29/4/2003

9:40

Page 1

‹ S T A N B U L

M E N K U L

K I Y M E T L E R

B O R S A S I

F A A L ‹ Y E T

R A P O R U

2 0 0 2

imkb kapak•stüd

‹STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
Reflitpafla Mah. Tuncay Artun Cad.
Emirgan 34467–‹stanbul
Tel
: 0.212. 298 21 00 (pbx)
Faks
: 0.212. 298 25 00 (pbx)
www.imkb.gov.tr (Türkçe)
www.ise.org (‹ngilizce)

imkb kapak•stüd

29/4/2003

9:40

Page 2

‹MKB P‹YASALARININ ‹fiLEM SAATLER‹
H‹SSE SENETLER‹
P‹YASASI

Ulusal Pazar, ‹kinci Ulusal Pazar,
Yeni Ekonomi Pazar›*
Disket ve Ex-API ile Emir ‹letimi
Klavye ve Ex-API ile Emir ‹letimi

09:30-12:00 / 14:00-16:30
09:30-09:45 / 14:00-14:10
09:45-12:00 / 14:10-16:30

Resmi Müzayede, Birincil Piyasa,
Toptan Sat›fllar Pazar›

11:00-12:00

Gözalt› Pazar›

14:00-15:00

Kesin Al›m-Sat›m Pazar›

Ayn› gün valörlü 09:30-12:00 / 13:00-14:00
‹leri valörlü
09:30-12:00 / 13:00-17:00

Repo/Ters Repo Pazar›

Ayn› gün bafllang›ç valörlü 09:30-12:00 / 13:00-14:00
‹leri bafllang›ç valörlü
09:30-12:00 / 13:00-17:00

Gayrimenkul Sertifikalar› Pazar›

09:30-12:00 / 13:00-17:00

VADEL‹ ‹fiLEMLER
P‹YASASI

Döviz Üzerine Vadeli ‹fllem
Sözleflmeleri

10:00-12:00 / 13:00-14:00

ULUSLARARASI PAZAR

Depo Sertifikalar› Piyasas›

13:00-16:30

Tahvil ve Bono Piyasas›
Kesin Al›m-Sat›m ‹fllemleri
Repo/Ters Repo ‹fllemleri

10:00-17:00
10:00-16:00

TAHV‹L VE BONO
P‹YASASI

*3 Mart 2003 tarihinden önce ‹kinci Ulusal Pazar, “Bölgesel Pazarlar”; Yeni Ekonomi Pazar› ise “Yeni fiirketler Pazar›” olarak adland›r›lmaktayd›.
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BAfiKAN’IN MESAJI

Borsa ile üyeler aras›nda kurulan
uzaktan eriflim ba¤lant›s›,
ilave bir sistemle
yedeklenmifltir.

Geçti¤imiz y›l mali piyasalarda bafllay›p reel sektöre
de yay›lan ekonomik kriz, 2002 y›l›nda da etkisini
sürdürmüfltür. Borsam›z, geride b›rakt›¤›m›z bu
zorlu y›lda, altyap›s›n› güçlendirmeye yönelik
çal›flmalar›n› h›zland›rarak devam ettirmifltir.
Hisse Senetleri Piyasas› ana göstergesi olan Ulusal100 Endeksi, 2002 y›l›nda, 2001 kapan›fl›na göre
%25 de¤er kaybetmifltir. Günlük ortalama ifllem
hacmi ise %12 azalm›flt›r. Geçti¤imiz y›l›n dünya
borsalar› aç›s›ndan da zor bir y›l oldu¤u
söylenebilir. Borsam›z 2002 y›l›nda, dünya
borsalar› aras›ndaki ifllem hacmine göre yap›lan
s›ralamada 22. s›radaki yerini muhafaza etmifltir.
Bilindi¤i gibi, tüm üyelerimize, ifllemlerini uzaktan
eriflimle gerçeklefltirme imkan› sa¤lanm›flt›.
Projenin bir sonraki aflamas› olan, tüm üyelerimize
Ex-API
ba¤lant›s›
sa¤lanmas›na
yönelik
çal›flmalar›m›z sonucunda, üyelerimize kendi
bilgisayar sistemlerinde toplad›klar› emirleri
do¤rudan Hisse Senetleri Piyasas› al›m-sat›m
sistemine iletme imkan› verilmifltir. Üyelerimiz,
piyasaya ilettikleri toplam emirlerin yaklafl›k yar›s›n›
Ex-API ile sisteme göndermektedir. Ayr›ca, Borsa ile
üyeler aras›nda kurulan uzaktan eriflim ba¤lant›s›,
ilave bir sistemle yedeklenmifltir.
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Dünyada a¤›rlaflan rekabet
koflullar›na paralel olarak,
‹MKB de komflu borsalarla
yak›n iflbirli¤i yapmaktad›r.

Teknoloji konusunda yap›lan yat›r›mlar›m›z
meyvelerini vermeye bafllam›flt›r. Y›l içinde yapt›¤›m›z
bir anket, yat›r›mc›lardan üyelerimize iletilen toplam
emirlerin %29’unun elektronik ortamda, bunlar›n
yaklafl›k yar›s›n›n da ‹nternet arac›l›¤›yla
gönderildi¤ini ortaya koymufltur. Emirlerini özellikle
‹nternet arac›l›¤›yla iletmeyi tercih eden yat›r›mc›
say›s›nda önemli bir art›fl oldu¤u görülmektedir.
Yat›r›mc›lar›m›z›n elektronik ortam yönündeki tercihi
Borsam›z taraf›ndan da dikkate al›narak altyap›m›z
bu yönde güçlendirilmektedir.

çal›flmalar bafllat›lm›flt›r. Bu çerçevede, bölgesel
fonlar›n
kurulmas›,
bölgesel
bir
endeks
oluflturulmas›, çeflitli dillerde kamuyu ayd›nlatma ile
s›n›r ötesi ifllemlere iliflkin takas ve saklama
ifllemlerinin yerel merkezi saklama kurulufllar›n›n
iflbirli¤iyle kolaylaflt›r›lmas› planlanmaktad›r.

Tahvil ve Bono Piyasam›zda da tüm üyelerimize
uzaktan eriflim imkan› verilmifltir. Otomatik al›msat›m sistemi ile merkez ofislerden ifllem yapan üye
say›s› 148’e, toplam terminal say›s› ise 288’e
ulaflm›flt›r.

Her zamanki gibi, çal›flmalar›m›za sürekli deste¤ini
esirgemeyen ve Borsam›z›n baflar›s›nda pay sahibi
olan, baflta say›n üyelerimiz olmak üzere, de¤erli
personelimize ve katk›da bulunan di¤er ilgili kifli ve
kurulufllara teflekkürlerimi sunar›m.

Dünyada a¤›rlaflan rekabet koflullar›na paralel
olarak, büyüyerek maliyetleri düflürme ve daha iyi
hizmet sunma çabas› içindeki birçok borsan›n
birbiriyle birleflti¤i veya stratejik ittifaklar kurdu¤u
günümüzde, ‹MKB de komflu borsalarla yak›n iflbirli¤i
yapmaktad›r. Atina ve Tel Aviv borsalar› ile, üç
borsan›n üyeleri aras›nda s›n›r ötesi ifllem
yap›lmas›na imkan verecek bir sistem kurulmas› için

Her y›l oldu¤u gibi 2002’de de, ‹MKB çok say›da
bilimsel konferans, panel ve kültür etkinli¤ini
destekleyerek kültür ve sanata yapt›¤› katk›lar›
devam ettirmifltir.

Osman B‹RSEN
Baflkan
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YÖNET‹M KURULU

Osman B‹RSEN Baflkan

Yavuz CANEV‹ Baflkan Vekili

Adnan CEZA‹RL‹ Üye

Müslüm DEM‹RB‹LEK Üye

Caner Ç‹MENB‹ÇER Üye

DENETLEME KURULU

Attila KÖKSAL Denetçi

‹MKB
FAAL‹YET
RAPORU
2002
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Ayd›n ÇAKMAKKAYA Denetçi
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ÜST YÖNET‹M

Osman B‹RSEN Baflkan

Ar›l SEREN Birinci Baflkan Yard›mc›s›

Emin A. GÜNDEZ Baflkan Yard›mc›s›

Dr. H. Esin AKBULUT Baflkan Yard›mc›s›

Hüseyin ERKAN Baflkan Yard›mc›s›

Cavit SAVCI Baflkan Yard›mc›s›

Sezai BEKGÖZ Baflkan Yard›mc›s›

‹brahim KURBAN Teftifl Kurulu Baflkan›

Tangül DURAKBAfiA Bafl Hukuk Müflaviri

Canan Güven OKAN Bilgi Sistemleri
Merkezi Genel Yönetmeni
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D‹S‹PL‹N KOM‹TES‹

Bedii ENSAR‹ Baflkan

Murat SARAÇ Üye

O. Sencer TANRIVERD‹ Üye

UYUfiMAZLIK KOM‹TES‹

Sudi AYDEM‹R Baflkan

Emin ÖZER Üye

‹MKB
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Dr. Cevdet B‹RKAN Üye
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2002 YILINDA TÜRK‹YE EKONOM‹S‹ VE SERMAYE P‹YASASI

Baflbakan Sn. Recep Tayyip ERDO⁄AN'›n
AKP Genel Baflkan› olarak ‹MKB’yi ziyareti

Büyüme
2001 y›l›nda ekonomide yaflanan %9,4 oran›ndaki daralman›n
ard›ndan, 2002 y›l›nda Türkiye ekonomisi büyüme sürecine
geçmifltir. 2002 y›l›n›n ilk çeyre¤inde %0,2 olan Gayri Safi Milli
Has›la’daki (GSMH) büyüme h›z›, y›l›n ikinci çeyre¤inde büyük
bir art›fl ile %9,4 oran›nda gerçekleflmifl, üçüncü ve dördüncü
çeyrekte ise s›ras›yla %7,8 ve %11,5 olmufltur. Bu geliflmeler
sonucunda 2002 y›l›nda GSMH %7,8 oran›nda büyümüfltür.
2002 y›l›n›n birinci çeyre¤inden itibaren yükselmeye bafllayan
yurtiçi talep, ihracat art›fl›, döviz kuru ve faizlerde sa¤lanan
istikrar GSMH’daki art›fl›n bafll›ca nedenleridir.

Ödemeler Dengesi
2002 y›l›nda ihracat bir önceki y›la göre %11,9 oran›nda
artarak, 35,1 milyar ABD Dolar›, ithalat ise %22,7 oran›nda
artarak, 50,8 milyar ABD Dolar› olmufltur. 2001 y›l›nda 3,3
milyar ABD Dolar› fazla veren cari ifllemler dengesi, 2002 y›l›
sonunda 1,8 milyar ABD Dolar› aç›k vermifltir.
Ödemeler bilançosunun sermaye hareketleri kapsam›nda
2002 y›l›nda 1,9 milyar ABD Dolar› sermaye girifli olmufltur. Bu
dönemde net do¤rudan yat›r›mlar 410 milyon ABD Dolar›
olarak gerçekleflirken, portföy yat›r›mlar›ndan kaynaklanan
sermaye ç›k›fl› 694 milyon ABD Dolar› olmufltur.
Y›l sonunda T.C. Merkez Bankas› (TCMB) rezervleri bir önceki
y›l sonuna göre 8 milyar ABD Dolar› artarak, 26,7 milyar ABD
Dolar› seviyesine yükselmifltir.

Para Arz› ve Enflasyon
2001 y›l› sonunda toptan eflya fiyatlar› endeksinde (TEFE) ve
tüketici fiyatlar› endeksindeki (TÜFE) art›fl s›ras›yla %88,6 ve
%68,5’ten, 2002 y›l› sonunda %30,8’e ve %29,7’ye
düflmüfltür. Gerçekleflen enflasyon y›l sonu TÜFE art›fl
hedefinin 5,3 puan, TEFE art›fl hedefinin ise 0,2 puan alt›nda
kalm›flt›r.

Dolafl›mdaki para ve vadesiz mevduat› içeren M1 para arz›
2002 y›l› sonu itibariyle nominal %28,7 art›flla 11,1 katrilyon
TL’den 14,3 katrilyon TL’ye yükselmifltir. Vadeli mevduat› da
içeren M2 para arz› %30,2 art›flla 47 katrilyon TL’den 61,2
katrilyon TL’ye ulaflm›flt›r. Yurtiçi kaynakl› döviz tevdiat
hesaplar›n› da içeren M2Y para arz›ndaki art›fl ise nominal
%28 olarak gerçekleflmifl ve 104,1 katrilyon TL’den 133,5
katrilyon TL’ye ç›km›flt›r.
2002 y›l› sonunda bankalardaki toplam Türk Liras› mevduat
56 katrilyon TL olarak gerçekleflmifltir. Bu dönemde özel
bankalar›n Türk Liras› mevduattaki pay› %45,2’ye yükselirken,
kamu bankalar›n›n pay› %53,9’a gerilemifltir. Yabanc›
bankalar›n pay› ise %0,9’dur. Döviz tevdiat hesab›n›n (DTH)
toplam mevduat içerisindeki pay› y›l sonu itibariyle %56,2’dir.
Mevduat bankalar›n›n 2002 y›l›nda reel sektöre açt›klar› kredi
hacmi 31,8 katrilyon TL olarak gerçekleflmifltir. Bu kredilerin
17,4 katrilyon TL’lik k›sm› Türk Liras› olarak, 14,4 katrilyon
TL’lik k›sm› ise yabanc› para cinsinden kulland›r›lm›flt›r.

Kamu Finansman›
2002 y›l›nda bütçe gelirleri önceki y›la göre %47,4 oran›nda
artarak, 76,5 katrilyon Türk Liras› olarak gerçekleflmifltir. Vergi
gelirleri ise %50 oran›nda artm›fl ve 59,6 katrilyon TL olmufltur.
Ayn› dönemdeki giderler ise %43,7 oran›nda art›fl göstererek,
115,5 katrilyon TL’ye ulaflm›flt›r. Sonuç olarak, bu dönemdeki
konsolide bütçe aç›¤› 39 katrilyon TL olmufltur.
2001 y›l› sonunda 122,2 katrilyon TL olan iç borç stoku 2002
y›l› sonu itibariyle 37 katrilyon TL’si Hazine bonosu, 112,9
katrilyon TL’si devlet tahvili olmak üzere toplam 149,9
katrilyon TL olarak gerçekleflmifltir. 2001 y›l›nda, iç borç
stokunda Hazine bonosunun %16 olan pay›, 2002 y›l›nda
%24,7’ye yükselirken, devlet tahvillerinin pay› %84’ten
%75,3’e gerilemifltir. 2001 y›l› sonunda 113,9 milyar ABD
Dolar› olan d›fl borç stoku ise, 2002 y›l›nda %15,4 artarak,
131,6 milyar ABD Dolar›’na yükselmifltir.
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2002 YILINDA TÜRK‹YE EKONOM‹S‹ VE SERMAYE P‹YASASI

2002 y›l›nda 4 flirket hisse
senetlerini halka arz ederek
Borsa’da ifllem görmeye
bafllam›flt›r.

Sermaye Piyasas›
Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan 2002 y›l›nda toplam 4,2
katrilyon TL tutar›nda menkul k›ymet ihrac› kayda al›nm›flt›r.
2002 y›l›nda kayda al›nan menkul k›ymetlerin 1,4 katrilyon
TL'lik k›sm› hisse senetlerinden, 2,4 katrilyon TL'lik k›sm›
menkul k›ymet yat›r›m fonu kat›lma belgesi ihraçlar›ndan,
kalan bölüm ise yabanc› yat›r›m fonu kat›lma belgesi, banka
bonosu, banka garantili bonolardan oluflmaktad›r.
2002 y›l›nda menkul k›ymet stoklar› nominal de¤er toplam›
164,1 katrilyon TL seviyesindedir. Toplam menkul k›ymet
stoklar› içerisinde özel sektör %8, kamu sektörü %92 paya
sahiptir. Menkul k›ymet stoklar›n›n en önemli kalemlerini %69
ile devlet tahvilleri, %23 ile Hazine bonolar› ve %8 ile hisse
senetleri oluflturmufltur. Özel sektör en fazla hisse senedi ile,
kamu sektörü ise en çok devlet tahvili ile fon toplam›flt›r.
2002 y›l› sonunda yat›r›m fonlar›n›n portföy de¤erleri, A tipi
446,3 trilyon TL ve B tipi 9,5 katrilyon TL olmak üzere yaklafl›k
10 katrilyon TL’ye ulaflm›flt›r. Portföy yap›lar› itibariyle;

A tipi yat›r›m fonlar›n›n portföylerinde %54,5 ile hisse senedi ve
%32,4 ile ters repo ifllemleri, %9,3 ile Hazine bonosu, %3,8 ile
devlet tahvili,
B tipi yat›r›m fonlar›n›n portföylerinde ise %48,8 ile ters repo
ifllemleri, %41,8 ile Hazine bonosu, %9,3 ile devlet tahvili yer
alm›flt›r.
2002 y›l› sonunda A tipi yat›r›m ortakl›klar› ve gayrimenkul
yat›r›m ortakl›klar›n›n portföy de¤erleri toplam› 477,6 trilyon TL
olarak gerçekleflmifltir. Portföy yap›lar› itibariyle, A tipi yat›r›m
ortakl›klar›n›n portföylerinde en çok %47 ile hisse senedi,
gayrimenkul yat›r›m ortakl›klar›n›n portföylerinde ise %73 ile
bina, arsa ve araziler, %23 ile gayrimenkule dayal› projeler yer
almaktad›r.
2002 y›l›nda 4 flirketin hisse senetleri halka arz edilerek,
Borsa’da ifllem görmeye bafllam›flt›r. Sözkonusu flirketlerin
ikisi ortak sat›fl›, di¤er ikisi ise sermaye art›r›m› fleklinde halka
arz edilmifltir. ‹hraçç› flirketler toplam 76,6 trilyon TL halka arz
has›lat› elde etmifltir.

Menkul K›ymet Stoklar› (Milyar TL)
Özel Sektör Menkul K›ymetleri
Hisse Senedi
Tahvil
Finansman Bonosu
Varl›¤a Dayal› Menkul K›ymet
Banka Bonosu / Banka Garantili Bono
Kar Zarar Ortakl›¤› Belgesi
Gayrimenkul Sertifikas›
Kamu Kesimi Menkul K›ymetleri
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Gelir Ortakl›¤› Senedi
Dövize Endeksli Senetler
Özellefltirme Tahvili
Toplam
Kaynak: SPK
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2001

%

2002

%

10.517.096
10.515.933
1.163
122.930.010
102.169.784
20.029.334
730.892
133.447.106

7,9
7,9
0,0
92,1
76,6
15,0
0,5
100,0

13.176.817
13.176.817
150.938.526
112.849.835
37.019.856
1.068.835
164.115.343

8,0
8,0
92,0
68,8
22,6
0,6
100,0
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‹MKB P‹YASALARI

Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s›
Sn. Abdüllatif fiENER’in
‹MKB ifllem salonunu ziyareti

H‹SSE SENETLER‹ P‹YASASI
2002 Y›l›ndaki Düzenleme ve Uygulamalar
Uzaktan eriflim çal›flmalar› kapsam›nda haz›rl›klar›n›
tamamlayan üyelerimiz Ex-API olarak adland›r›lan uygulamaya
geçmifl, böylelikle kendi bilgisayar sistemlerinde toplad›klar›
emirleri do¤rudan ‹MKB Hisse Senetleri Piyasas› Al›m Sat›m
Sistemi’ne iletebilme özelli¤ini kullanmaya bafllam›fllard›r.
2002 sonu itibariyle 85 üyemiz bu uygulamay› kullanmaktad›r.
Üyelerimizin Ex-API ile sisteme gönderdikleri emir say›s› tüm
üyelerimizce piyasaya iletilen toplam emir say›s›n›n yar›s›na
yaklaflm›flt›r.
Y›l içerisinde, Ex-API uygulamas›n›n gelifltirilmesine yönelik
olarak elektronik ortamda al›nan ve Borsa’ya iletilen emirlere
iliflkin çal›flmalar yap›lm›flt›r. Bunun sonucunda, elektronik
ortamda gelen emir say›s›n›n toplam emirler içerisindeki
pay›n›n h›zla büyümekte oldu¤u; özellikle ‹nternet arac›l›¤›yla
emir vermeyi tercih eden yat›r›mc› say›s›nda kayda de¤er bir
art›fl oldu¤u ortaya ç›km›flt›r.
Ex-API uygulamas›n›n gelifltirilmesi ve daha etkin kullan›m›n›n
sa¤lanmas›na yönelik olarak yap›lan çal›flmalar kapsam›nda
elektronik emir iletimi süresince sisteme iletilen emir say›s›
saniyede 5’ten 6’ya yükseltilmifltir. Ayr›ca, seans içinde de
Ex-API elektronik emir iletimi imkan› bulunmaktad›r.
Bununla birlikte, Uzaktan Eriflim Projesi kapsam›nda Ex-API
uygulamas›n›n gelifltirilmesine ve yayg›nlaflt›r›lmas›na devam
edilmektedir.

‹fllem s›ralar› kapal› olan 13 flirketin hisse senetleri, Sermaye
Piyasas› Kurulu’nun (SPK) “‹MKB’de ‹fllem S›ras› Kapat›lan
fiirket Hisse Senetlerinin Borsa D›fl›nda Al›m/Sat›m›na ‹liflkin
Esaslar” bafll›kl› 19 Temmuz 2002 tarihli düzenlemesine
istinaden, 8 A¤ustos 2002 tarihinden itibaren Borsa d›fl›nda
ifllem görmeye bafllam›flt›r. Bu kapsamda, arac› kurulufllar
sözkonusu flirketlerin hisse senetleri üzerinde Borsa d›fl›nda
gerçeklefltirdikleri ifllemleri ayn› gün içinde günlük bültende
ilan edilmek üzere ‹MKB’ye bildirmektedirler.
Yap›lan yönetmelik de¤iflikli¤i ile, sermaye art›r›m sürecinde
rüçhan hakk› kullan›m›ndan sonra kalan paylar›n sat›fl›na
iliflkin duyurunun Borsa Bülteni’nde ilan süresi bir haftadan iki
güne indirilmifltir.
Geliflen piyasa koflullar›na paralel olarak maksimum lot
miktarlar› ve bir seferde gerçekleflebilecek ifllem limiti
art›r›lm›flt›r. Bu düzenlemeye göre, 2 Aral›k tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere tek emirle bir seferde gerçekleflebilecek
en yüksek ifllem limiti 1,5 trilyon TL’ye yükseltilmifltir. Ayr›ca
limit fiyatl› emirlerde bir seferde girilebilecek maksimum lot
miktarlar›nda 100 lotluk kademe kald›r›larak, 10.000 lot ile
25.000 lotluk yeni kademeler eklenmifl ve maksimum lot
miktarlar›n›n tespitine esas teflkil eden kriterler yeniden
belirlenmifltir.
Sermaye art›r›m› ve/veya temettü ödemesi nedeniyle baz fiyat›
de¤iflecek hisse senetlerinin yeni baz fiyatlar› ve bu baz fiyata
göre oluflan fiyat marjlar› 9 Aral›k 2002 tarihinden itibaren ek
bir dosya olarak haz›rlanmaya bafllanm›fl ve “Elektronik Rapor
Da¤›t›m›” (ERD) sayfalar›nda “Hisse Marj-Düzeltilmifl Fiyat
Tablosu” bafll›¤› alt›nda ve elektronik posta yoluyla
üyelerimizin kullan›m›na sunulmufltur. Böylelikle yeni baz fiyat,
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Üyelerimiz kendi bilgisayar
sistemlerinde toplad›klar› emirleri
Ex-API sistemi ile do¤rudan ‹MKB
Hisse Senetleri Piyasas› Al›m-Sat›m
Sistemi’ne iletmeye bafllam›fllard›r.

taban ve tavan fiyatlar›n üyelerimiz taraf›ndan yeniden
hesaplanmas›na gerek kalmadan al›nan emirlerin üye
sisteminde elektronik ortamda fiyat kontrolüne imkan
sa¤lanm›fl olmaktad›r.
Sisteme emir girifllerinde müflteri hesap numaras› giriflinin
zorunlu tutulmas› ve standart hesap numaras› olarak, arac›
kurumlar›n müflterileri için açm›fl olduklar› takas alt hesap
numaralar› ile ayn› olacak flekilde, arac› kurumlar›n kendi
muhasebe sistemlerinde kulland›klar› müflteri hesap
numaralar›n›n kullan›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.

Piyasa Verileri
Yaflanan siyasi ve ekonomik geliflmeler nedeniyle 2002 y›l›
içinde Borsa pazarlar›na hisse senetleri halka arz yoluyla ihraç
edilen 4 flirket, birleflme yoluyla 1 flirket olmak üzere toplam
5 flirket kat›lm›flt›r. 27 flirketin hisse senetleri ise Borsa
pazarlar›ndan ç›kar›lm›flt›r (Bunlardan 13 flirkete ait hisse
senetleri Sermaye Piyasas› Kurulu’nun “‹MKB’de ‹fllem S›ras›
Kapat›lan fiirket Hisse Senetlerinin Borsa D›fl›nda
Al›m/Sat›m›na ‹liflkin Esaslar” hakk›ndaki 19 Temmuz 2002
tarihli düzenlemesi uyar›nca Borsa d›fl›nda ifllem
görebilmektedir).
Y›l sonu itibariyle Hisse Senetleri Piyasas›’nda ifllem
flirket say›s›; Ulusal Pazar'da 262, Bölgesel Pazarlar’da
Gözalt› Pazar›'nda 12 olmak üzere toplam 288’dir.
senetleri Yeni fiirketler Pazar›’nda ifllem gören
bulunmamaktad›r.

gören
14 ve
Hisse
flirket

fiirketler 2002 y›l› içerisinde hisse senetleri piyasas› arac›l›¤›
ile, 76,6 trilyon TL’lik bölümü birincil halka arzlar olmak üzere
yaklafl›k 1,5 katrilyon TL (bedelli sermaye art›r›mlar› ve toptan
sat›fllar dahil) fon sa¤lam›flt›r.
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Ulusal Pazar'›n 2002 y›l› toplam ifllem hacmi 105 katrilyon TL
olarak gerçekleflmifltir. Bu rakam, Hisse Senetleri
Piyasas›’ndaki toplam ifllem hacminin %99'unu oluflturmufltur.
2002 y›l›nda, Bölgesel Pazarlar’da 818 trilyon TL, Gözalt›
Pazar›'nda ise 336 trilyon TL tutar›nda ifllem
gerçeklefltirilmifltir.
Ortalama günlük ifllem hacmi 2001 y›l›nda 375,5 trilyon TL
(324 milyon ABD Dolar›) iken, 2002 y›l›nda 421,8 trilyon TL’ye
(281 milyon ABD Dolar›) ulaflm›flt›r. Bununla birlikte önceki y›l
127.000 adet olan ortalama günlük sözleflme say›s›, 2002
y›l›nda 115.000 seviyesinde gerçekleflmifltir.
2001 y›l›nda 96,5 milyar adet olan ortalama günlük ifllem
miktar› ise 2002 y›l›nda 134,7 milyar adede yükselmifltir.
2002 y›l›nda günlük ifllem hacmi, Türk Liras› ve ABD Dolar›
baz›ndaki en yüksek de¤erine 2,6 katrilyon TL ve 1,6 milyar
ABD Dolar› ile 8 Kas›m 2002 tarihinde ulaflm›flt›r.
2002 y›l› hisse senedi toplam ifllem hacmi Türk Liras› baz›nda
106,3 katrilyon TL, ABD Dolar› baz›nda ise 70,8 milyar ABD
Dolar› olarak gerçekleflmifltir. 2001 y›l›nda bu rakam Türk
Liras› baz›nda 93,1 katrilyon TL, ABD Dolar› baz›nda ise 80,4
milyar ABD Dolar› olarak gerçekleflmiflti.
‹MKB Ulusal-100 Endeksi, 2001 y›l›n›n son ifllem günündeki
kapan›fl de¤eri olan 13.783’e göre %25 oran›nda azalarak,
2002 y›l›n› 10.369’dan kapatm›flt›r. ‹MKB Ulusal-100 Endeksi
ayn› dönemde ABD Dolar› baz›nda 557 puandan 368 puana
gerileyerek %34 oran›nda düflmüfltür.
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Sisteme emir girifllerinde müflteri
hesap numaras› giriflinin zorunlu
tutulmas› ve standart hesap numaras›
olarak arac› kurumlar›n kendi
muhasebe sistemlerinde kulland›klar›
müflteri hesap numaralar›n›n
kullan›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.

Borsa'da ifllem gören flirketlerin 2001 y›l› son ifllem günü
kapan›fl fiyatlar›na göre 47,7 milyar ABD Dolar› olan toplam
piyasa de¤eri 2002 y›l› sonunda 34,4 milyar ABD Dolar›
olmufltur. TL baz›nda toplam piyasa de¤eri ise, ayn› dönemde
68,6 katrilyon TL’den 56,4 katrilyon TL’ye gerilemifltir.
Y›l sonu itibariyle, Hisse Senetleri Piyasas›’nda ifllem yapmaya
yetkili 119 arac› kurum bulunmaktad›r.

2002 Y›l›nda ‹fllem Gören fiirketlerin Sektörlere
Göre Da¤›l›m›
Sektörler

fiirket Say›s›

‹malat Sanayii

170

Mali Kurulufllar

78

Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar

16

Teknoloji

7

Elektrik Gaz ve Su

6

Ulaflt›rma, Haberleflme ve Depolama

5

E¤itim, Sa¤l›k, Spor ve Di¤er Sosyal Hizmetler

3

‹nflaat ve Bay›nd›rl›k

2

Madencilik

1
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‹MKB Takas ve Saklama Bankas› A.fi.’deki
Yat›r›mc› ve Hesap Say›s›
Toplam yat›r›mc› say›s›

1.619.592
Toplam hesap say›s›

2.054.282
Toplam bakiyeli hesap say›s›

1.204.914
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Tahvil ve Bono Piyasas›’nda “Uzaktan
Eriflim Projesi” sayesinde Otomatik
Al›m-Sat›m Sistemi ile merkez
ofislerden ifllem yapan üye say›s›
148’e, toplam terminal say›s› ise
288’e ulaflm›flt›r.

2002 Y›l›ndaki Düzenleme ve Uygulamalar

T.C. Hazine Müsteflarl›¤›, Devlet ‹ç Borçlanma Senetleri’nin
(D‹BS) ihrac›nda ve ikinci el piyasa ifllemlerinde etkinli¤i
art›rmak amac›yla, Piyasa Yap›c›l›¤› Sistemi’ni 3 Eylül 2002
tarihinden itibaren yeniden hayata geçirmifltir.

Uzaktan Eriflim Projesi tamamlanm›fl olup, tüm üyeler üye
merkez ofisinden ifllem yapabilmektedir. Otomatik Al›m-Sat›m
Sistemi ile merkez ofislerden ifllem yapan üye say›s› 148’e,
toplam terminal say›s› ise 288’e ulaflm›flt›r.

2001 y›l›nda, web sayfas› üzerinden sadece ‹MKB'den üyelere
mesaj gönderilmesi imkan›, 2002 y›l›nda üyelere de tan›nm›fl,
teknik sorun yafland›¤› durumlarda, çift tarafl› iletiflim
sa¤lanm›flt›r.

‹MKB, toplam repo yükümlülü¤ünün üyenin net ifllem
yapabilme limitini aflt›¤› hallerde, limit afl›m teminat› olarak;
net ifllem limiti karfl›l›¤›n›n ifllem limitine oran›n›n afl›m tutar›
ile çarp›lmas›yla bulunacak tutar kadar ilave teminat› menkul
k›ymet olarak repo yapan üyeden talep etmeye bafllam›flt›r.

Tahvil ve Bono Piyasas› Al›m-Sat›m Sistemi altyap›s›nda
kullan›lan sunucular›n yenilenmesi amac› ile, y›l içerisinde
sat›n al›m› gerçeklefltirilen yeni Unix sistemler, Ekim ay›ndan
itibaren gerçek ortamda kullan›lmaya bafllanm›flt›r.

TAHV‹L VE BONO P‹YASASI
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OTASS, arac› kurulufllar›n tescil
bildirimlerini kendi ofislerinden ve
her gün yapabilmelerine imkan
sa¤layarak, elektronik raporlama
yapabilecekleri flekilde yeniden
düzenlenmifltir.

Di¤er taraftan; takas, temerrüt ve disiplin esaslar›nda
afla¤›daki de¤ifliklikler yap›lm›flt›r:
Tahvil ve Bono Piyasas› temerrüt ifllemlerinin takibi ‹MKB
ad›na ‹MKB Takas ve Saklama Bankas› A.fi. (Takasbank)
taraf›ndan yürütülmeye bafllanm›flt›r.
Tahvil ve Bono Piyasas› temerrüt iflleri takibinin Takasbank’a
devredilmesi ile birlikte temerrüt haline iliflkin itirazlar›n
Takasbank’a, disiplin cezalar›na iliflkin savunmalar›n ise Borsa
Baflkanl›¤›’na yap›lmas›na bafllanm›flt›r.
‹MKB bünyesindeki piyasalarda gerçekleflen ifllemlere iliflkin
yükümlülüklerin yerine getirilmesinde temerrüt durumu ile
karfl›lafl›lmas› halinde, takas ifllemlerinin zaman›nda
gerçekleflmesi ve alacaklar›n mümkün olan en k›sa sürede
da¤›t›lmas›n› sa¤lamak amac›yla oluflturulan Garanti Fonu’nun
takas ifllemlerinde kullan›lmas›na 1 Ekim 2002 tarihinde
bafllanm›flt›r.
Menkul k›ymet veya nakit yükümlülü¤ünün valör gününde
belirlenen saatlere kadar yerine getirilememesi ‹MKB,
Takasbank, T.C. Merkez Bankas› veya üyenin kendi iradesi
d›fl›nda geliflen teknik ve benzeri nedenlerden kaynakland›¤›
takdirde, bu hususun geçerli bilgi veya belgeler ile tespit
edilmesi halinde ön temerrüt veya temerrüt faizi
uygulanmamas› karar›n›n Takasbank Temerrüt Komitesi
taraf›ndan al›nabilmesi do¤rultusunda düzenleme yap›lm›flt›r.
Para cezalar›n›n, disiplin para cezas› olup temerrüt faizinden
ayr› olarak ‹MKB Baflkanl›¤›’nca tahakkuk ve tahsil ettirilmesi,
üç ayl›k süre dolmadan ikinci temerrüdün gerçekleflmesi
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durumunda sürenin dolmas› beklenmeden derhal disiplin
kovuflturmas›na bafllanmas› ve en son temerrüde düflülen
tarih, yeni dönemin bafllang›c› al›narak, bir sonraki üç ayl›k
döneme süre olarak ilave edilmesi uygulamas›na geçilmifltir.
Y›l içerisinde tescil ifllemlerine iliflkin afla¤›daki de¤ifliklikler
yap›lm›flt›r:
Tahvil ve Bono Piyasas› Otomatik Al›m-Sat›m Sistemi (OTASS)
uzaktan eriflim çal›flmalar› kapsam›nda, mevcut tescil
program›, arac› kurulufllar›n tescil bildirimlerini kendi
ofislerinden ve günlük yapabilmelerine imkan sa¤layarak
elektronik raporlama yapabilecekleri flekilde yeniden
düzenlenmifl; buna iliflkin olarak bildirim saatleri de
de¤ifltirilmifltir.
Borsa d›fl›nda gerçeklefltirilen ve T.C. Hazine Müsteflarl›¤›
taraf›ndan ihraç edilen Eurobond ifllemlerinde tescil ücreti
oran›n›n s›f›r olarak uygulanmas›na bafllanm›flt›r.
Piyasa yap›c›l›¤› uygulamas› kapsam›nda T.C. Hazine Müsteflarl›¤›
taraf›ndan düzenlenen Devlet ‹ç Borçlanma Senetleri (D‹BS)
ihaleleri sonras› de¤iflim ifllemi ile piyasa yap›c› bankalardan T.C.
Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan geri al›nan D‹BS’lerin T.C. Hazine
Müsteflarl›¤› nezdindeki kay›tlar esas al›nmak suretiyle tescil
edilmifl say›larak ayr›ca ‹MKB’ye bildirilmesine ve tescil ücreti
ödenmesine gerek bulunmad›¤› kararlaflt›r›lm›flt›r.
Borsa d›fl›nda gerçeklefltirilip zaman›nda ‹MKB’ye tescil
ettirilmeyen ifllemlerin tescil ücreti di¤er ifllemlerin tescil
ücretinden farkl›laflt›r›lm›flt›r.
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Borsa d›fl› ifllemlerde, zaman›nda tescil ettirilmeyen ifllemlere
uygulanacak tescil ücretleri ile Tahvil ve Bono Piyasas› borsa
pay› oranlar›nda de¤iflik oranlarda indirim uygulanmas›na
bafllanm›flt›r.
Bunlara ek olarak, 2003 y›l›nda, 2002 y›l›nda bafllanan
Otomatik Al›m-Sat›m Sistemi altyap› yedekleme çal›flmalar›n›n
tamamlanmas›, teknik sorun yaflanmas› durumunda
flebekeler aras›nda geçiflin sa¤lanmas› hedeflenmektedir.

Piyasa Verileri
2001’de 736,1 katrilyon TL olan y›ll›k ifllem hacmi, 2002 y›l›
sonunda 838,5 katrilyon TL’ye yükselmifl, ortalama günlük
ifllem hacmi ise 3,3 katrilyon TL olmufltur. Piyasa ifllem
hacminin %87,7’si Repo/Ters Repo Pazar›’nda, %12,3’ü Kesin
Al›m-Sat›m Pazar›’nda gerçekleflmifltir.
Toplam ifllem hacmi 2002 y›l›nda ABD Dolar› baz›nda 2001
y›l›na göre %17,5’lik bir düflüflle 548 milyar ABD Dolar›
olmufltur. Ayn› dönemde Kesin Al›m-Sat›m Pazar›’nda %80,3
oran›nda artarak 67,3 milyar ABD Dolar›’na yükselen ifllem
hacmi, Repo/Ters Repo Pazar›’nda %23,4 oran›nda azalarak
480,7 milyar ABD Dolar› seviyelerinde gerçekleflmifltir. 2001
y›l›nda 2,6 milyar ABD Dolar› seviyesinde olan ortalama günlük
ifllem hacmi, 2002 y›l›nda 2,1 milyar ABD Dolar›’na
düflmüfltür.
Y›l sonu itibariyle, Piyasada ifllem yapmaya yetkili 98’i arac›
kurum ve 48’i banka olmak üzere toplam 146 arac› kurulufl
bulunmaktad›r.
Sabit getirili menkul k›ymetlerde gerçekleflen Borsa d›fl›
ifllemler, 2002 y›l›nda bir önceki y›la göre %38,3 oran›nda
azalarak, 547,2 katrilyon TL (367,5 milyar ABD Dolar›)

olmufltur. Y›ll›k toplam ifllem hacminin %39,5’lik k›sm› Borsa
d›fl›nda, %60,5’lik k›sm› ise Tahvil ve Bono Piyasas›’nda
gerçekleflmifltir.

VADEL‹ ‹fiLEMLER P‹YASASI
Dövize dayal› vadeli ifllem sözleflmelerinin ifllem gördü¤ü
Vadeli ‹fllemler Piyasas›’nda, Borsa salonuna temsilci
göndererek emir girilmesi fleklindeki yönteme ek olarak
2 Ocak 2002 tarihinden itibaren üyelerin merkez ofislerinden
telefonla bildirdikleri emirlerin, borsa eksperleri taraf›ndan
piyasa sistemlerine iletilmesi imkan› sa¤lanm›flt›r. Ayr›ca y›l
içerisinde “Vadeli ‹fllemler Piyasas› Derinlikli Veri Yay›n›”
devreye al›nm›flt›r.
Di¤er taraftan, ‹MKB bünyesinde dövize dayal› vadeli ifllem
sözleflmelerinin d›fl›nda sabit getirili finansal araçlar ve hisse
senedi endekslerine dayal› vadeli ifllem sözleflmelerinin ifllem
görmesi yönündeki çal›flmalar devam etmektedir.

ULUSLARARASI PAZAR
Depo Sertifikalar› Piyasas›’nda y›l sonu itibariyle 28 arac›
kuruluflun piyasa ifllem yetkisi bulunmaktad›r.
Uluslararas› Tahvil ve Bono Piyasas›’nda ise ‹MKB kotunda
bulunan Japon Yeni, ‹ngiliz Sterlini, ABD Dolar›, Alman Mark› ve
Euro cinsinden yap›lan tahvil ihraçlar›n›n tutar› y›l sonu
itibariyle 23,2 milyar ABD Dolar›’d›r.
2002 y›l› içerisinde 4 yeni, 4 de ilave ihraç olmak üzere 8
uluslararas› tahvil kota al›nm›flt›r. Yeni ihraçlar›n 3’ü ABD
Dolar›, 1’i Euro; ilave ihraçlar›n ise 3’ü ABD Dolar›, 1’i Euro
cinsindendir. Y›l sonu itibariyle 35 uluslararas› tahvil Borsa
kotunda olup, 54 arac› kuruluflun ifllem yetkisi bulunmaktad›r.
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2002 y›l›nda 98 kifli/kuruma manyetik
ortamda veri sa¤lanm›fl; üniversiteler
bünyesinde araflt›rma projeleri için talep
edilen veriler ücretsiz olarak
kulland›r›lm›flt›r.

Uluslararas› Tahvil ve Bono Piyasas›’nda ‹fllem Gören ve
Borsa Kotundaki Tahvillerin Döviz Baz›nda Da¤›l›m›
Tutar (milyon)
JPY

$ Paritesi

$ Karfl›l›¤›

215.000

118,83

1.809.307.410

GBP

125

1,6110

201.375.000

USD

10.363

1

10.363.000.000

DEM

4.350

2,0528

2.334.436.000

EUR

8.050

1,0496

TOPLAM

8.449.280.000
23.157.398.410

DENET‹M, GÖZET‹M VE ‹ZLEME
FAAL‹YETLER‹
Borsa’da ifllem gören menkul k›ymetlerin güven ve istikrar
içinde al›n›p sat›labilmesini teminen, oluflturulan pazar ve
piyasalar›n aç›k, düzenli ve dürüst çal›flmas›n› engelleyen
fiillerin ve sorumlular›n›n ortaya ç›kar›lmas› ile bu tür fiillerin
tekrar›n› önleyecek tedbirlerin al›nmas›na yönelik faaliyetler
farkl› birimlerin eflgüdümü ve iflbirli¤i içinde yürütülmektedir.
Bu kapsamda yap›lan çal›flmalarda, özellikle hisse senetleri
piyasas› olmak üzere, menkul k›ymet piyasalar›nda meydana
gelen ola¤and›fl› fiyat ve miktar hareketlerinin sektör
geliflmeleri, flirket haberleri ve özel durum aç›klamalar›
kapsam›nda de¤erlendirilmesi yap›lm›fl ve dikkat çekici
bulunan ifllemler üyeler ve yat›r›mc›lar baz›nda ayr›nt›l› olarak
incelenmifltir. Borsa ve üye kay›tlar› üzerinde yap›lan
incelemeler sonucunda, Borsa ve sermaye piyasas›
mevzuat›na ayk›r› görülen durumlar ilgili birimlere, komitelere
ve/veya Sermaye Piyasas› Kurulu’na iletilmifltir.
‹MKB
FAAL‹YET
RAPORU

16

Borsa üyeleri nezdinde yap›lan denetimlerle üyelerin
faaliyetlerinin mevzuata uygunluk aç›s›ndan incelenmesinin ve
mali bünye analizleri yap›lmas›n›n yan› s›ra, piyasa ifllemleri
dikkat çekici bulunan üyeler nezdinde k›sa süreli denetimler
de yap›lm›flt›r. Ayr›ca, sabit getirili menkul k›ymet ifllemlerinin
Borsa’ya tescil yükümlülü¤üne iliflkin olarak, arac› kurum ve
bankalar nezdinde inceleme yürütülmüfltür. Yap›lan
incelemelerin sonuçlar› ile Borsa ve sermaye piyasas›
mevzuat›na ayk›r› görülen durumlar ilgili birimlere, komitelere
ve/veya Sermaye Piyasas› Kurulu’na iletilmifltir.
Resen yürütülen denetim, gözetim ve izleme faaliyetlerinin
yan›s›ra yat›r›mc›lar›n Borsa üyeleri, Borsa ifllemleri ve
Borsa’da ifllem gören flirketlere iliflkin flikayetleri hakk›nda da
Borsa mevzuat› çerçevesinde gerekli incelemeler
yürütülmüfltür.

YATIRIMCILARIN BORSA’YA
BAfiVURULARI, D‹S‹PL‹N ‹fiLEMLER‹ VE
HUKUK‹ ‹HT‹LAFLAR
‹yi yönetiflimin temel unsurlar›ndan olan, etkin, pratik ve do¤ru
bir hukuk anlay›fl› çerçevesinde verilen hukuki görüfllerde, tüm
ifllem ve kararlar›n hukuka uygunlu¤unu sa¤lamak suretiyle
‹MKB’nin güvenilirli¤ini art›rmak ve kurumsal geliflimin önünü
açacak hukuki alt yap›y› oluflturmak temel hedef olarak
al›nm›flt›r. Bu çerçevede;
Yat›r›mc›lar ile arac› kurulufllar aras›nda “Borsa ifllemi”nden
kaynaklanan ve adli yarg›da her biri asgari iki y›ll›k bir
yarg›lama sürecini gerektirebilecek ihtilaflar, sermaye piyasas›
hukuku konusunda uzman hukukçular›n ve Uyuflmazl›k
Komitesi’nin çal›flmalar› sayesinde, ortalama 3 ay gibi k›sa
sürede Yönetim Kurulu kararlar› ile çözüme kavuflturulmufl
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‹MKB P‹YASALARI

olup, böylelikle yat›r›mc›lar›n Borsa’ya olan güvenlerinin
artmas› sa¤lanm›flt›r.
Piyasalar›n güvenilir, dürüst ve düzenli çal›flmas›na yönelik
olarak mevzuatta yer alan disiplin hükümleri çerçevesinde
görevler yerine getirilmifltir.
‹htilaflar›n oluflmas›n› önleyici nitelikteki hukuki tedbirler
sayesinde, ‹MKB’nin taraf oldu¤u ifl ve ifllemlerde
yaflanabilecek ihtilaflar›n (davalar›n) minimize edilmesi
sa¤lanm›flt›r. Buna karfl›n yarg›ya intikal eden davalarda, ‹MKB
etkin ve do¤ru bir flekilde temsil edilmifl olup, bu sayede 2002
y›l› içerisinde karara ba¤lanan tüm davalar ‹MKB lehine
sonuçland›r›lm›flt›r.

VER‹ YAYINI VE GEÇM‹fiE YÖNEL‹K
VER‹LER
2002 y›l›nda 98 kifli/kuruma manyetik ortamda veri
sa¤lanm›fl; üniversiteler bünyesinde araflt›rma projeleri için
talep edilen veriler ücretsiz olarak kulland›r›lm›flt›r. Ayr›ca,
gelen taleplere ba¤l› olarak ‹nternet üzerinden veri gönderimi
yap›lm›flt›r.

Veri Yay›n Kurulufllar›
Derinlikli veri yay›n› yapan al›c› kurulufllar 8
TV kurulufllar›
Alt al›c› kurulufllar

SPK-‹MKB GÖZET‹M PROJES‹ VE
‹MKB AFET TELAF‹ MERKEZ‹
Ankara’n›n Çankaya ‹lçesi’nde, Eskiflehir Yolu üzerinde ‹MKB
mülkiyetinde bulunan binan›n SPK ve ‹MKB taraf›ndan
gelifltirilmekte olan SPK-‹MKB Gözetim Projesi, ‹stanbul
d›fl›nda oluflturulmas› planlanan ‹MKB Afet Telafi Merkezi ve
Sermaye Piyasas› Kurulu ile ‹MKB’nin de içinde yer ald›¤›
sermaye piyasas› kurumlar›n›n ofis-büro ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanmas› amac› çerçevesinde teknik altyap›s›n›n ve
mimarisinin revizyonu için çal›flmalara bafllanm›flt›r.
Binada halen inflaat ve mekanik-elektrik altyap› çal›flmalar›
devam etmektedir. Binan›n ›s›tma-so¤utma-havaland›rma,
elektrik ve elektronik, haberleflme, telekomünikasyon ve bilgi
sistemlerinin büyük bölümü yenilenmektedir. Binan›n sahip
olaca¤› teknik altyap› olanaklar›, ihtiyaç halinde piyasa
çal›flmalar›n›n sürdürülmesine destek verebilecek nitelikte
olmas› planlanmaktad›r.

VADEL‹ ‹fiLEM VE OPS‹YON BORSASI
ANON‹M fi‹RKET‹’NE ‹fiT‹RAK
Ülkemizde vadeli piyasalar›n geliflimine katk› sa¤lamak
amac›yla 6 trilyon TL ödenmifl sermaye ile ‹zmir’de kurulan
Vadeli ‹fllem ve Opsiyon Borsas› Anonim fiirketi’ne toplam %18
oran›nda ifltirak edilmifltir.

7 (4’ü alt al›c› kapsam›nda)
63
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KOTASYON VE KAMUYU AYDINLATMA FAAL‹YETLER‹

Kotasyon ‹fllemleri
Y›l sonu itibariyle Borsa kotunda bulunan menkul k›ymetlerin
toplam nominal tutar› bir önceki y›la göre %24,6 oran›nda
artarak 12,4 katrilyon TL’ye ulaflm›flt›r.
Menkul k›ymetleri Borsa kotunda bulunan flirket say›s› 2001
y›l sonu itibariyle 278 iken, 2002 y›l› sonunda 262 olmufltur.
2002 y›l›nda ‹MKB pazarlar›na halka arz yoluyla 4 flirket,
birleflme yoluyla da 1 flirket kat›lm›flt›r.
21 flirketin 519,3 trilyon TL nominal de¤erli hisse senetleri
Genel Yönetmelik’in 47. ve ‹MKB Kotasyon Yönetmeli¤i’nin 16.
maddeleri uyar›nca Borsa kotundan ç›kart›lm›flt›r. Y›l içinde,
hisse senetleri Gözalt› Pazar›’nda ifllem görmekte olan bir
flirketin hisse senetleri ise Borsa kotuna al›narak Ulusal
Pazar’da ifllem görmeye bafllam›flt›r.
2002 y›l› içerisinde Borsa kotuna al›nan ve/veya Borsa
kotundan ç›kar›lan tahvil bulunmamaktad›r.

2002 y›l› içinde Toptan Sat›fllar Pazar›’nda 10 flirketin 51,5
trilyon TL nominal bedelli hisse senetlerinin sat›fl› 698,3 trilyon
TL bedel ile gerçekleflmifltir.
2001 y›l›nda hisse senetlerini halka arz eden bir flirket 385,9
milyar TL (242.700 ABD Dolar›) fon elde ederken, 2002 y›l›nda
halka arz has›lat› toplam 76,6 trilyon TL (56,5 milyon ABD
dolar›) olmufltur.

Kamuyu Ayd›nlatma
2002 y›l›nda sermaye piyasas› ve Borsa mevzuat›na uyum
konusunda gerekli özeni göstermeyen flirketlere iliflkin yap›lan
inceleme ve izleme çal›flmalar› sonucunda;
38 flirket yaz›l› olarak uyar›lm›flt›r.
64 flirkete uyar› cezas› verilerek, konu Borsa Günlük
Bülteni’nde ilân edilmifltir.
2 flirketin hisse senetleri mevzuata ayk›r›l›klar nedeniyle Borsa
kotundan geçici olarak ç›kar›lm›flt›r.

fiirketlerin Denetimi
Borsa Kotunda Bulunan Menkul K›ymetlerin
Nominal Tutar› (Milyar TL)
Cinsi

2001

2002

Tahvil

-

-

Hisse Senedi
Di¤er Menkul K›ymetler
Toplam

‹MKB
FAAL‹YET
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9.959.472
9.959.472

12.408.716
12.408.716

De¤iflim

(%)

24,59
24,59

Hisse senetleri Borsa’da ifllem gören flirketlerin kamuya
aç›klad›klar› mali tablolarla ilgili olarak Borsa’ya iletilen
yat›r›mc› flikayetlerine istinaden flirketlerin mali tablolar›
üzerinde ve flirket merkezlerinde s›n›rl› denetimler
gerçeklefltirilmifl, tespit edilen Borsa ve sermaye piyasas›
mevzuat›na ayk›r›l›klar ilgili birimlere, komitelere ve/veya
SPK’ya iletilmifltir.
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KOTASYON VE KAMUYU AYDINLATMA FAAL‹YETLER‹

“Kamuyu Ayd›nlatma Otomasyonu Projesi”nin
ikinci aflamas›nda, elektronik imza, ak›ll› kart ve
flifreleme teknolojileri kullan›larak proje
kapsam›nda belirlenen nihai verilerin ‹nternet ve
veri yay›n kurulufllar› taraf›ndan kamuya
duyurulmas› planlanmaktad›r.

Kamuyu Ayd›nlatma Otomasyonu Projesi
2000 y›l›nda bafllat›lan ve SPK, ‹MKB, TÜB‹TAK B‹LTEN
taraf›ndan yürütülmekte olan “Kamuyu Ayd›nlatma
Otomasyonu Projesi”nin birinci aflamas›, A¤ustos 2001’de
tamamlanm›fl olup, bu projenin ikinci aflamas› Eylül 2002’de
bafllat›lm›flt›r.

Böylece flirketlerin posta, faks veya disket ortam›nda
göndermekte olduklar› bildirimler (mali tablolar ve dipnotlar›,
özel durum aç›klamalar› ve di¤er bildirimler) elektronik
ortamda bilgi güvenli¤i standartlar›na uygun biçimde al›narak,
yine elektronik ortamda kamuya duyurulacakt›r. Projenin
2004 y›l›nda tamamlanmas› planlanmaktad›r.

Kurumsal Yönetim Çal›flma Grubu
‹kinci aflama çal›flmalar›nda, flirketlerde, ba¤›ms›z denetim
firmalar›nda ve arac› kurulufllarda elektronik imza, ak›ll› kart
ve flifreleme teknolojileri kullan›larak proje kapsam›nda
belirlenen nihai verilerin ‹nternet ve veri yay›n kurulufllar›
taraf›ndan kamuya duyurulmas› planlanmaktad›r.

‹MKB, Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan oluflturulan
“Kurumsal Yönetim Çal›flma Grubu”nun “En ‹yi fiirket Yönetimi
Uygulama Kodu” haz›rlanmas›na yönelik çal›flmalarda temsil
edilmektedir.
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B‹LG‹ S‹STEMLER‹

‹MKB üyesi arac› kurumlar için
haz›rlanan Üye Otomasyon Paketi
(ÜOP) kullan›c› say›s› 25’e
ulaflm›flt›r. ÜOP kullanan arac›
kurumlardan 18’i Ex-API Projesi
kapsam›nda ‹MKB’ye emir
iletmeye bafllam›flt›r.

Üyelere Yönelik Faaliyetler

‹MKB Birimlerine Yönelik Faaliyetler

Üyelerin TTNet flebekesi üzerinden gerçeklefltirilen uzaktan
eriflim ba¤lant›lar› Turpak flebekesi üzerinden yedeklenmifltir.
Üyelerin ço¤unun her iki flebekeye de ba¤lant›lar› mevcuttur.
fiebekelerden birinde sorun yaflanmas› durumunda di¤er
flebekeye geçifl manuel olarak yap›lmakta olup, flebekeler
aras› geçifllerin otomatik olarak sa¤lanmas› konusunda
çal›flmalar sürmektedir.

‹MKB genelinde bafllat›lan ifl ölçümü ve ifl gücü planlamas›
çal›flmalar›nda kullan›lmak üzere ifl ak›fl takip yaz›l›m›
haz›rlanarak kullan›ma bafllanm›flt›r.

‹MKB üyesi arac› kurumlar için haz›rlanan Üye Otomasyon
Paketi (ÜOP) kullan›m› 4 yeni arac› kurum için daha bafllat›lm›fl
olup, sistemi kullanan kurum say›s› 25’e ulaflm›flt›r. Üye
Otomasyon Paketi kullanan kurumlardan 18’i Ex-API projesi
kapsam›nda ‹MKB’ye emir iletmeye bafllam›flt›r.
Üye Otomasyon Paketi’nin muhasebe altyap›s›, vadeli ifllemler
muhasebe hareketlerinin takibine imkan verecek flekilde ve
SPK taraf›ndan belirlenen yeni arac› kurum hesap plan›
standard›nda yenilenmifltir.
‹MKB Yard›m Masas› özellikle Uzaktan Eriflim ile çal›flan
kullan›c›lar›n karfl›laflt›klar› sorunlar› çözme, bilgilendirme ve
kurulum konular›nda ‹MKB üyesi arac› kurulufllara yard›mc›
olmakta, yap›lan test ve geçifl çal›flmalar›nda destek hizmeti
verilmektedir. ‹MKB üyesi arac› kurulufllara ‹nternet üzerinden
gönderilen bilgilendirme mesajlar›, sistemlerde veya altyap›da
yaflanan geliflmeler hakk›nda üyelerin ayn› anda bilgilenmesini
sa¤lamaktad›r.

‹MKB
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Hisse Senetleri Piyasas›’nda yap›lan ifllemlerde emir giriflinin
yap›ld›¤› an hatal› bildirilen portföy/müflteri ifllemlerinin
geçmifle dönük olarak veritaban›nda düzeltilmesi için
haz›rlanan yaz›l›m devreye al›nm›flt›r.
Arac› kurumlardan gelen verileri, denetim çal›flmalar›
yaz›l›mlar›nda kullan›labilir bir yap›ya dönüfltüren veri
düzenleme yaz›l›m› uygulamaya konmufltur.
Uzaktan Eriflim Projesi’nde ilgili ‹MKB birimleri taraf›ndan
yürütülmekte olan bilgi toplama, izleme ve takip ifllemlerinin
koordinasyonunu sa¤lamak amac›yla otomasyon yaz›l›m›
haz›rlanm›fl ve kullan›m›na bafllanm›flt›r.
‹MKB Kütüphanesi taraf›ndan kullan›lmakta olan otomasyon
yaz›l›m›na ‹nternet üzerinden eriflilerek kütüphane
veritaban›n›n sorgulanabilmesi için bafllat›lan altyap›
çal›flmalar› bitirilmifltir.
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ULUSLARARASI FAAL‹YETLER

Tel Aviv Borsas› Baflkan› Prof. Yair E. ORGLER,
‹MKB Baflkan› Osman B‹RSEN ve Atina Borsas›
Baflkan› Dr. Panayotis ALEXAKIS ‹stanbul’da
düzenlenen “Üçlü Sermaye Piyasalar›
Toplant›s›”nda

Yurtd›fl›ndaki Borsalara Ortakl›klar
‹MKB, Orta Asya ülkelerinin piyasalar›n›n ve borsalar›n›n
gelifltirilmesi çerçevesinde K›rg›z Borsas› ve Bakü Borsas›‘na
2000 y›l› içerisinde ortak olmufltur. Y›l sonu itibariyle ‹MKB’nin
K›rg›z Borsas›’na ortakl›k pay› %24,5, Bakü Borsas›’na ortakl›k
pay› ise %5,55’tir.

borsalar›n›n da bu yap›ya entegrasyonuna imkan verecek
flekilde tasarlanmas› yönünde çal›flmalar devam etmifltir. ‹ki
ülke arac› kurumlar› aras›nda uluslararas› veri yay›n
kurulufllar›n›n teknik altyap›s› kullan›larak emir iletiminin
sa¤lanmas› yönünde çal›flmalar yürütülmektedir. Konu ile ilgili
çözümler veri yay›n kurulufllar› taraf›ndan Atina, Tel Aviv ve
‹MKB yönetimi ile arac› kurulufllara yap›lan tan›t›m
toplant›lar›yla iletilmifltir.

Uluslararas› Üyelikler ile ‹lgili Çal›flmalar

Borsalararas› ‹flbirli¤i Çal›flmalar›
2002 y›l› içinde ‹MKB, Atina ve Tel Aviv Borsalar› ile üç
borsan›n üyeleri aras›nda s›n›r ötesi ifllem yap›labilmesini
hedefleyen ortak bir çal›flma bafllat›lm›flt›r. Bu çal›flma
kapsam›nda, bölgesel fonlar›n kurulmas›, bölgesel bir endeks
oluflturulmas›, çeflitli dillerde kamuyu ayd›nlatma ile s›n›r ötesi
ifllemlere iliflkin takas ve saklama ifllemlerinin yerel merkezi
saklama
kurulufllar›n›n
iflbirli¤iyle
kolaylaflt›r›lmas›
planlanmaktad›r.
‹stanbul, Atina ve Tel Aviv borsalar› aras›ndaki iflbirli¤i
çal›flmalar› çerçevesindeki “Üçlü Sermaye Piyasalar›
Toplant›lar›”n›n ilki 28-30 Haziran 2002 tarihleri aras›nda
Atina’da, ikincisi ise 18-20 Ekim 2002 tarihleri aras›nda
‹MKB’nin ev sahipli¤inde ‹stanbul’da gerçeklefltirilmifltir.
Toplant›lara, ilgili ülkelerin borsalar›n›n yan› s›ra arac›
kurulufllar birliklerinin ve merkezi saklama kurulufllar›n›n
temsilcileri de kat›lm›flt›r.
‹MKB ile Atina Borsas› aras›nda öncelikle emir iletimini
hedefleyen yap›n›n, “SECI Projesi” kapsam›nda di¤er ülke

‹MKB, 2002 y›l› içerisinde üyesi oldu¤u uluslararas›
kurulufllarla yak›n iliflkilerini güçlendirmeye devam etmifltir. Bu
çal›flmalar
kapsam›nda
‹MKB;
Dünya
Borsalar
Federasyonu’nun (World Federation of Exchanges, WFE)
Hollanda’da ve Uluslararas› Menkul K›ymet Piyasalar›
Birli¤i’nin (International Securities Markets Association, ISMA)
‹sviçre’de düzenlenen Genel Kurul toplant›lar›nda temsil
edilmifltir.
‹MKB, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun evsahipli¤inde ‹stanbul’da
düzenlenen Uluslararas› Menkul K›ymet Komisyonlar›
Örgütü’nün (International Organization of Securities
Commission, IOSCO) Genel Kurul Toplant›s›’n›n sosyal
etkinliklerine “ana sponsor” olmufl, ‹MKB yetkilileri toplant›ya
gözlemci üye s›fat›yla kat›lm›flt›r. 18-24 May›s 2002 tarihleri
aras›nda ‹stanbul’da düzenlenen toplant›ya, 85 düzenleyici
kurulufltan 478 temsilci kat›lm›flt›r.
WFE nezdinde “Geliflmekte Olan Piyasalar” ile “Uluslararas›
Düzenlemeler” alt komitelerinin üyesi olan ‹MKB, Temmuz
ay›nda Toronto’da (Kanada) düzenlenen komite toplant›s›nda
da temsil edilmifltir.

21

‹MKB
FAAL‹YET
RAPORU
2002

imkb tr 2002•stüd

29/4/2003

8:53

Page 22

ULUSLARARASI FAAL‹YETLER

‹MKB ve FEAS Baflkan› Osman B‹RSEN'in Ukrayna
Borsas› Baflkan› Valentin OSKOLSKY'i ziyareti

Avrasya Borsalar› Federasyonu
Avrasya Borsalar Federasyonu’nun (FEAS) kurucu üyelerinden
olan ‹MKB, May›s 2005 tarihine kadar FEAS Dönem
Baflkanl›¤›na iki y›ll›k bir süre için tekrar seçilmifltir. ‹MKB,
FEAS Teknoloji Çal›flma Komitesi Baflkanl›¤›’n› da
yürütmektedir. FEAS, 2002 y›l› içerisinde Ermenistan
Borsas›’n›n üyelik baflvurusunu onaylayarak, Do¤u Avrupa,
Orta Asya ve Ortado¤u’daki üye say›s›n› 24 borsaya
yükseltmifltir. Y›l sonu itibariyle, üye borsalarda ifllem gören
flirketlerin piyasa de¤eri 2001 y›l›na göre %13 art›flla 116,4
milyar ABD Dolar›’na yükselmifltir.
FEAS ile ‹MKB’nin 2002 y›l›nda ortaklafla gerçeklefltirdi¤i
faaliyetlere afla¤›da yer verilmifltir:
FEAS üyesi borsalar aras›nda bilgi ve tecrübe paylafl›m›na
yönelik “Karfl›l›kl› Personel De¤iflimi Program›” düzenlenmifltir.
Bu kapsamda 2002 y›l›nda Amman Borsas›, Türkmenistan Mal
ve Ticaret Borsas›, K›rg›z Borsas› ve Zagreb Borsas› yetkilileri
Borsam›z› ziyaret etmifllerdir.
FEAS’›n web sitesi; FEAS Kütüphanesi, sponsor bölümü ve üye
ülke profillerini kapsayacak flekilde yenilenmifltir. Ayl›k bazda
ve geçmifle dönük 5 y›ll›k verilerin web sitesine eklenmesiyle
FEAS üyesi borsalar aras›nda karfl›laflt›rma yapma imkan›
do¤mufltur. Ayl›k olarak bas›lan ve FEAS web sitesinin
“Yay›nlar” bölümünde yer alan “FEAS Ayl›k Bülten”inde
bölgesel istatistiklere ulaflma imkan› bulunmaktad›r.
FEAS üyesi borsalar›n flirket, piyasa ve ekonomik bilgilerini
içeren merkezi veritaban› uygulamas› olan FEAS Veri
Bankas›’n›n (FEAS Data Center, FDC) yeni versiyonu
uygulamaya geçirilmifltir. Bütün üye ülke piyasalar› için bilgi
‹MKB
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transferi ve testlerin
beklenmektedir.

2003

y›l›nda

gerçekleflmesi

FEAS, ‹MKB ve “Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Örgütü” (OECD)
taraf›ndan birlikte yürütülen proje çerçevesinde 2001 y›l›nda
bas›lan “Geçifl Ekonomisindeki Borsalar için En ‹yi
Uygulamalar” adl› kitapç›kta borsalar›n geliflimi için temel
piyasa kurallar› ve prensipleri seti üretilmifltir. Borsalar›n
düzenlenmesi, takas, saklama, tescil, ihraçc› ve arac›
kurumlar›n yan›nda borsalar ve borsalar›n iflleyifllerinin
kurumsal çerçevesi gibi temel düzenleyici ve kurumsal
konular› içeren sözkonusu kural ve prensipler, FEAS’›n 6 Eylül
2002 tarihindeki 8. y›ll›k toplant›s›nda uygulamaya konmufltur.
FEAS üyesi borsalardaki en iyi uygulamalar› içeren öz
de¤erlendirme niteli¤indeki çal›flma 2003 y›l›nda Kazakistan’da
gerçeklefltirilecektir.
FEAS bölgesinde küçük ve orta boy iflletmelerin (KOB‹) sermaye
piyasalar›na aktif kat›l›mlar›n› desteklemek üzere OECD ile birlikte
yürütülen “KOB‹’lerin Gelifltirilmesi ve Finansman› Projesi”
kapsam›nda çeflitli toplant›lar düzenlenmifl ve çal›flmalar
yap›lm›flt›r.

Borsalarla Protokol ve Mutabakat Zaptlar›
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’n›n Azerbaycan-BICEX,
‹ngiltere-Londra Borsas›, Kazakistan-Kazakistan Borsas›,
K›rg›zistan-K›rg›z Borsas›, Güney Kore-Kore Borsas›, Kuzey K›br›s
Türk Cumhuriyeti-Kuzey K›br›s Menkul K›ymetler Borsas›,
Özbekistan-Taflkent Borsas› ile mutabakat zapt›/protokolleri
mevcuttur.
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Türk Yat›r›mc›lara Tan›t›m Faaliyetleri

Yabanc› Yat›r›mc›lara Tan›t›m Faaliyetleri

Sermaye piyasas› ve Borsa’n›n yat›r›mc›lara tan›t›lmas› ve
yat›r›mc›lar›n kamuya aç›klanm›fl bilgilere kolayca ulaflmalar›n›
sa¤lama yönündeki çal›flmalara 2002 y›l›nda yo¤un olarak
devam edilmifltir. Y›l içinde 455 e-posta, 71 faks, 49 mektup
arac›l›¤›yla yap›lan yat›r›mc› baflvurusuna cevap verilmifltir.
‹MKB’yi ziyaret eden 1.070 kifliye Borsa’n›n tan›t›m›
yap›lm›flt›r.

‹MKB, 2002 y›l› içinde üyelerini, pazarlar›n›, ifllem gören
menkul k›ymetleri, al›m-sat›m sistemini, takas ve saklama
uygulamalar›n› yabanc› yat›r›mc›lara tan›tmak amac›yla yurtiçi
ve yurtd›fl›nda çeflitli faaliyetlerde bulunmufltur.

SPK’n›n yat›r›mc›lara yönelik olarak Viyana (Avusturya) ve
Amsterdam’da (Hollanda) düzenledi¤i sermaye piyasas›
bilgilendirme toplant›lar›nda ‹MKB yetkilileri, Borsa ve
piyasalar hakk›nda bilgi vermifltir.

Bu kapsamda çeflitli uluslararas› organizasyonlara evsahipli¤i
yap›lm›fl ve birçok ülkeden gelen ziyaretçiler a¤›rlanm›flt›r.
‹MKB’yi ziyaret edenler aras›nda; dünyan›n önde gelen finans
ve yat›r›m kurulufllar› yetkililerinin yan› s›ra, Amerikan Kongresi
üyelerinin dan›flmanlar›, Dünya Bankas› Türkiye Finans
Projeleri sorumlular›, TÜS‹AD’›n ABD Temsilcili¤i öncülü¤ünde
Amerikal› uzmanlar, Amerikan Genç Siyasi Liderler Konseyi
heyeti, International Finance Corporation (IFC) yetkilileri,
“Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Örgütü” (OECD) Ekonomik
Geliflmeler ‹nceleme Komitesi yetkilileri
yer alm›flt›r.
‹MKB binas›nda çeflitli ülkelerden gelen
ziyaretçilerin
a¤›rlanmas›
ve
bilgilendirilmesinin yan› s›ra ‹MKB
yetkilileri de Prag, Paris, Wolfsberg, Kiev,
Sofya, Baku, Bükrefl, New York ve
Washington’da düzenlenen toplant›lara
konuflmac› olarak kat›lm›fllard›r.
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SPK’n›n yat›r›mc›lara yönelik olarak
Viyana ve Amsterdam’da düzenledi¤i
sermaye piyasas› bilgilendirme
toplant›lar›nda ‹MKB ve piyasalar
hakk›nda bilgi verilmifltir.

2002 y›l›nda, ‹MKB Türkçe ve ‹ngilizce
web sitesini toplam 445.687 kullan›c›
ziyaret etmifltir. Bu kullan›c›lar›n %79'u
Türkçe, %21'i ‹ngilizce web sitesine eriflim
sa¤lam›flt›r. ‹MKB Türkçe ve ‹ngilizce web
sitelerine eriflim sa¤layan ayl›k kullan›c›
say›s› ise s›ras›yla ortalama 29.500 ve
7.800 olmufltur.

Yabanc› Portföy Yat›r›mlar› ve ‹MKB
Y›l sonu itibariyle yabanc› yat›r›mc›lar›n, ‹MKB’de ifllem gören
hisse senetlerinin halka aç›k bölümünün %43’ünü ellerinde
bulundurduklar› görülmektedir.

Web Siteleri
‹MKB'de ifllem gören flirketlerin mali tablo ve dipnot
bilgilerinin, flirket haberlerinin, halka arzlar›n, Borsa üyelerinin,
piyasa ve endekslerin, bültenlerin ve çeflitli verilerin, ‹MKB'nin
uluslararas› tan›nma ve üyelik bilgilerinin, yay›nlar›n,
e¤itimlerin, staj programlar›n›n ve kültürel etkinliklerin yer
ald›¤› web sitelerinde, çeflitli yay›nlar da kullan›c›lara
sunulmaktad›r.
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E⁄‹T‹M VE STAJ PROGRAMLARI

Hisse senetleri ‹MKB'de ifllem
gören flirketlerin personeline
yönelik e¤itime kat›lanlar

E¤itim Faaliyetleri ve Staj Programlar›
‹MKB bünyesinde faaliyet gösteren piyasalara yönelik 7’si
teorik ve 9’u uygulamal› olmak üzere toplam 16 üye temsilcisi
e¤itimi gerçeklefltirilmifltir.
‹MKB’de ifllem gören flirketlerin personeli için 1998 y›l›ndan
beri y›lda bir defa gerçeklefltirilen sermaye piyasas› konulu
e¤itim bu y›l da düzenlenmifltir. 2,5 gün süren e¤itime 145 kifli
kat›lm›flt›r.
Kazakistan Borsas› ile imzalanan iflbirli¤i protokolü
kapsam›nda, bu ülkeden gelen sermaye piyasas› kurumlar›n›n
yönetici ve çal›flanlar›na e¤itim verilmifltir. Önceki y›llarda
oldu¤u gibi 2002 y›l›nda da, K›rg›zistan Türkiye Manas
Üniversitesi ö¤rencilerine Türk sermaye piyasas› ve Borsa
iflleyifline yönelik e¤itim verilmifl ve staj yapt›r›lm›flt›r.
Taflkent Bölgesel Bankac›l›k Merkezi’nin Türkiye Bankalar
Birli¤i arac›l›¤›yla düzenledi¤i e¤itim program› kapsam›nda
Özbekistan, Tacikistan ve K›rg›zistan’dan gelen kat›l›mc›lara
Türk sermaye piyasas› ve ‹MKB’nin iflleyifli konular›nda üç
günlük e¤itim verilmifltir

Piyasas› Arac› Kurulufllar› Birli¤i, T.C. Baflbakanl›k Hazine
Müsteflarl›¤›, T.C. Ziraat Bankas›, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi gibi
kurumlar›n çeflitli programlar›na e¤itmen sa¤lanarak destek
verilmifltir. Ayr›ca, talep üzerine K›rg›zistan Türk Manas
Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ‹.‹.B.F. ‹flletme Bölümü,
Kültür Üniversitesi ‹.‹.B.F. ‹flletme Bölümü gibi yurtiçi ve yurtd›fl›
kurumlara da kendi merkezlerinde Türk sermaye piyasas›n›
tan›tmak amac›yla e¤itim programlar› düzenlenmifltir.
‹MKB taraf›ndan arac› kurulufl personeline yönelik olarak
haz›rlanan “Banka ve Arac› Kurum Birleflme/Devralma”
konulu e¤itim, dört ayr› tarihte farkl› gruplara yönelik olarak
düzenlenmifltir.
‹MKB, her sene uygulamakta oldu¤u ö¤renci staj programlar›
ile yar›nlar›m›z›n sahibi gençlere ifl hayat›na at›lmadan önce bir
vizyon sa¤lamaya çal›flmaktad›r. Bu kapsamda 2002 y›l›nda
483 üniversite ö¤rencisine ‹MKB’de staj yapma olana¤›
tan›narak, Türk sermaye piyasas› ve ‹MKB piyasalar›n›n iflleyifli
konular›nda bilgi verilmifltir.

2002 y›l›nda, ‹MKB taraf›ndan kamu kurumlar› ve üniversite
ö¤rencilerine sermaye piyasas› ve Borsa hakk›nda
bilgilendirme e¤itimleri düzenlenmifltir. Bu kapsamda,
T.C. Maliye Bakanl›¤› Mali Suçlar› Araflt›rma Kurulu Baflkanl›¤›
(MASAK) personeli ‹MKB’de e¤itim alm›fl; Hacettepe
Üniversitesi Finansal Araflt›rmalar Merkezi Borsa Okulu
ö¤rencileri ‹MKB’yi ziyaret etmifllerdir.
‹MKB, bilgi altyap›s›n› tüm piyasa ve kurumlarla paylaflmay›
2002 y›l›nda da sürdürmüfltür. Bu kapsamda, Türkiye Sermaye
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ARAfiTIRMA VE YAYINLAR

‹MKB, ekonomi, finans, sermaye
piyasas› ve Borsa’y› ilgilendiren
konularda haz›rlanm›fl çal›flmalar›
‹MKB Dergisi’nde piyasa kat›l›mc›lar›n›n
bilgisine sunmufltur.

Araflt›rmalar
‹MKB ile sermaye piyasalar› ve pazarlar›n›n etkinlefltirilmesi
amac›yla;
Borsa’da ‹fllem Gören Fonlar
AB-Türkiye Finansal Hizmetlerin Serbest Dolafl›m›
AB Finansal Aksiyon Plan›ndaki Geliflmeler
Sermaye Piyasalar›nda Kurumsal Yönetim ‹lkeleri
Borsalarda fiirketleflme ve Özelleflme Deneyimleri
Atina Borsas› Yeniden Yap›lanma Sürecinin ‹ncelenmesi
Hisse Senetlerinde Geri Al›m Uygulamalar›
Bireysel Emeklilik Fonlar› ve ‹MKB’ye Etkileri
Federation of Euro-Asian Stock Exchanges (FEAS) and FESE,
FIABV, SAFE, ASEA
isimli çal›flmalar tamamlanm›flt›r.

‹MKB Yay›nlar›
‹MKB Yay›n Kurulu ve Hakem Heyeti’nin karar› do¤rultusunda;
fiirketler Hukukunda ve Özellikle Anonim fiirketlerde Pay
Sahibinin Sadakat Borcu–Doç. Dr. Murat Yusuf Ak›n
Türkiye’deki Yat›r›m Fonlar›n›n Performanslar›n›n
De¤erlendirilmesi-Saim K›l›ç
Uluslararas› Mali Piyasalardaki Geliflmeler ve
Türkiye-Doç. Dr. Ali Alp
isimli çal›flmalar yay›mlanm›flt›r.
Y›l içinde bast›r›lan di¤er yay›nlar flunlard›r:
Borsa Terimleri Sözlü¤ü
Y›ll›k Rapor 2001
Sorularla Borsa ve Sermaye Piyasas›
Hisse Senedi Al›m Sat›m K›lavuzu
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‹MKB fiirketleri (Sermaye, Temettü ve Ayl›k Fiyat Verileri)
1986–2001
Sermaye Piyasas› ve Borsa Temel Bilgiler K›lavuzu (17. Bas›m)
Finansal Vadeli ‹fllem Piyasalar›na Girifl
Markets & Operations
ISE Finance Award Series III
Y›l boyunca ‹MKB’nin dönemsel yay›nlar› 730 aboneye
ulaflt›r›lm›flt›r.
6-14 Nisan 2002 tarihleri aras›nda ‹zmir’de düzenlenen
7. TÜYAP Kitap Fuar›; 26 A¤ustos-10 Eylül 2002 tarihleri
aras›nda düzenlenen ‹zmir Enternasyonal Fuar› ve 26 Ekim3 Kas›m 2002 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da düzenlenen
21. TÜYAP Kitap Fuar›’na kat›l›nm›flt›r. Ayr›ca ‹MKB’nin
sponsor oldu¤u birçok konferans ve toplant›larda “Yay›n Teflhir
Mekanlar›” aç›lm›fl, ‹MKB yay›nlar›n›n tan›t›m› ve sat›fl›
yap›lm›flt›r.
Türkiye ekonomisinin gelifliminde önemli fonksiyonlar
üstlenen ‹MKB, ekonomi, finans, sermaye piyasas› ve Borsa’y›
ilgilendiren konularda haz›rlanm›fl 6 teorik ve ampirik
çal›flmay›, üç ayl›k dönemlerde Türkçe ve ‹ngilizce olarak
yay›nlanan ‹MKB Dergisi’nin 19., 20. ve 21. say›lar›nda piyasa
kat›l›mc›lar›n›n bilgisine sunmufltur. ‹MKB Dergisi’nde
yay›nlanan makaleler flunlard›r:
Sermaye Piyasalar›nda Kurumsal Yönetim ‹lkeleri
Ba¤›ms›z Denetçiler ile Denetim Kalitesine ‹liflkin Görüfl ve
Tutumlar›
1994 Ekonomik Krizi ve Ticari Bankalar Üzerine Etkileri:
Deneysel Bir Çal›flma
Global Faktörler ve Hisse Senedi Getirileri: ‹stanbul Menkul
K›ymetler Borsas›’na ‹liflkin Ampirik Kan›tlar
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Koflullu Finansal Varl›klar› Fiyatland›rma Modeli ve ‹MKB’de
Bir Uygulama
1990’l› Y›llarda Türkiye’de Para Politikas› Uygulamas›nda
Çapalar
Dergide ayr›ca, global sermaye piyasalar› ve ‹MKB istatistikleri
karfl›laflt›rmalar› ile ekonomi ve finans literatüründe en son
yay›nlanan kitaplar›n tan›t›m›na yer verilmifltir.
Y›l içinde “‹MKB Dergisi Konferanslar› Dizisi” kapsam›nda
düzenlenen konferansta ‹MKB Dergisi’nin 18. say›s›nda yer
alan çal›flmalar, yazarlar› taraf›ndan kat›l›mc›lara sunulmufltur.
“Sermaye Piyasalar›nda Kurumsal Yönetim ‹lkeleri” konulu
konferans 26 Nisan 2002 tarihinde gerçeklefltirilmifl ve baflta
SPK, Türkiye Sermaye Piyasas› Arac› Kurulufllar› Birli¤i,
‹stanbul Sanayi Odas› ve TÜS‹AD yetkilileri olmak üzere ilgili
tüm kurumlar›n temsilcileri, borsa flirketleri ve üyeleri yo¤un
kat›l›m göstermifllerdir.
Michigan Üniversitesi Finans Bölümü ö¤retim üyesi ve ‹MKB
Dergisi Hakem Üyesi Prof. Dr. Nejat Seyhun taraf›ndan
sunulan “‹çeriden Ö¤renenlerin Ticareti ve Seans ‹çi Fiyat
Hareketleri” konulu konferans düzenlenmifltir.

Kütüphane Hizmetleri
Elektronik kütüphanecilik kapsam›nda kütüphane otomasyon
sistemi, ‹nternette aç›lma aflamas›na getirilmifl ve
kütüphanenin kullan›m›na ve gerçeklefltirilen faaliyetlere
iliflkin “Kütüphane Tan›t›m Sayfas›” ‹MKB web sayfas›nda
yay›na girmifltir. Elektronik kütüphanecilik hizmetleri
çerçevesinde, bas›l› nüshas›na abone olunan akademik
nitelikli süreli yay›nlar›n bir bölümü için ‹nternet ortam›nda da
eriflim sa¤layacak flekilde abonelik gerçeklefltirilmifltir. Yurtiçi

ve yurtd›fl› araflt›rma birimleri, merkezleri ve enstitülerine
‹nternet üzerinden ba¤lant› imkan› sa¤lanm›flt›r. ‹MKB ve Türk
sermaye piyasas› konusundaki bilimsel makalelere en k›sa
sürede ve elektronik olarak ulafl›labilmesini sa¤lamak
amac›yla “Makale Havuzu” oluflturulmufltur.
Araflt›rmalar, uzmanl›k tezlerinin konu bafll›klar› ve tez
özetlerinin ‹nternette yer almas› çal›flmalar›na bafllanm›flt›r.
Borsam›zda düzenlenen konferans, panel ve benzeri
organizasyonlardaki sunufl ve di¤er dokümanlar›n elektronik
ortamda kullan›c›lara ‹nternet sitemiz arac›l›¤›yla sunulmas›na
bafllanm›flt›r.
50 adet CD-ROM kapasiteli sürücü vas›tas›yla güncel CDROM’lar bilgisayara yüklenerek birden fazla kullan›c›n›n ayn›
anda ve “on-line” olarak CD-ROM’lara ulaflabilmesi olanakl›
k›l›nm›flt›r. Otomasyon program›na 343 adet yeni kitap girifli
yap›lm›fl ve kullan›c›lar›n hizmetine sunulmufltur. 63 adet
süreli yay›n aboneli¤i ile 5 adet CD-ROM aboneli¤i
yenilenmifltir. “On-line” veri taban›n›n gelifltirilmesi sonucunda
finansal konulardaki bilimsel yay›nlar›n tam metnine ulaflma
imkan› 3 kat art›r›lm›flt›r.
Yeni veri taban› ile birlikte “Economic Intelligence Unit”in ülke
raporlar› da kullan›c›lar›n hizmetine sunulmaktad›r. Di¤er
taraftan, sektör raporlar›na elektronik ortamda ulafl›m
mümkün hale gelmifltir.

27

‹MKB
FAAL‹YET
RAPORU
2002

imkb tr 2002•stüd

29/4/2003

8:53

Page 28

‹MKB OKULLARI

E¤itime Katk› Projesi’nin ikinci
aflamas›nda meslek liseleri a¤›rl›kl›
olmak üzere, 125 okulun yap›m›
projelendirilmifl, 89’unun ihalesi
yap›lm›fl, 86’s› tamamlanm›flt›r.

‹MKB Okullar›
Milli E¤itim Bakanl›¤› ile 5 Eylül 1998 tarihinde imzalanan
protokol kapsam›nda, “Sekiz Y›ll›k Zorunlu E¤itime Katk›
Projesi” için 24’ü yat›l› olmak üzere 45 okulun yap›m›
tamamlanarak e¤itim ve ö¤retime aç›lm›flt›r. Halen 12.000’i
yat›l› olmak üzere toplam 26.000 ö¤renci bu okullarda e¤itim
ve ö¤retim görmektedir.
Milli E¤itim Bakanl›¤› ile 29 Haziran 2000 ve 19 Mart 2002
tarihlerinde imzalanan protokollerle, meslek liseleri a¤›rl›kl›
olmak üzere, 125 okulun yap›m› projelendirilmifl, 89’unun
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ihalesi yap›larak inflaatlar›na bafllanm›flt›r. Bu okullara ait fiziki
gerçekleflme %95 seviyesindedir. Bu okullar›n 24’ü çok
programl› lise, 22’si endüstri meslek lisesi, 11’i Anadolu
ö¤retmen lisesi, 10’u genel lise, 7’si ilkö¤retim okulu, 4’ü
ç›rakl›k e¤itim merkezi, 4’ü otelcilik turizm meslek lisesi, 2’si
güzel sanatlar lisesi, 5’i pansiyonlu Anadolu lisesi olup bir
k›sm›nda e¤itim ve ö¤retim bafllam›flt›r. 89 okul e¤itime
aç›ld›¤›nda toplam 42.000 ö¤renci e¤itim ve ö¤retim
görecektir. Her iki fazda ö¤renim gören ö¤renci say›s› 68.000
olacakt›r.
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KÜLTÜREL, SANATSAL ve SOSYAL FAAL‹YETLER

‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’n›n
“sosyal etkinlikler ana sponsoru” oldu¤u
Uluslararas› Menkul K›ymet Komisyonlar›
Örgütü konferans›nda gerçeklefltirilen
gösterilerde Türk kültürü tan›t›ld›.

Kültür ve Sanata Destek
‹MKB’nin sponsor olarak destekledi¤i kültür ve sanat
etkinlikleri afla¤›da belirtilmifltir:
‹stanbul Kültür ve Sanat Vakf›’n›n düzenledi¤i 30. Uluslararas›
‹stanbul Müzik Festivali kapsam›ndaki Londra Filarmoni
Orkestras› konseri ile 13. Uluslararas› Tiyatro Festivali,
Naz›m Hikmet y›l› dolay›s›yla Exlibris Akademisi Derne¤i'nce
5-10 fiubat 2002 tarihlerinde gerçeklefltirilen “Uluslararas›
Exlibris Naz›m Hikmet 1902-2002” konulu yar›flma,
22. Uluslararas› Nasreddin Hoca Karikatür Yar›flmas›.

‹MKB Sanat Galerileri
Sanata ve sanatç›ya destek olmay› ilke edinen ‹MKB, bu y›l da
sergiler ve sanat eserlerine yapt›¤› sponsorluklarla deste¤ini
sürdürmüfltür.
‹MKB’nin ‹stanbul ve Ankara sanat galerilerinde 2002 y›l›nda
toplam 24 adet sergi aç›lm›flt›r. ‹MKB 2002 y›l›nda 12 Mart
2002 tarihinde Tuluyhan U¤urlu’nun piyano resitali ve 25 Eylül
2002 tarihinde TÜMATA’n›n (Marmara Üniversitesi Türkiyat
Araflt›rmalar› Enstitüsü Türk Musikisini Araflt›rma ve Tan›tma
Birimi) Dostluk Köprüsü Konseri’ne ev sahipli¤i yapm›flt›r.

Toplant›, Konferans ve Sosyal Etkinliklere Sponsor
Olarak Verilen Destek
‹MKB’nin sponsor olarak destek verdi¤i toplant›, konferans ve
etkinlikler afla¤›da belirtilmifltir:

D›fliflleri Bakanl›¤›'nca 12-13 fiubat 2002 tarihlerinde
gerçeklefltirilen “‹slam Konferans› Örgütü-Avrupa Birli¤i Ortak
Forumu”,
Kültür Bakanl›¤› taraf›ndan düzenlenen “UNESCO Üyesi
Ülkeler Kültür Bakanlar› III. Yuvarlak Masa Toplant›s›”,
Hazine Müsteflarl›¤› Mensuplar› Vakf› taraf›ndan düzenlenen
hal› saha futbol, basketbol, voleybol ve masa tenisi
turnuvalar›,
‹stanbul Valili¤i'nce bafllat›lan “Afyon Depremine Yard›m
Kampanyas›”na yap›lan katk›,
21 May›s 2002 tarihinde gerçeklefltirilen “IV. Teknoloji
Kongresi”,
Turizm, Ekonomi, Bilimsel Araflt›rma, Tan›tma Merkezi Ticaret
A.fi. taraf›ndan 19-23 Eylül 2002 tarihlerinde gerçeklefltirilen
“IV. Ekonomi Zirvesi”,
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali
Müflavirler Odalar› Birli¤i (TÜRMOB) taraf›ndan düzenlenen
“17. Türkiye Muhasebe Kongresi”,
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ekonomik Araflt›rmalar
Merkezi taraf›ndan düzenlenen “6. Ekonomi Kongresi”,
Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araflt›rmalar Vakf›’n›n
düzenledi¤i “5. Avrasya Ekonomi Zirvesi”,
Görevlerinin ifas› s›ras›nda flehit olan ve sakat kalan Türk Hava
Kuvvetlerine mensup subay, astsubay ve sivil memurlar›n
kendileri, efl ve çocuklar› için 2002 y›l› konut edindirme
yard›m› için Hava Kuvvetleri Kartal Vakf›’na destek verilmesi,
Dünya Türk ‹fladamlar› Vakf› taraf›ndan 25-27 Nisan 2002
tarihlerinde gerçeklefltirilen “Dünya Türk ‹fladamlar›
IV. Kurultay›”,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mülkiye Vakf›'nca
(Mülkiye Gençlik Kulübü) 8-12 May›s 2002 tarihlerinde
gerçeklefltirilen “Mülkiye Bilim Kültür Günleri”,

SPK’n›n ev sahipli¤inde ‹stanbul’da düzenlenen IOSCO 2002
Y›ll›k Konferans› kapsam›nda düzenlenen sosyal etkinlikler,
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KÜLTÜREL, SANATSAL ve SOSYAL FAAL‹YETLER

K›rg›z sanatç›lar ‹MKB'de geleneksel
müziklerinden örnekler sundu.

Sevda-Cenap And Müzik Vakf› taraf›ndan düzenlenen
19. Ankara Müzik Festivali kapsam›nda “Prag Oda Orkestras›
konseri”,
Türkiye Sanayici ‹fladamlar› Derne¤i (TÜS‹AD-US) taraf›ndan
Türkiye’ye davet edilen ABD’li uzmanlar›n düzenledi¤i
toplant›lar,
‹stanbul Üniversitesi taraf›ndan düzenlenen “Emlak ve Emlak
Yönetimi” konulu e¤itim program›,
Do¤a ile Bar›fl Derne¤i taraf›ndan düzenlenen Türk
Bo¤azlar›’n›n güvenli¤ini vurgulayan sivil etkinlikler,
Genç Müteflebbisler Jaycees Derne¤i'nce 12-16 Haziran 2002
tarihlerinde gerçeklefltirilen “40. JCI Avrupa Konferans›”,
Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu'nca 17 May›s 2002
tarihinde gerçeklefltirilen “Türk Günü Yürüyüflü Kutlama
Balosu”.

Di¤er Projelere Verilen Destek
Güneydo¤u Avrupa ‹flbirli¤i Giriflimi Türk Ulusal Komitesi (SECITURKPRO) projesi,
Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Teflkilat› (OECD) ile ortaklafla
yürütülen “KOB‹’lerin Gelifltirilmesi ve Finansman› Projesi”
bafll›kl› proje,
Anadolu Ça¤dafl E¤itim Vakf› taraf›ndan yapt›r›lan ANAÇEV
Dünya Bar›fl› Çocuk Yuvas›-Okul Öncesi E¤itim ve Çocuk
Kulübü’ne iç donan›m malzemeleri temini,
‹MKB ile Avrupa Birli¤i nezdinde Türkiye Daimi Temsilcili¤i
Vakf›’n›n Belçika-Brüksel’deki ofisi aras›nda “Window on
Europe” projesi,
Ankara Eskiflehir Yolu üzerinde, Baflbakanl›k Hazine
Müsteflarl›¤›’n›n Hizmet Binas› yak›n›ndaki aç›k otopark ile
Say›fltay Hizmet Binas› alan›ndaki yaya yolu aras›nda üst geçit,
Atatürk Orman Çiftli¤i’nde 215 dekarl›k alan›n
a¤açland›r›lmas›,
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‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve
Önasya Arkeolojisi Anabilim Dal› taraf›ndan yürütülen Antalya
Badema¤ac› Höyü¤ü, ‹kiztepe Örenyeri ve Küllüoba Höyü¤ü
kaz›lar›,
Ankara-Türk Japon Vakf› binas›nda mevcut ‹MKB Sanat
Galerisi’ne ilave 2. sergi salonunun inflas›,
‹stanbul Teknik Üniversitesi (‹TÜ) Maslak Kampüsü’nde ‹TÜ
taraf›ndan infla edilmifl içinde yemekhane, yatakhane, etüd ve
çamafl›rhanesi bulunan ve 1.440 ö¤renciye hizmet verecek
kapasitede 4 adet ö¤renci blo¤unun mobilya ve teknik
altyap›s›,
Sar›yer Adliyesi’nin bilgisayar altyap›s›,
Baflbakanl›k Bas›n, Yay›n ve Enformasyon Genel
Müdürlü¤ü’nün yurtiçi ve yurtd›fl›nda da¤›t›lan “Newspot”
dergisi.
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1 OCAK-31 ARALIK 2002
HESAP DÖNEM‹NE A‹T
DENETLEME KURULU RAPORU,
BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU
VE MAL‹ TABLOLAR
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DENETLEME KURULU RAPORU

18 Mart 2003

‹STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
GENEL KURULUNA
DENETÇ‹ RAPORU

6 Ekim 1984 gün ve 18537 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan “Menkul K›ymetler Borsalar›n›n Kurulufl ve
Çal›flma Esaslar› Hakk›nda Yönetmeli¤in” 24. Maddesi uyar›nca Borsa’n›n hesap ve ifllemleri kanun,
kararname, tebli¤ ve Borsa Genel Kurul kararlar› çerçevesinde incelenmifltir.
Borsa’n›n tüm kay›t ve ifllemlerinin muhasebe kurallar›na, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli¤i’ne uygun
tutuldu¤u ve belgelerin gerçek durumu yans›tt›¤› tespit edilmifltir.
2002 Y›l› Bilanço ile 01.01.2002 - 31.12.2002 dönemi Gelir-Gider hesaplar›n›n onaylanmas›n› ve Yönetim
Kurulu’nun aklanmas›n› takdirlerinize arz ederiz.

Denetçi

Denetçi

Attila KÖKSAL

Ayd›n ÇAKMAKKAYA
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‹STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEM‹NE A‹T
BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU

‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› ("‹MKB")'n›n 31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle düzenlenmifl bilançosunu ve bu tarihte sona
eren hesap dönemine ait gelir tablosunu incelemifl bulunuyoruz. ‹ncelememiz, Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan
yay›mlanan Türkiye'de genel kabul görmüfl denetim ilke, esas ve standartlar›na uygun olarak yap›lm›fl ve dolay›s›yla hesap
ve ifllemlerle ilgili olarak muhasebe kay›tlar›n›n kontrolü ile gerekli gördü¤ümüz di¤er yöntem ve teknikleri içermifltir.
Not 18 (c)'de aç›kland›¤› üzere, 4487 say›l› Yasa'da öngörülen ödemeyle ilgili olarak, ‹MKB taraf›ndan 31 Aral›k 2002 tarihi
itibariyle iliflikteki mali tablolarda herhangi bir karfl›l›k ayr›lmam›flt›r.
Not 18 (b)’de aç›kland›¤› üzere, ‹MKB, 4481 say›l› Yasa’da belirtilen gelirlerinin, bu kanunun yay›m› tarihine kadar birikmifl
tutarlar› ile bu kanunun yay›m›n› izleyen tarihten 31 Aral›k 2003 tarihine kadar her ay sonu itibariyle birikecek tutarlar›
üzerinden T.C. Maliye Bakanl›¤›’na ödeme yapmaktad›r. Bu yükümlülü¤e istinaden ‹MKB bir önceki dönemden farkl› olarak
bilanço tarihi itibariyle 2002 y›l› için yap›lan ödemeleri baz alarak ödenecek tutar belirlenmifl oldu¤undan mali tablolarda bu
yükümlülükle ilgili Aral›k ay› için karfl›l›k ay›rm›flt›r.
Görüflümüze göre, yukar›da birinci paragrafta belirtilen mali tablolar, yukar›daki ikinci paragrafta belirtilen hususun etkileri
d›fl›nda, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'n›n 31 Aral›k 2002 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren
hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonuçlar›n› yukar›da üçüncü paragrafta izah edilen tahakkuk uygulamas› haricinde bir
önceki hesap dönemi ile tutarl› bir flekilde uygulanan Türkiye'de genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerine uygun olarak do¤ru
bir biçimde yans›tmaktad›r.

Güney Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik Anonim fiirketi
An Affiliated Firm of Ernst & Young International

Billur Demet Atan
Sorumlu Ortak, Bafldenetçi

4 Mart 2003
Bilanço dipnot
18 (g) için
13 May›s 2003
‹stanbul, Türkiye
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‹STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE B‹LANÇOLAR (Milyon TL olarak gösterilmifltir)

2002

2001

I- DÖNEN VARLIKLAR
Haz›r de¤erler
Menkul k›ymetler
Alacaklar
Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklar›
Di¤er dönen varl›klar

103,254,693
75,660,986
272,779
22,332,149
2,662,846
2,325,933

277,574,131
262,237,440
335,301
4,949,982
9,742,818
308,590

II- DURAN VARLIKLAR
Alacaklar
Di¤er alacaklar (Net)
Mali duran varl›klar
Maddi duran varl›klar (Net)
Maddi olmayan duran varl›klar (Net)

146,235,986
12,409
46,342,920
14,478,494
84,696,103
706,060

67,956,570
7,594
4,749,087
8,212,863
54,275,555
711,471

249,490,679

345,530,701

I- KISA VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR
Borçlar
Di¤er borçlar
Ödenecek vergi ve di¤er yükümlülükler
Borç ve gider karfl›l›klar›
Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklar›

56,943,478
2,328,476
38,949
54,331,427
244,626
-

11,700,625
1,416,080
12,719
4,436,182
5,817,797
17,847

II- UZUN VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR
Borçlar
Borç ve gider karfl›l›klar›

23,589,645
40,919
23,548,726

19,788,735
39,562
19,749,173

168,957,556
50,473,166
(24,936,284)
143,420,674

314,041,341
19,477,625
75,844,523
218,719,193

249,490,679

345,530,701

AKT‹F (VARLIKLAR)

AKT‹F (VARLIKLAR) TOPLAMI

PAS‹F (KAYNAKLAR)

III- ÖZ KAYNAKLAR
Sermaye yedekleri
Geçmifl y›llar gelir gider fark›
Cari y›l gelir gider fark›

PAS‹F (KAYNAKLAR) TOPLAMI

‹liflikteki notlar bu bilançolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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‹STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE GEL‹R TABLOLARI (Milyon TL olarak gösterilmifltir)

2002

2001

78,984,474

88,490,803

YASAL GEL‹RLER
Borsa üyeleri y›ll›k aidatlar›
Menkul k›ymet kotasyon ücretleri
Menkul k›ymet tescil ücretleri
Menkul k›ymet borsa paylar›

51,866,758
78,491
5,484,438
21,782,710
24,521,119

63,927,312
60,300
5,501,256
38,013,388
20,352,368

SA‹R FAAL‹YET GEL‹RLER‹
Ofis kiralar›
Üyeler ve ilave terminal kullan›m ücretleri
Temsilci kurs ücretleri
Takas temerrüt faiz gelirleri
Gecikme faiz gelirleri
Veri yay›n gelirleri
Bilgi ve bas›l› yay›n gelirleri
Tahsis ve kat›l›m gelirleri
Sosyal tesis gelirleri
Di¤er gelirler

27,117,716
1,022,513
5,838,712
145,751
6,113,437
3,585,528
8,461,445
132,740
26,396
224,253
1,566,941

24,563,491
830,248
8,302,179
227,199
1,999,393
4,614,557
8,186,652
66,146
13,161
221,308
102,648

126,274,245

186,597,016

7,561,200
7,561,200

3,573,069
3,573,069

118,399,268
107,856,293
89,614
10,447,433
5,928

182,886,851
180,176,301
144,766
2,564,939
845

31,595
31,595

6,630
6,630

282,182

130,466

OLA⁄ANDIfiI GEL‹R VE KARLAR

6,670,506

8,438,382

ÖNCEK‹ DÖNEM GEL‹R VE KARLARI
Di¤er önceki dönem gelir ve karlar›

6,670,506
6,670,506

8,438,382
8,438,382

211,929,225

283,526,201

FAAL‹YET GEL‹RLER‹

D‹GER FAAL‹YETLERDEN OLA⁄AN GEL‹R VE KARLAR
‹fiT‹RAKLERDEN TEMETTÜ GEL‹RLER‹
Takasbank
FA‹Z GEL‹RLER‹
Mevduattan al›nan faizler
Yat›r›m fonu kat›lma belgesi gelirleri
Garanti fonu nema gelirleri
Di¤er faiz gelirleri
KONUSU KALMAYAN KARfiILIKLAR
fiüpheli di¤er alacak karfl›l›¤› iptal karlar›
KAMB‹YO KARLARI

GEL‹RLER TOPLAMI

‹liflikteki notlar bu tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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‹STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE GEL‹R TABLOLARI (Milyon TL olarak gösterilmifltir)

2002

2001

(57,190,020)

(48,344,588)

GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹
‹lk madde ve malzeme giderleri
Personel ücret ve giderleri
Kurul ücret ve giderleri
D›flar›dan sa¤lanan fayda ve hizmetler
Çeflitli giderler
Vergi resim ve harçlar
Amortismanlar ve tükenme paylar›

(57,190,020)
(522,531)
(33,522,677)
(60,942)
(7,150,468)
(10,541,525)
(717,317)
(4,674,560)

(48,344,588)
(404,974)
(29,305,296)
(49,953)
(4,835,477)
(9,439,025)
(677,277)
(3,632,586)

D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN OLA⁄AN G‹DER VE ZARARLAR

(4,599,327)

(1,761,076)

(3,841,465)
(1,951,465)
(1,890,000)

(1,563,628)
(429,628)
(1,134,000)

(659,066)
(659,066)

(56,408)
(56,408)

(98,796)

(141,040)

F‹NANSMAN G‹DERLER‹

(127)

(20)

UZUN VADEL‹ BORÇLANMA G‹DER‹
Teminat mektubu komisyonlar›

(127)
(127)

(20)
(20)

OLA⁄ANDIfiI G‹DER VE ZARARLAR

(6,719,077)

(14,701,324)

ÖNCEK‹ DÖNEM G‹DER VE ZARARLARI
Di¤er önceki dönem gider ve zararlar›

(332,376)
(332,376)

(237,446)
(237,446)

(6,386,701)
(6,386,701)

(14,463,878)
(14,463,878)

G‹DERLER TOPLAMI

(68,508,551)

(64,807,008)

DÖNEM GEL‹R G‹DER FARKI

143,420,674

218,719,193

FAAL‹YET G‹DERLER‹

KOM‹SYON G‹DERLER‹
Takasbank garanti fonu komisyon giderleri
Takas ücreti
KARfiILIK G‹DERLER‹
fiüpheli di¤er alacaklar karfl›l›k gideri
KAMB‹YO ZARARLARI

D‹⁄ER OLA⁄ANDIfiI G‹DER VE ZARARLAR
Di¤er çeflitli ola¤and›fl› gider ve zararlar

‹liflikteki notlar bu tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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‹STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Aksi belirtilmedikçe Milyon TL olarak gösterilmifltir)

1- Kurumun fiili faaliyet konusu:
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› ("‹MKB"), 6 Ekim 1983 tarihli Resmi Gazete'nin 18183 mükerrer say›l› nüshas›nda
yay›mlanan 91 say›l› Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen yaz›l› esaslar dahilinde borsalar›n aç›k, düzenli ve dürüst
çal›flmas›n› sa¤lamak üzere borsada ifllem görmesi mümkün olan k›ymetlerin al›m ve sat›m›, fiyatlar›n tespit ve ilan› iflleriyle
ve sermaye piyasas›n›n ekonomik geliflmede etkin bir rol oynamas›n› sa¤lamak amac›yla kurulmufl olan tüzel kiflili¤e haiz
bir kamu kurumudur.
6 Ekim 1984 tarihinde bu kararnameye dayanarak 84/8581 karar numaral› "Menkul K›ymetler Borsalar›n›n Kurulufl ve
Çal›flma Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik" ("Genel Yönetmelik") haz›rlanarak yürürlü¤e girmifltir. Söz konusu yönetmelik
borsalar›n kurulufl, yönetim, çal›flma ve denetlenme esaslar›n› düzenlemektedir.
Genel yönetmeli¤in 5. Maddesi çerçevesinde 19 Ekim 1984 tarihinde ‹MKB'nin kurulmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. ‹MKB, kurulufl,
çal›flma esas ve kurallar› hakk›nda bir yönetmelik haz›rlam›fl ve bu yönetmelik Sermaye Piyasas› Kurulu ("SPK") taraf›ndan
kabul edilmifl ve 18 Aral›k 1985 tarihinde Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir. Böylece ‹MKB ilk al›m sat›m
ifllemini 26 Aral›k 1985 tarihinde gerçeklefltirmifltir.
‹MKB tüm kay›t ve ifllemlerini SPK taraf›ndan onaylanan özel bütçeye uygun olarak tutmaktad›r. Bütçede yer alan gelir, gider
kalemleri ile harcama usulleri ilgili borsa yönetmeliklerinde belirtildi¤i flekilde düzenlenmektedir.

2- Sermayenin %10 ve daha fazlas›na sahip ortaklar:
‹MKB kurulufl sermayesi olmayan, özel kanunlarda yaz›l› esaslar çerçevesinde teflkilatlanm›fl bir kamu kurumudur.

3- Cari dönemde duran varl›k hareketleri:

a) Sat›n al›nan, imal veya infla edilen maddi duran varl›klar›n maliyeti:
b) Sat›lan veya hurdaya ayr›lan maddi duran varl›k maliyeti:
c) Cari dönemde ortaya ç›kan yeniden de¤erleme art›fllar›:
- Varl›k maliyetlerinde (+)
- Birikmifl amortismanlarda (-)
d) Yap›lmakta olan yat›r›mlar›n niteli¤i, toplam tutar›, bafllang›ç ve
bitifl tarihi ve tamamlanma derecesi:

2002

2001

4,374,175 TL
111,491 TL

36,854,409 TL
86,919 TL

33,703,992 TL
(3,274,007) TL

8,612,500 TL
(1,963,847) TL

3,379,609 TL

1,396,407 TL

31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle, yap›lmakta olan yat›r›mlar›n, 31,705 TL'l›k (2001 - 31,705 TL) k›sm› Sermaye Piyasalar›
Merkezi projesiyle ilgili olan dan›flmanl›k, proje maket yar›flmas› ve buna benzer harcamalardan; 1,071,890 TL'l›k k›sm›
2002 y›l› Ocak ay›nda bafllanan, SPK binas› için yap›lan harcamalardan; 110,142 TL'l›k (2001 - 78,961 TL) k›sm› ‹MKB
Anabina Güçlendirme projesiyle ilgili yap›lan harcamalardan; 576,748 TL'l›k k›sm› (2001 - 222,933 TL) elektrik enerjisinin
daha etkin kullan›lmas› ve istenmeyen elektrik ak›mlar›n›n filtre edilmesi ile ilgili olan ‹MKB Harmonik Filtrasyon ve
Güçlendirme projesi için yap›lan harcamalardan; 31,686 TL'l›k (2001 - Yoktur) k›sm› ise 2002 y›l› fiubat ay›nda bafllanan,
hisse senetleri piyasas›ndaki ifllemlerin denetimini sa¤lamak amac›yla bilgi iflletim sistemi ile ilgili olan SPK-‹MKB Gözetim
Projesi ile ilgili yap›lan harcamalardan oluflmaktad›r. Kalan 1,557,439 TL'l›k k›s›m (2001 - 1,062,808 TL) Uzak Eriflim A¤›
Projesiyle ilgili olan yat›r›m harcamalar›ndan oluflmaktad›r. Projeye bafllama karar› 29 Ocak 1997 y›l›nda al›nm›fl olup,
projeyle ilgili mal al›m› için sözleflme 28 Nisan 2000 y›l›nda yap›lm›flt›r. Projenin 2003 y›l›nda bitmesi planlanmaktad›r. Uzak
Eriflim A¤› Projesinin TTNET basama¤› 2001 y›l› içinde tamamlanm›flt›r.

4- ‹flletmenin ortaklar, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klar, grup flirketleri ile olan alacak-borç iliflkisi:
‹MKB, ifltiraki olan ‹MKB Takas ve Saklama Bankas› A.fi.'den 31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle bu ifltiraki nezdinde
bulundurdu¤u Garanti Fonu'ndan dolay› 46,342,920 TL (2001 - 4,749,087 TL) tutar›nda alacakl› durumdad›r.
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‹STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Devam›) (Aksi belirtilmedikçe Milyon TL olarak gösterilmifltir)

5- Stoklar ve di¤er bilanço kalemlerinde uygulanan de¤erleme, envanter ve amortisman ay›rma yöntemleri,
bunlarda ve di¤er muhasebe politikalar›nda önceki dönemlere göre yap›lan de¤ifliklikler, bu de¤iflikliklerin
parasal etkileri ve iflletmenin süreklili¤i ve dönemsellik varsay›mlar›n› de¤ifltirecek muhtemel geliflmeler ve
bunlar›n gerekçeleri:
‹MKB, 91 say›l› Kanun Hükmünde Kararname ve bu kararnameye göre SPK taraf›ndan haz›rlan›p Bakanlar Kurulunun
84/8581 say›l› karar›yla 6 Ekim 1984 gün ve 18537 say›l› Resmi Gazete'de yay›nlanarak yürürlü¤e konulmufl olan "Menkul
K›ymetler Borsalar›n›n Kurulufl ve Çal›flma Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik" hükümlerine tabidir. ‹MKB'nin tüm kay›t ve
ifllemleri SPK taraf›ndan onaylanan özel bütçeye uygun olarak tutulur ve bütçede yer alan gelir, gider kalemlerinin ayr›nt›lar›
ile harcama usulleri ilgili borsa yönetmeliklerinde belirtilir. Önemli muhasebe prensipleri afla¤›daki flekildedir:

Menkul K›ymet Tescil Ücretleri
Borsa d›fl›nda yap›lan ifllemlerin tescili neticesinde oluflan gelirlerdir. Borsa d›fl›nda yap›lan menkul k›ymet sat›fl, repo ve ters
repo sat›fl ifllemleri üyeler taraf›ndan ‹MKB'ye haftal›k olarak bildirilmekte ve ‹MKB bildirilen bu ifllemlerle ilgili olarak tescil
ücretlerini üyelere haftal›k olarak tahakkuk ettirmektedir.

Menkul K›ymet Borsa Paylar›
Hisse Senetleri Piyasas›, Tahvil ve Bono Piyasas›, Uluslararas› Pazar ve Vadeli ‹fllemler Piyasas›'nda gerçeklefltirilen her al›flsat›fl ifllemi için hesaplanan ve ayl›k olarak tahakkuk eden gelirlerden oluflmaktad›r. Bu piyasalarda yap›lan ifllemler
üzerinden al›nan paylar ifllemlerin türlerine göre farkl›l›k göstermektedir.

Yabanc› Para Varl›k ve Borçlar
Dönem içerisinde tamamlanan yabanc› para cinsinden tüm ifllemler, ilgili tarihlerdeki kurlar esas al›narak Türk Liras›'na
çevrilerek hesaplara yans›t›lm›flt›r. Bilanço hesaplar›ndan yabanc› para ile ifade edilen varl›klar ve borçlar bilanço tarihindeki
TCMB döviz al›fl kurlar› kullan›larak Türk Liras›'na çevrilmifltir. Söz konusu yabanc› para ifllemlerinin Türk Liras›'na çevrilmesi
sonucunda ortaya ç›kan kur farklar›, ilgili bilanço ve gelir-gider kalemlerine yans›t›lmaktad›r.

Menkul K›ymetler
Menkul k›ymetler portföyünde bulunan yat›r›m fonu kat›lma belgeleri borsa rayici ile de¤erlenmifltir.

K›dem Tazminat› Yükümlülü¤ü
‹MKB ‹fl Kanunu uyar›nca istifalar ve hakl› nedenler d›fl›ndaki iflten ç›karmalarda ve emeklilik halinde personele tazminat
ödemek durumundad›r. Bu tazminat, iflten ç›karma veya emeklilik tarihine kadar çal›fl›lan her y›l için 31 Aral›k 2002
tarihinde geçerli olan k›dem tazminat› tavan› 1,260.15 TL (2001 - 978.2 TL)'yi geçmemek flart› ile 30 günlük ücret
karfl›l›¤›d›r. ‹MKB ayr›ca k›dem tazminat› yükümlülü¤ünün tamam› için Borsa bütçesinde belirtilen oranlar nispetinde bir
sonraki dönemde yap›lmas› olas› ödemeler için tahakkuk yapmaktad›r. K›dem tazminat› karfl›l›klar› borç ve gider karfl›l›klar›
hesab›nda takip edilmektedir.
‹MKB personel yönetmeli¤inin 49. Maddesi hükmü uyar›nca personeline ödenmek üzere hizmet ikramiyesi gider tahakkuku
hesaplamaktad›r. Bu hesaplama personelin kademesi ve k›dem y›l› dikkate al›narak son maafl› üzerinden yap›lmaktad›r.

‹hbar Tazminat›
Yürürlükteki sosyal güvenlik mevzuat›na göre bir iflveren olarak ‹MKB, ifline son verece¤i personeline durumu ilgili
personelin Kurumda çal›flm›fl oldu¤u süreye göre, 2 ila 8 hafta önceden bildirmek ya da bu süreler için ihbar tazminat›
ödemek zorundad›r. ‹MKB hesaplad›¤› bu tutar› ve bu tutar üzerinden Borsa bütçesinde belirtilen oranlar nispetinde ek bir
tutar› karfl›l›k olarak tahakkuk ettirmektedir.

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varl›klar
Amortismana tabi maddi duran varl›klar, "elde etme maliyeti" art› yeniden de¤erleme de¤er art›fllar› ile gösterilmektedir.
‹MKB amortismana tabi maddi duran varl›klar›n›, 31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle yeniden de¤erleme oran› olan %59 (2001
- %53.2) oran›n› kullanarak yeniden de¤erlemeye tabi tutmufltur. Amortisman, binalar hariç, maddi duran varl›klar›n yeniden
de¤erlenmifl tutarlar› üzerinden do¤rusal amortisman yöntemi ile afla¤›daki oranlar kullan›larak hesaplanm›flt›r.
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‹STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Devam›) (Aksi belirtilmedikçe Milyon TL olarak gösterilmifltir)

Binalar
Demirbafllar
Nakil vas›talar›
Özel maliyet bedelleri

2%
20%
20%
20%

Maddi olmayan duran varl›klar, elde etme maliyetleri üzerinden %20 oran› kullan›larak do¤rusal amortisman yöntemi ile itfa
edilmifltir.

Di¤er Bilanço Kalemleri
Di¤er bilanço kalemleri esas olarak kay›tl› de¤erleri ile yans›t›lmaktad›r.

6- Bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan ve aç›klamay› gerektiren hususlara iliflkin bilgi:
1 Ocak 2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere k›dem tazminat› tavan› çal›fl›lan y›l bafl›na 1,323.95 TL'na
yükseltilmifltir.

7- fiarta ba¤l› zararlar ve her türlü flarta ba¤l› kazançlara iliflkin bilgi:
(‹flletmeyi borç alt›na sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtiyatlar›n mahiyetleri bu bölümde aç›klan›r).
31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle, ‹MKB lehine yürütülen davalar›n toplam tutar› 568,236 TL (2001 - 17,547 TL)'d›r. ‹MKB
aleyhine yürütülen davalar›n toplam tutar› ise 7,506,610 TL (2001 - 7,387,743 TL)'d›r. Devam etmekte olan ancak mali bir
sonuç do¤urmayacak, ‹MKB lehine aç›lm›fl 9, aleyhine aç›lm›fl 47 adet dava dosyas› bulunmaktad›r.

8- Aktif de¤erlerin toplam sigortalar›:
31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle aktiflere iliflkin toplam sigorta kapsam› yaklafl›k olarak 186,810,212 TL (2001 - 92,152,893
TL)'d›r.

9- Alacaklar için al›nm›fl olan ipotek ve di¤er teminatlar›n toplam tutar›:

Üyelerden al›nan teminatlar:
Tahvil ve bono piyasas› teminatlar›
Hisse senetleri piyasas› teminatlar›
Uluslararas› tahvil ve bono piyasas› teminatlar›
Vadeli ifllemler piyasas› teminatlar›

2002

2001

1,974,307,602 TL
13,061,260 TL
1,624,965 TL
12,626,200 TL
2,001,620,027 TL

1,623,721,101 TL
48,064,756 TL
1,957,812 TL
12,626,201 TL
1,686,369,870 TL

10- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutar›:

‹MKB zorunlu e¤itime katk› pay› fonu
Tuncay Artun e¤itime katk› fonu
D›fl etkinlikler fonu
fiemsiye sigorta avans hesab›
4487 say›l› yasa özel fonu
Sahte Çukurova Elektrik A.fi. hisse senetleri tazmin fonu

2002

2001

440,428,603 TL
611,068 TL
17,163 TL
41,105,866 TL
92,060 TL
482,254,760 TL

412,806,484 TL
828,499 TL
518,653 TL
15,187 TL
24,492,566 TL
64,444 TL
438,725,833 TL
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‹STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Devam›) (Aksi belirtilmedikçe Milyon TL olarak gösterilmifltir)

11- Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmifl menkul k›ymetlerin ve finansal duran varl›klar›n borsa
rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmifl menkul k›ymetlerin ve finansal duran varl›klar›n
maliyet bedellerine göre de¤erlerini gösteren bilgi:
2002
Menkul K›ymetler
Yat›r›m Fonu (‹fl Bankas› B Tipi Likit Fon)

Borsa Rayiç
De¤eri
272,779 TL

Maliyet
De¤eri
272,779 TL

2001
Borsa Rayiç
De¤eri
335,301 TL

Maliyet
De¤eri
335,301 TL

12- Vadesi gelmifl bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayr›lan flüpheli alacak tutarlar› (bu tutarlar
ayr› toplamlar olarak gösterilir):
‹MKB'nin 31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle flüpheli alacak tutar› 792,982 TL (2001 - 165,511 TL) olup ayn› miktarda karfl›l›k
ayr›lm›flt›r.

13- ‹flletme ile dolayl› sermaye ve yönetim iliflkisine sahip ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klar›n dökümü ile ifltirakler
ve ba¤l› ortakl›klar hesab›nda yer alan ortakl›klar›n isimleri ve ifltirak oran ve tutarlar›, söz konusu
ortakl›klar›n düzenlenen en son mali tablolar›nda yer alan dönem kar› veya zarar›, net dönem kar› veya zarar›
ile bu mali tablolar›n ait oldu¤u dönem, Sermaye Piyasas› Kurulu'nun standartlar›na göre haz›rlan›p
haz›rlanmad›¤›, ba¤›ms›z denetime tabi tutulup tutulmad›¤› ve ba¤›ms›z denetim raporunun olumlu, olumsuz
ve flartl› olmak üzere hangi türde düzenlendi¤i:
Mali duran varl›klar hesab›ndaki 13,763,843 TL (2001 - 7,768,211 TL), ‹MKB'nin ‹MKB Takas ve Saklama Bankas› A.fi.'ne
olan ifltirakinden oluflmaktad›r. ‹fltirakin nominal de¤eri 13,562,192 TL (2001 - 7,578,470 TL) olup bu tutar ‹MKB Takas ve
Saklama Bankas› A.fi. sermayesinin %22.60'›na karfl›l›k gelmektedir.
‹MKB Takas ve Saklama Bankas› A.fi. mali tablolar›n› Türk Kanunlar›na ve Tek Düzen Hesap Plan›na uygun olarak
haz›rlamaktad›r ve mali tablolar› y›ll›k ba¤›ms›z denetimden geçmektedir. 31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle denetlenmemifl
enflasyona göre düzeltilmifl mali tablolara göre net dönem kar› 23,806,000 TL'dir (2001 - denetlenmemifl enflasyona göre
düzeltilmemifl mali tablolara göre 40,783,059 TL).
Mali duran varl›klar hesab›ndaki 94,279 TL (2001 - 94,279 TL), ise ‹MKB'nin K›rg›zistan Borsas›'na olan ifltirakinden
oluflmakta olup bu tutar K›rg›zistan Borsas› sermayesinin %24.51'ine (2001 - %27.4) karfl›l›k gelmektedir.
K›rg›zistan Borsas› mali tablolar›n› K›rg›zistan kanunlar›na uygun olarak haz›rlamaktad›r ve mali tablolar› y›ll›k ba¤›ms›z
denetimden geçmektedir. 31 Aral›k 2002 tarihli mali tablolar› rapor tarihi itibariyle temin edilememifltir.
Mali duran varl›klar hesab›ndaki 50,373 TL (2001 - 50,373 TL), ise ‹MKB'nin Bakü Borsa's›na olan ifltirakinden oluflmakta
olup bu tutar Bakü Borsas› sermayesinin %5.55'ine (2001 - %5.26) karfl›l›k gelmektedir.
Bakü Borsas› mali tablolar› Azerbaycan kanunlar›na uygun olarak haz›rlamaktad›r. 31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle
denetlenmemifl mali tablolara göre net dönem kar› 43,788 TL'd›r (2001 - 65 TL zarar).
Mali duran varl›klar hesab›ndaki 300,000 TL (2001 - 300,000 TL) ‹MKB'n›n Merkezi Kay›t Kuruluflu Anonim fiirketi'ne olan
ifltirakinden oluflmaktad›r.
Merkezi Kay›t Kuruluflu Anonim fiirketi mali tablolar›n› Türk Kanunlar›na ve Tek Düzen Hesap Plan›na uygun olarak
haz›rlamaktad›r. 31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle denetlenmemifl mali tablolara göre net dönem kar› 13,835 TL (2001 123,023 TL)'d›r.
Mali duran varl›klar hesab›ndaki 270,000 TL (2001 - Yoktur), ise ‹MKB'nin Vadeli ‹fllem ve Opsiyon Borsas› Anonim fiirketi'ne
olan 1,080,000 TL ifltirakinin ödenmifl k›sm›ndan oluflmaktad›r.
Vadeli ‹fllem ve Opsiyon Borsas› Anonim fiirketi mali tablolar›n› Türk Kanunlar›na ve Tek Düzen Hesap Plan›na uygun olarak
haz›rlamaktad›r. 31 Aral›k 2002 tarihli mali tablolar› rapor tarihi itibariyle temin edilememifltir.
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‹STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Devam›) (Aksi belirtilmedikçe Milyon TL olarak gösterilmifltir)

14- ‹fltirakler ve ba¤l› ortakl›klarda içsel kaynaklardan yap›lan sermaye art›r›m› nedeniyle elde edilen bedelsiz
hisse senetleri:
‹MKB'nin ifltirakinin bulundu¤u ‹MKB Takas ve Saklama Bankas› A.fi.'nin cari y›l içinde içsel kaynaklardan yapt›¤› sermaye
art›r›m› nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutar› 442,912 TL'd›r (2001 - 322,364 TL).

15- Duran varl›klarda son üç y›lda yap›lan yeniden de¤erleme tutarlar›:

31 Aral›k 2000
31 Aral›k 2001
31 Aral›k 2002

Maliyet
De¤erindeki
Art›fl

Birikmifl
Amortismandaki
Art›fl

Net Defter
De¤erindeki
Art›fl

7,128,588 TL
8,612,500 TL
33,703,992 TL

(2,386,721) TL
(1,963,847) TL
(3,274,007) TL

4,741,867 TL
6,648,653 TL
30,429,985 TL

16-Yabanc› paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabanc›
paralar›n ayr› ayr› tutarlar› ve TL'na dönüfltürülme kurlar›:
31 Aral›k 2002
Döviz
Cinsi
USD
EUR

Döviz
Tutar›
85,070
955

Kur
(TL)
1,634,501
1,703,477

Tutar›
(TL)
139,047
1,627
140,674

VER‹LEN AVANSLAR

USD
EUR

1,880
382

1,634,501
1,703,477

3,073
651
3,724

VER‹LEN DEPOZ‹TO VE TEM‹NATLAR

USD

6,321

1,634,501

10,332
10,332

ALACAKLAR

USD

213,295

1,634,501

348,632
348,632

BORÇLAR

USD

15,960

1,634,501

26,087
26,087

ALINAN DEPOZ‹TO VE TEM‹NATLAR

USD
GBP

18,739
890

1,634,501
2,618,888

30,630
2,331
32,961

BANKALAR
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‹STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Devam›) (Aksi belirtilmedikçe Milyon TL olarak gösterilmifltir)

31 Aral›k 2001

BANKALAR

Döviz
Cinsi
USD
GBP
DEM

Döviz
Tutar›
259,422
1
33,655

Kur
(TL)
1,439,567
2,081,497
648,377

Tutar›
(TL)
373,455
2
21,821
395,278

ALACAKLAR

USD

332,550

1,439,567

478,728
478,728

VER‹LEN AVANSLAR

USD
GBP
EUR

4,550
6,568
550

1,439,567
2,081,497
1,268,115

6,550
13,671
697
20,918

VER‹LEN DEPOZ‹TO VE TEM‹NATLAR

USD

4,921

1,439,567

7,084
7,084

BORÇLAR

USD

14,484

1,439,567

20,851
20,851

ALINAN DEPOZ‹TO VE TEM‹NATLAR

USD
GBP

20,565
890

1,439,567
2,081,497

29,605
1,852
31,457

31 Aral›k 2002 ve 2001 tarihleri itibariyle, ‹MKB dövize dayal› borçlar›n› T.C. Merkez Bankas› döviz sat›fl kurlar› ile
de¤erlemek yerine al›fl kurlar› ile de¤erlemifltir. Bu durumun ‹MKB mali tablolar›na etkisi önemsizdir.

17- Kategorileri itibariyle y›l içinde çal›flan personelin ortalama say›s›:

Yönetici
Memur

2002

2001

83
379
462

84
381
465

18- Mali tablolar› önemli ölçüde etkileyen ya da mali tablolar›n aç›k, yorumlanabilir ve anlafl›labilir olmas›
aç›s›ndan aç›klanmas› gerekli olan di¤er hususlar:
a) ‹MKB, Yönetim Kurulu'nun 9 Aral›k 1997 gün 589 say›l› karar› ile 1997 y›l›nda 32,000,000 TL'l›k bir tutar› kesintisiz e¤itime
katk› pay› olarak ba¤›fllam›flt›r. Bu amaçla "‹MKB Zorunlu E¤itim Katk› Pay› Fonu" ad› alt›nda ilkö¤retim okullar› yap›m› için
tahsis edilen ve kamu bankalar›nda vadeli hesaplarda de¤erlendirilen bir fon oluflturulmufltur. Kurulan bu fon Genel Kurul
ve Yönetim Kurulu Kararlar› çerçevesinde, ‹MKB taraf›ndan yönetilmektedir. Bu hizmetin karfl›l›¤›nda ‹MKB herhangi bir
ücret ya da komisyon almamaktad›r. ‹MKB'nin mal varl›¤›na dahil olmayan ve önemli bölümü ‹MKB Zorunlu E¤itim Katk› Pay›
Fonu olan bu tür fonlarla ilgili tutarlar, geçmifl y›llarda aktif ve pasif hesaplarda, di¤er haz›r de¤erler ve di¤er borç kalemleri
alt›nda gösterilmifltir. Bu fonlarla ilgili tutarlar 1999 y›l›nda ise naz›m hesaplarda takip edilmeye bafllanm›flt›r. 31 Aral›k
2002 ve 2001 tarihleri itibariyle bu fonlar›n en önemli bölümü olan ‹MKB Zorunlu E¤itime Katk› Pay› Fonu'nun anapara
tutar› 440,428,603 TL'd›r (2001 - 412,806,484 TL).
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‹STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Devam›) (Aksi belirtilmedikçe Milyon TL olarak gösterilmifltir)

b) 26 Kas›m 1999 tarih ve 23888 mükerrer say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan, 4481 say›l› Yasa'da belirtildi¤i üzere ‹MKB'de
yap›lan ifl ve ifllemler nedeniyle al›nan menkul k›ymet kotasyon ve tescil ücretleri ile kurtaj ücretlerinden ödenecek borsa
paylar›n›n, Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan yap›lan tescil ve kay›tlar nedeniyle al›nan ücretlerin, bu Kanunun yay›m›
tarihine kadar birikmifl tutarlar› ile bu kanunun yay›m›n› izleyen tarihten 31 Aral›k 2003 tarihine kadar her ay sonu itibariyle
birikecek tutarlar› üzerinden, Maliye Bakanl›¤›’n›n teklifi ve Baflbakan’›n onay› ile belirlenecek oranlara göre hesaplanacak
k›sm›, Maliye Bakan› taraf›ndan belirlenecek süre içinde ödenecektir. ‹MKB, bu yükümlülü¤e istinaden 31 Aral›k 2002 tarihi
itibariyle 2002 y›l› için yap›lan ödemeleri baz alarak iliflikteki mali tablolarda Aral›k ay› için 20,000,000 TL tutar›nda karfl›l›k
ay›rm›flt›r.

c) 4487 Say›l› Yasa'da belirtildi¤i üzere, borsalar›n kotasyon ücreti, tescil ücreti ve borsa pay›ndan oluflan gelirlerinin %5'i Kurul
bütçesine gelir olarak kaydedilecektir. Bu oran› Kurul'un talebi üzerine %10'a kadar artt›rmaya ilgili Bakanl›k karar
verebilmektedir. Ancak bu maddeye göre Kurul'a gelir kaydedilecek tutar, borsalar›n y›ll›k gelir gider fark›n›n %10'unu
aflamaz.

d) Mali tablolar› önemli ölçüde etkileyen hesap kalemleri afla¤›da belirtilmifltir:
d.1) Haz›r De¤erler:

Kasa
Bankalar

2002

2001

4
75,660,982
75,660,986

262,237,440
262,237,440

Bankalardaki mevduat›n 75,498,377 TL tutar›ndaki k›sm› (2001 - 261,831,471 TL) vadeli mevduatt›r. 31 Aral›k 2002 tarihi
itibariyle kasa bakiyesi 4 TL'd›r (2001 - 0.2 TL).
d.2) Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklar›:
31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklar›n›n 1,523,344 TL tutar›ndaki k›sm› (2001 8,830,107 TL), vadeli mevduat faiz tahakkuklar›ndan oluflmaktad›r.
d.3) Sermaye yedekleri:
31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle sermaye yedekleri, 49,436,179 TL (2001 - 19,006,193 TL) tutar›nda Mali Duran Varl›klar ve
Maddi Duran Varl›klar yeniden de¤erleme art›fl›ndan, 914,344 TL (2001 - 471,433 TL) tutar›nda ifltirakler yeniden
de¤erleme art›fl›ndan ve 122,643 TL (2001 - Yoktur) tutar›nda di¤er sermaye yedeklerinden oluflmaktad›r.
d.4) Di¤er çeflitli ola¤and›fl› gider ve zararlar:
31 Aral›k 2002 ve 2001 tarihleri itibariyle di¤er çeflitli ola¤and›fl› gider ve zararlar hesab› Sermaye Piyasas› Kurulu'na
ödenen kurul pay›ndan oluflmaktad›r.

e) Ek mali tablolar: ‹MKB taraf›ndan haz›rlanan Nakit Ak›m ve Fon Ak›m tablolar› s›ras›yla Ek 1 ve Ek 2'de yer almaktad›r.
f) ‹MKB'nin mali tablolar›na uygun olmayan bilanço ve gelir tablosu dipnotlar› verilmemifltir.
g) ‹MKB geçmifl y›llar gelir gider fark› hesab›ndan 80,000,000 TL (2001 - 80,000,000 TL) tutar›nda 4481 say›l› Yasa gere¤i
Maliye Bakanl›¤›'na ödemede bulunmufltur.
Ayr›ca 2002 y›l› içinde söz konusu yasa gere¤i ‹MKB’ye tebli¤ edilen 239,500,000 TL (2001 - 85,000,000 TL) tutar›ndaki
ödemeler 4 Mart 2003 tarihli ba¤›ms›z denetim raporunda 2002 y›l› gelir-gider tablosu içinde gösterilmifl olup, iliflikteki mali
tablolarda söz konusu tutar geçmifl y›llar gelir-gider fark› hesab›nda gösterilmifltir.
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‹STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE GEL‹R TABLOSU D‹PNOTLARI (Devam›) (Aksi belirtilmedikçe Milyon TL olarak gösterilmifltir)

1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme paylar›:
a) Amortisman giderleri
aa) Normal amortisman giderleri
ab) Yeniden de¤erlemeden do¤an amortisman giderleri
b) ‹tfa ve tükenme paylar›

2002

2001

4,674,560 TL
4,388,845 TL
3,187,741 TL
1,201,104 TL
285,715 TL

3,632,586 TL
3,351,845 TL
2,652,686 TL
699,159 TL
280,741 TL

3,799,553 TL
659,066 TL

6,112,435 TL
56,408 TL

2- Dönemin reeskont ve karfl›l›k giderleri:
Hizmet, k›dem ve ihbar tazminat› karfl›l›klar›
fiüpheli alacak karfl›l›¤›

3- Dönemin tüm finansman giderleri: 31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle finansman giderleri toplam 127 TL (2001 - 20 TL)'d›r.
4- Ortaklar, ba¤l› ortakl›k, ifltirakler ile grup flirketlerinden al›nan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri: ‹MKB, ‹MKB Takas
ve Saklama Bankas› A.fi.'ne menkul k›ymetlerin takas› hizmetine iliflkin olarak cari y›l içerisinde 1,890,000 TL (2001 1,134,000 TL) ve Garanti Fonu yönetimine iliflkin olarak da 1,951,465 TL (2001 - 429,627 TL) tutarlar›nda ödemeler
yapm›flt›r.

5- Yönetim Kurulu baflkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yard›mc›lar› gibi üst düzey yöneticilere
cari dönemde sa¤lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam›: Cari dönemde yönetim kurulu baflkan, baflkan yard›mc›s› ve
üyelere sa¤lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar› 1,592,921 TL'd›r (2001 - 1,215,771 TL).

6- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yap›lan de¤iflikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana
getirdi¤i art›fl (+) veya azal›fl (-): ‹MKB cari y›l içerisinde amortisman hesaplama yöntemine iliflkin herhangi bir de¤ifliklik
yapmam›flt›r.

7- Önceki döneme iliflkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararlar›n tutarlar›n› ve kaynaklar›n› gösteren aç›klay›c›
not: 31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle önceki döneme iliflkin gelirler tutar› 6,670,506 TL olup, 6,060,346 TL'l›k Takasbank
taraf›ndan ‹MKB Garanti Fonu hesab›na devredilen menkul k›ymet temerrüt faizleridir. 31 Aral›k 2001 tarihi itibariyle önceki
döneme iliflkin gelirler tutar› 8,438,382 TL olup 8,379,857 TL'l›k k›sm› önceki döneme iliflkin temerrüt cezas›ndan
oluflmaktad›r. 31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle önceki döneme ait giderler tutar› 332,376 TL (2001 - 237,446 TL) olup 2002
y›l› içinde önceki döneme ait mal ve hizmet al›mlar›na iliflkin ödemelerden oluflmaktad›r.

8- Mali tablolar› önemli ölçüde etkileyen ya da mali tablolar›n aç›k, yorumlanabilir ve anlafl›labilir olmas› aç›s›ndan aç›klanmas›
gerekli olan di¤er hususlar:

Menkul k›ymet tescil ücretleri
Tahvil tescil gelirleri

2002

2001

21,782,710 TL

38,013,388 TL

Borsa d›fl›nda yap›lan ifllemlerin tescili neticesinde oluflan menkul k›ymet tescil gelirleri afla¤›da belirtilen ifllem hacimleri
üzerinden hesaplanmaktad›r.
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‹STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE GEL‹R TABLOSU D‹PNOTLARI (Devam›) (Aksi belirtilmedikçe Milyon TL olarak gösterilmifltir)

-

Tescil Repo - Ters Repo ‹fllem Hacimleri

2002
2001

-

O/N Repo

O/N Ters Repo

Di¤er Repo

Ters Repo

Toplam

341,241,148,306
704,670,530,730

7,725,954,457
35,596,671,633

67,785,981,585
85,859,451,936

813,831,591
7,240,229,756

417,566,915,939
833,366,884,055

Tescil ve kesin al›fl-sat›fl hacimleri

Al›fl toplam›
Sat›fl toplam›

Menkul k›ymet borsa paylar›
Hisse senetleri borsa pay›
Tahvil piyasas› borsa pay›
Uluslararas› pazar borsa pay›
Vadeli ifllemler piyasas› borsa pay›

2002

2001

71,033,217,968 TL
117,884,327,657 TL

80,671,602,962 TL
96,127,325,929 TL

2002

2001

5,057,066 TL
19,463,997 TL
56 TL
24,521,119 TL

3,424,930 TL
16,895,953 TL
31,082 TL
403 TL
20,352,368 TL

Bu paylar ilgili piyasalarda gerçeklefltirilen her al›fl-sat›fl ifllemi için ayl›k olarak yap›l›r ve topluca tahakkuk ettirilir. Bu paylar
ifllem türüne göre farkl›l›k göstermektedir.

Çeflitli giderler
31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle çeflitli giderler tutar› 10,541,525 TL (2001 - 9,439,025 TL)'d›r. Bu tutar›n 2,936,372 TL
(2001 - 4,656,531 TL) tutar›ndaki k›sm› yap›lan ayni ve nakdi ba¤›fllardan, 2,776,121 TL (2001 - 1,170,756 TL) tutar›ndaki
k›sm› ise sponsorluk giderlerinden kaynaklanmaktad›r.
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EK-1

‹STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
31 ARALIK 2002 VE 2001 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T NAK‹T AKIM TABLOLARI (Milyon TL olarak ifade edilmifltir)

2002

2001

262,237,440
(96,079,326)
57,980,195
153,949,030
(68,508,551)

266,110,487
133,719,193
65,926,705
217,599,496
(64,807,008)

8,474,113
3,799,553
4,674,560

9,745,021
6,112,435
3,632,586

NAK‹T ÇIKIfiI GEREKT‹RMEYEN VARLIK ARTIfiLARI
MDV yeniden de¤erleme art›fllar›
‹fltiraklerden bedelsiz hisse giriflleri

30,872,897
30,429,985
442,912

6,971,017
6,648,653
322,364

NAK‹T G‹R‹fi‹ GEREKT‹RMEYEN VARLIK ARTIfiLARI
Di¤er

(4,551,916)
(4,551,916)

(3,657,283)
(3,657,283)

(12,257,016)
62,522
(17,382,167)
7,079,972
(2,017,343)

1,090,809
(317,731)
(253,387)
1,815,188
(153,261)

45,242,853
912,396
26,230
49,895,245
(17,847)
(5,573,171)

(24,897,811)
221,624
2,705
(735,821)
(24,386,319)
-

(78,279,416)
(4,815)
(41,593,833)
(6,265,631)
(30,420,548)
5,411

(46,833,349)
(3,778)
(2,286,070)
(4,224,725)
(40,448,853)
130,077

1,357
1,357

(10,644)
(10,644)

(319,500,000)

(165,000,000)

75,660,986

262,237,440

DÖNEM BAfiI NAK‹T MEVCUDU
DÖNEM ‹Ç‹ NAK‹T G‹R‹fiLER‹
Yasal gelirler
Di¤er faaliyetlerden gelirler
Giderler
NAK‹T ÇIKIfiI GEREKT‹RMEYEN G‹DERLER
Borç ve gider karfl›l›klar›
Dönem sabit k›ymet amortisman›

DÖNEN VARLIKLARDA ARTIfi/(AZALIfi)
Menkul k›ymetler
Alacaklar
Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklar›
Di¤er dönen varl›klar
KISA VADEL‹ YABANCI KAYNAKLARDA ARTIfi/(AZALIfi)
Borçlar
Di¤er borçlar
Ödenecek vergi ve di¤er yükümlülükler
Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklar›
Borç ve gider karfl›l›klar›
DURAN VARLIKLARDA ARTIfi/(AZALIfi)
Alacaklar
Di¤er alacaklar
Mali duran varl›klar
Maddi duran varl›klar (net)
Maddi olmayan duran varl›klar (net)
UZUN VADEL‹ YABANCI KAYNAKLARDA ARTIfi
Borçlar
GEÇM‹fi YILLAR GEL‹R G‹DER FARKINDA AZALIfi
YIL SONU NAK‹T MEVCUDU
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EK-2

‹STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
31 ARALIK 2002 VE 2001 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T FON AKIM TABLOLARI (Milyon TL olarak ifade edilmifltir)

2002

2001

DÖNEN VARLIKLARDA ARTIfi/(AZALIfi)

(174,319,438)

(4,963,856)

Haz›r de¤erler
Menkul k›ymetler
Alacaklar
Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklar›
Di¤er dönen varl›klar

(186,576,454)
(62,522)
17,382,167
(7,079,972)
2,017,343

(3,873,047)
317,731
253,387
(1,815,188)
153,261

KISA VADEL‹ YABANCI KAYNAKLARDA ARTIfi/(AZALIfi)

45,242,853

(24,897,811)

Borçlar
Di¤er borçlar
Ödenecek vergi ve di¤er yükümlülükler
Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklar›

912,396
26,230
49,895,245
(5,591,018)

221,624
2,705
(735,821)
(24,386,319)

(219,562,291)

19,933,955

‹fiLETME SERMAYES‹NDEK‹ ARTIfi/(AZALIfi)
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‹MKB P‹YASALARININ ‹fiLEM SAATLER‹
H‹SSE SENETLER‹
P‹YASASI

Ulusal Pazar, ‹kinci Ulusal Pazar,
Yeni Ekonomi Pazar›*
Disket ve Ex-API ile Emir ‹letimi
Klavye ve Ex-API ile Emir ‹letimi

09:30-12:00 / 14:00-16:30
09:30-09:45 / 14:00-14:10
09:45-12:00 / 14:10-16:30

Resmi Müzayede, Birincil Piyasa,
Toptan Sat›fllar Pazar›

11:00-12:00

Gözalt› Pazar›

14:00-15:00

Kesin Al›m-Sat›m Pazar›

Ayn› gün valörlü 09:30-12:00 / 13:00-14:00
‹leri valörlü
09:30-12:00 / 13:00-17:00

Repo/Ters Repo Pazar›

Ayn› gün bafllang›ç valörlü 09:30-12:00 / 13:00-14:00
‹leri bafllang›ç valörlü
09:30-12:00 / 13:00-17:00

Gayrimenkul Sertifikalar› Pazar›

09:30-12:00 / 13:00-17:00

VADEL‹ ‹fiLEMLER
P‹YASASI

Döviz Üzerine Vadeli ‹fllem
Sözleflmeleri

10:00-12:00 / 13:00-14:00

ULUSLARARASI PAZAR

Depo Sertifikalar› Piyasas›

13:00-16:30

Tahvil ve Bono Piyasas›
Kesin Al›m-Sat›m ‹fllemleri
Repo/Ters Repo ‹fllemleri

10:00-17:00
10:00-16:00

TAHV‹L VE BONO
P‹YASASI

*3 Mart 2003 tarihinden önce ‹kinci Ulusal Pazar, “Bölgesel Pazarlar”; Yeni Ekonomi Pazar› ise “Yeni fiirketler Pazar›” olarak adland›r›lmaktayd›.
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‹STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
Reflitpafla Mah. Tuncay Artun Cad.
Emirgan 34467–‹stanbul
Tel
: 0.212. 298 21 00 (pbx)
Faks
: 0.212. 298 25 00 (pbx)
www.imkb.gov.tr (Türkçe)
www.ise.org (‹ngilizce)

