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İstanbul, 03 Ağustos 2017 

 

MTN-Ticareti 
 
Yüksek Kazanç Piyasası 
Müteakipte değerli evraklarla, banka ve hazine tahvilleri ile yapılan ticaretleri kısaca 
tanımlamaya çalışacağım. 
Bankada açıktan yapılan işlemler haricinde, para ticaretinin perde arkasında veya alenen 
yapıldığı herkes tarafından bilinmektedir. Örneğin döviz ticareti, faiz ile yapılan ticaretler, 
değerli evraklar veya tahviller ile yapılan ticaretler v.s. Lakin 100 Milyon ve üzeri nakit 
veya değerli evraklarla yapılan ticaretler toplumun büyük bir kısmına kapalı olarak 
yürütülür. 
Brokerler, kredi aracıları ve bazen de şirketler tarafından kazançlı iş imkânları 
sunulmaktadır. Bu teklifler kulağa hoş gelmesine rağmen, çoğu asılsız ve hayalidir. 
Genellikle umut ticareti yapılmaktadır. Bu tür işlere kendilerini kaptıran iş adamlarının 
çoğu hüsrana uğramaktadır. 
Lakin çok az bir kitleye hitap eden gerçek karlı finansal işler de mevcuttur. Bu işlemlerde 
yatırımcı ciddi şirketler üzerinden (platform / program) üzerinden para kazanır ve bunun 
için sadece Batı Avrupa’nın büyük bankaların birisinde parasını belirli bir müddet 
boyunca tutmalıdır. Bu tür finansal işlemler güvenilirdir, banka güvencesi ile 
yapılmaktadır ve çok kaliteli seçilmiş şirketler üzerinden yürütülmektedir. Bu işlemleri 
yaptıran yatırımcılar ise kapitalizmde para piyasasının nasıl işlediğin çok iyi bilirler ve 
FED’in kurallarına baş eğerek FED’e itaat ederler.  
 
Bankalar tarafından sunulan en güvenilir değerli evraklar 
SBLC1: Kısa vadeli değerli evrak. SBLC’nin vadesi bir yıl bir gündür. Zero Bonds olarakta 
adlandırılırlar ve faiz kazancı sağlamazlar. Bu nedenle iskontolu alınır ve satılırlar.  
MTN2: Uzun vadeli değerli evrak. MTN’lerin vadesi 10 yıl bir gündür. Yıllık %7,5 oranında 
faizle işlem görürler. 
Her iki banka enstrümanı genelde 50 Milyon USD ve üzeri olarak tanzim edilir. Bu 
enstrümanlar ile ilgili ticaretler ICC3 500 kurallarına göre yapılır. 
 
Evrakların Oluşumu 
Her iki evrak ABD’de ilk defa ortaya çıkmıştır. ABD’de bankalar yasal olarak banka 
garanti mektupları çıkaramazlar. Bu nedenle SBLC ortaya çıkmıştır, bir banka 
garantisine yapı bakımından benzemektedir ve bankalara likidite (menkul kıymet) imkânı 
sağlamaktadır. Yalnız seçilmiş büyük bankalar tarafından tanzim edilen bu iki evrak, 
dünya çapında kabul görmektedir ve banka garantili teminat niteliği taşırlar. Vade süreleri 
aynı zamanda bankalara daha farklı bir avantaj sağlamaktadır. Bankalar bu evraklar 
üzerinden elde ettikleri gelirleri, vadelerinden dolayı  
 

                                              
1 Stand by Letter of Credit – Teminat akreditifi 
2 Medium Term Notes: Orta vadeli tahviller. 
3 International Chamber of Commerce – Uluslararası Ticaret Odası – Normal bir ticaret odası değildir. 


