem hacmi %43 artarak 829 milyar TL oldu. Döviz vadeli kontratlarının 

hacmi kurdaki hareketlilik ile toplamdaki payını %23’ten %31’e çıkardı. 

 Opsiyon işlemleri ise önceki yıla göre %42 artarak 39 milyar TL oldu. 

Yurtiçi tasarruflar mevduatlar ile büyüdü 

 Toplam yurtiçi tasarruflar, 2017 sonunda önceki yıla göre %20 artarak 2,8 trilyon TL oldu. 

Bu tutarın %83’ü yurtiçi yerleşiklere ait. 

 Yurtiçi yerleşiklerin tasarrufların yaklaşık üçteki ikisine oluşturan mevduat 2017 yılında 

%16 artışla 1,6 trilyon TL’ye ulaştı. Yurtiçi yatırımcılarda sermaye piyasası ürünlerinin 

tasarruflarındaki payı %32. 

 Yurtdışı yatırımcıların tahvil/bono yatırımları TL cinsinden %24 büyürken, pay senedi 

yatırımları %48 arttı. 

 Hanehalkı tasarrufları ise Eylül 2017 sonu itibariyle, bir önceki yılın aynı dönemine göre 

%15 artarak 1 trilyon TL’ye ulaştı. Artışta yabancı para cinsinden mevduatlardaki büyüme 

etkili oldu. 

Yerli bireyler pay senetlerinin %19’una sahip  

 Yerli bireyler pay senetlerinin %19’una sahip. Bu tutarın yarısından fazlası pay senedi 

portföyü 1 milyon TL’nin üzerinde olan 6.182 yatırımcıya ait.  

 10 yabancı şirket ve 10 yabancı fon, Borsa İstanbul’daki halka açık pay senetlerinin 

%17’sine sahip. 

 Yabancı yatırımcıların halka açık pay senetlerindeki payı 2 puanlık artışla %65’e çıktı.  

 Yatırımcıların toplam pay senedi portföyü, endeksteki yükselişle beraber %44 artarak, 355 

milyar TL oldu. 

 2017 yılında yabancı yatırımcıların pay senetlerini ortalama elde tutma süresi 212 günden 

201 güne düşerken, yerli yatırımcılarda bu süre 7 gün düşerek 35 gün oldu. 

 Devlet iç borçlanma senetlerinde yurtdışı yatırımcıların ağırlığı 2015’ten itibaren %20 

civarında seyretmekte. 

 Özel sektör borçlanma araçlarının piyasa değeri %36 artışla 67 milyar TL olurken, yerli 

bireylerin özel sektör tahvili yatırımları %54 büyüyerek 17 milyar TL’yi buldu. 

Yatırım fonlarına 3 milyon, emeklilik fonlarına 7 milyon kişi yatırım yapıyor 

 2017 yılında yatırım fonlarındaki yatırımcı sayısı 3 milyona çıkarken, portföy büyüklüğü 

%25 artarak 56 milyar TL seviyesine yaklaştı.  

 Bireysel emeklilik fonu yatırımcılarının sayısı %5 büyümeyle 7 milyona yaklaşırken, portföy 

büyüklüğü %28 artışla devlet katkısı dahil 78 milyar TL oldu.  

 2017 itibarıyla emeklilik sisteminde devreye giren otomatik katılım yatırımcı sayısı ise yıl 

sonunda 3,4 milyon kişi olurken, bu yatırımcıların portföy değeri devlet katkısıyla beraber 

3,5 milyar TL oldu. 

 

Türkiye Sermaye Piyasası 2017 raporunun tamamına https://www.tspb.org.tr/yillik-yayinlar/ 

adresinden ulaşılabiliyor. 

 
TSPB hakkında: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), banka, aracı kurum, portföy yönetim 
şirketleri ve yatırım ortaklıklarının üye olduğu özdüzenleyici bir meslek kuruluşudur.  
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