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BAŞKAN’IN MESAJI

Türkiye ekonomisi son beş yılda yakalamış
olduğu kesintisiz büyüme trendini 2007
yılında da sürdürmüş ve yatırımcıların
ilgisini çekmeye devam etmiştir. Nitekim,
2006 yılında olduğu gibi 2007 yılında da
net doğrudan yabancı sermaye yatırımları
artış göstermiş ve 21,9 milyar ABD doları
olarak gerçekleşmiştir.
Bu konjonktürde, İMKB de ekonomiye
kaynak sağlama işlevini artırarak devam
ettirmiş, 2007 yılında sağlanan 6,5 milyar
ABD Doları kaynak ile kuruluşundan
bugüne ekonomiye aktardığı fon tutarı 37
milyar ABD Dolarını aşmıştır. Ekonominin
barometresi olarak kabul edilen İMKB
endeksinde son beş yılda ABD Doları
bazında 7,6 kat artış gerçekleşmiş ve İMKB
2007 yılında dolar bazında yatırımcısına
sağladığı % 72 getiri ile dünya borsaları
arasında 5. sırada yer almıştır.
İMKB Hisse Senetleri Piyasası günlük
ortalama işlem hacmi, 2007 yılında bir
önceki yıla göre, YTL bazında %15 artışla
1.539 milyon YTL’ye, ABD Doları bazında
da %32 artışla 1.212 milyon ABD
Doları’na ulaşmıştır. Borsamızda işlem
gören şirketlerin toplam piyasa değeri de,
2007 yılı sonu itibariyle bir önceki yıla
göre % 77 artış göstererek 290 milyar ABD
Doları’na yükselmiştir.

İMKB Başkanı Hüseyin ERKAN

2007 yılında, Hisse Senetleri Piyasasına
ilişkin önemli uygulamalar da hayata
geçirilmiştir. Bunlar içinde en önemlileri;
Piyasa Alım-Satım Sistemi ve üye
sistemleri üzerinde seans başlarında
gözlenen yükün hafifletilmesi, aracı
kurumların
operasyon
yüklerinin
azaltılması ve piyasa oluşumuna katkıda
bulunulması amacıyla 2 Şubat 2007
tarihinde başlatılan “Açılış Seansı”
uygulaması ile, 7 Eylül 2007 tarihi
itibariyle Hisse Senetleri Piyasası seans
saatlerinin yeniden düzenlenmiş olmasıdır.
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Diğer taraftan, her yıl önemli büyüklüklerde
işlem yapılan Tahvil ve Bono Piyasası’nın
günlük ortalama işlem hacmi 2006 yılına
göre %11’lik bir artış kaydederek, 2007
yılında 9.016 milyon ABD Doları’na
yükselmiştir. İMKB Tahvil ve Bono
Piyasası 2007 yılında, işlem hacmi
bakımından İspanya Borsası, Londra
Borsası, OMX ve Kolombiya Borsası’ndan
sonra dünya borsaları arasında beşinci
sırada gelmektedir.
2007 yılında Borsamızda “Yabancı Menkul
Kıymetler Piyasası” adıyla yeni bir piyasa
kurulmuş ve 16 Şubat 2007 tarihinde
faaliyete geçmiştir. Bu piyasada, T.C.
Hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda
ihraç edilen ve Borsa kotunda bulunan
Eurotahviller işlem görmektedir.
Finans piyasalarının globalleştiği ve sınır
ötesi
işlemlerin
saniyelerin
altında
gerçekleştiği bir konjonktürde Borsamız
elektronik altyapısını güçlendirmiş, Hisse
Senetleri Piyasası Alım-Satım Sistemi’nin
emir işleme kapasitesini önemli ölçüde
artıracak olan donanımı sağlamıştır. 2007
yılında Borsamıza iletilen emirlerin % 91’i
uzaktan erişim yoluyla gerçekleştirilmiştir.
2007 yılı içinde Borsamıza ilişkin
gerçekleşen bir başka gelişme de, kurumsal
derecelendirme şirketlerinden 6 ve üzerinde
not alan İMKB’de işlem gören firmaların
dahil
edildiği
“Kurumsal
Yönetim
Endeksi”nin 31 Ağustos 2007 tarihinden
itibaren yayınlanmaya başlanmasıdır. Bu
endeks kapsamında halen 9 şirket
bulunmakta olup, önümüzdeki yıllarda
kurumsal

yönetim

ilkelerinin

uygulanmasında sağlanacak gelişmeye
paralel olarak endekste yeralacak şirket
sayısının artacağı beklenmektedir.
Diğer taraftan, sermaye piyasalarının en
önemli
fonksiyonu
olan
kamuyu
aydınlatmanın elektronik olarak yapılması
için Borsamızın, SPK ve TÜBİTAK-UZAY
ile birlikte yürütmekte olduğu “Kamuyu
Aydınlatma Platformu Projesi” son
aşamasına
gelmiş,
test
yayınına
başlanmıştır. Projenin 2008 yılı içinde
tamamlanarak
devreye
alınması
planlanmaktadır.
Borsamız 2007 yılında risk yönetimi ve iş
sürekliliği planlaması konusunda da ciddi
çalışmalar başlatmıştır. Bu kapsamda, Risk
Yönetim
Müdürlüğü
tarafından
sürdürülmekte olan “İş Süreçlerinin
Çıkarılması Projesi” ile Takasbank ile
koordineli bir şekilde yürütülmekte olan
“Piyasalararası Teminatlandırma Projesi”
nin 2008 yılı sonuna kadar tamamlanması
hedeflenmektedir.
2007 yılındaki tüm bu gelişmeler, yönetim
ve uygulama kademesinde görev yapan
piyasa katılımcılarının özverili çalışmaları
ile gerçekleştirilmiş olup, bu başarının
yakalanmasında destekleri ile bize güç
veren, başta sayın üyelerimiz olmak üzere,
değerli personelimize ve katkıda bulunan
ilgili kişi ve kuruluşlara teşekkürlerimi
sunarım.

Hüseyin ERKAN
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YÖNETİM KURULU
•

Hüseyin ERKAN, Başkan

•

Yusuf SERBEST, Başkan Vekili

•

Sudi AYDEMİR, Üye

•

Mehmet OSMANOĞLU, Üye

•

Berra KILIÇ, Üye

DENETLEME KURULU
•

Didem GORDON, Üye

•

Hakan TURUNÇ, Üye

Soldan sağa: Didem Gordon, Sudi Aydemir, Yusuf Serbest , Hüseyin Erkan, Mehmet Osmanoğlu, Berra Kılıç, Hakan Turunç
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ÜST YÖNETİM

Hüseyin ERKAN
Başkan

Arıl SEREN
1. Başkan Yardımcısı

Emin Ali GÜNDEZ
Başkan Yardımcısı
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ÜST YÖNETİM

Dr. H. Esin AKBULUT
Başkan Yardımcısı

Cavit SAVCI
Başkan Yardımcısı

İbrahim KURBAN
Teftiş ve Gözetim Kurulu
Başkanı

Tangül DURAKBAŞA
Baş Hukuk Müşaviri

Canan Güven OKAN
Bilgi Sistemleri Merkezi
Genel Yönetmeni
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DİSİPLİN KOMİTESİ
•

Bedii ENSARİ, Başkan

•

Hayati ÖZTORNACI, Üye

•

Berrin Bahar OKÇU, Üye

Soldan sağa: Bedii ENSARİ, Hayati ÖZTORNACI

UYUŞMAZLIK KOMİTESİ
•

Yasemin ÖNEY CANKURTARAN,

Başkan
•

Ayşe TERZİ, Üye

•

Hakan DEMİRBİLEK, Üye

Soldan sağa: Yasemin ÖNEY CANKURTARAN,
Hakan DEMİRBİLEK, Ayşe TERZİ
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2007 YILINDA TÜRKİYE
EKONOMİSİ VE SERMAYE
PİYASASI

BÜYÜME
Türkiye

ekonomisinde

son

beş

yıldır

Başbakan R. Tayyip Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı ve
Devlet Bakanı Prof. Dr. Nazım Ekren’in İMKB’yi ziyareti

görülen büyüme hızı 2007 yılında da devam

dengesinin sermaye ve finans hesapları

etmiştir. 2007 yılı 9 aylık dönemde Gayri

dengesi kalemi 2007 yılında 38,4 milyar

Safi Milli Hasıla (GSMH) sabit fiyatlarla

ABD Doları, portföy yatırımları kalemi ise

YTL

717

bazlı

gelişme

hızı

%4

olarak

milyon

ABD

Doları

olarak

gerçekleşmiştir. 2007 yılının ilk çeyreğinde

gerçekleşmiştir. Yıl sonunda T.C. Merkez

%6,8 olan GSMH’daki büyüme hızı, yılın

Bankası toplam brüt döviz rezervleri bir

ikinci çeyreğinde %4,1, üçüncü çeyreğinde

önceki yıl sonuna göre 16,6 milyar ABD

%2 olmuştur. 2007 yılı 9 aylık dönemde

Doları artarak 117,7 milyar ABD Doları

GSMH

seviyesine yükselmiştir.

cari

fiyatlarla

ABD

Doları

cinsinden %19,3’lük artışla 348,7 milyar
ABD Doları’na yükselmiştir. 2007 yılında

PARA ARZI ve ENFLASYON

kişi başına milli gelir ise %70,4’lük artışla

Yıllık enflasyon oranları 2007 yılı sonunda

9.333 ABD Doları’na yükselmiştir.

Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE)
%8,39,

ÖDEMELER DENGESİ
2007 yılında ihracat bir önceki yıla göre
%25,3 artarak 107,2 milyar ABD Doları,
ithalat ise %21,8 artarak 170 milyar

Üretici Fiyatları Endeksi’nde

(ÜFE) %5,94 olmuştur. Enflasyon oranı,
2006 yılı sonunda TÜFE’de %9,65, ÜFE’de
%11,58 olarak gerçekleşmiştir.

ABD Doları olmuştur. 2006 yılı sonunda

Dolaşımdaki para ve vadesiz mevduat

32,2 milyar ABD Doları açık veren cari

(YTL ve yabancı para) içeren M1 para arzı

işlemler dengesi, 2007 yılında 38 milyar

2007

ABD Doları açık vermiştir. Ödemeler

77,7 milyar YTL’ye yükselmiştir. Vadeli

yılı
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sonu

itibariyle

%7,6 artışla

mevduatı da (YTL ve yabancı para) içeren

başlaması ve ekonomik büyüme sayesinde

M2 para arzı ise %16 artışla 345 milyar

yatırım ortamında gerçekleşen iyileşmenin

YTL’ye ulaşmıştır.

özelleştirme ve birleşmelerde önemli bir

2007 yılı sonunda bankalardaki yurtiçi
toplam Yeni Türk Lirası mevduat 209,9
milyar

YTL

olarak

gerçekleşmiştir.

Mevduat bankalarının 2007 yılında açtıkları
yurtiçi kredi hacmi %28 artış göstererek
218,2 milyar YTL olarak gerçekleşmiştir.
KAMU FİNANSMANI

% 10,6 artarak 185 milyar YTL olurken,
harcamalar 2006 yılına göre %15,6 artışla
milyar

gerçekleşmiştir.
gelirleri

YTL
Aynı

%11,2

uygulamalarının toplam tutarının 8,1 milyar
ABD

Doları’na

ulaştığı

2006

yılının

ardından, 2007 yılında 4,2 milyar ABD
Doları

tutarında

özelleştirme

gerçekleştirilmiştir. 2007 yılında yapılan
özelleştirme işlemlerinin %54,2’si tesis /
varlık satışı, %43,5’i halka arz yöntemi ile

2007 yılında bütçe gelirleri geçen yıla göre

199,8

artışa yol açtığı ve yıl içindeki özelleştirme

seviyesinde

dönemde,

artarak

vergi

152,8 milyar

YTL’ye ulaşmıştır. 2006 yılı sonunda
251,5 milyar YTL olan iç borç stoku 2007
yılında 249,1 milyar YTL’si (%97,6) tahvil, 6,1
milyar YTL’si (%2,4) Hazine bonosu olmak
üzere toplam 255,3 milyar YTL olarak

gerçekleşmiştir. 2006 yılında 205,5 milyar
ABD Doları olan dış borç stoku 2007
yılında %20,3 artarak 247,2 milyar ABD

satış,

%2,3’ü

bedelli

devir

olarak

gerçekleştirilmiştir.
SERMAYE PİYASASI
2007 yılında 10,5 milyar YTL tutarında
menkul kıymet ihracı Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından kayda alınmıştır. 2007
yılında kayda alınan menkul kıymetlerin
7,86 milyar YTL'lik kısmı hisse senetleri,
1,85 milyar YTL'lik kısmı menkul kıymet
yatırım fonu katılma belgesi, 450 milyon
YTL’lik kısmı Emeklilik Yatırım Fonu, 230
milyon YTL’lik bölümü finansman bonosu
ve 150,2 milyon YTL’lik kısmı özel sektör
tahvil ihraçlarından oluşmaktadır.

Doları’na yükselmiştir.

2007

ÖZELLEŞTİRME

yılında

menkul

kıymet

stokları

nominal değer toplamı 307,5 milyar YTL
Son yıllardaki siyasi istikrar, uygulanan

seviyesindedir. Toplam menkul kıymet

enflasyon programı, AB ile müzakerelerin

stokları içerisinde özel sektör %17, kamu
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sektörü %83 paya sahiptir. Menkul kıymet

yer almıştır. 2007 yılı sonunda menkul

stoklarının en önemli kalemlerini %81 ile

kıymet yatırım ortaklıkları ve gayrimenkul

Devlet tahvilleri, %16,8 ile hisse senetleri

yatırım ortaklıklarının

ve %2 ile Hazine bonoları oluşturmuştur.

toplamı

Özel sektör en çok hisse senedi, kamu

gerçekleşmiştir.

sektörü ise en çok Devlet tahvili ile fon
toplamıştır.

3,6

piyasa

milyar

değerleri

YTL

olarak

2007 yılında 9 şirketin hisse senetleri halka
arz edilerek, Borsa’da işlem görmeye

2007 yılı sonunda yatırım fonlarının portföy

başlamıştır. Sözkonusu halka arzlardan

değerleri, “A tipi” 919,4 milyon YTL ve

ihraçcı şirketler toplam 4,36 milyar YTL

“B tipi” 25,5 milyar YTL olmak üzere

halka arz hasılatı elde etmiştir. 2007 yılında

26,4 milyar YTL ’ye ulaşmıştır. Portföy

iki Borsa Yatırım Fonu (BYF) İMKB Fon

yapıları

Pazarı’nda işlem görmeye başlamış olup,

itibariyla;

“A

tipi”

yatırım

fonlarının portföylerinde %68,16 ile hisse

işlem gören BYF sayısı 8’e ulaşmıştır.

senedi, %16,03 ile Devlet tahvili ve Hazine
bonosu, %14,96 ile ters repo işlemleri;
“B tipi” yatırım fonlarının portföylerinde
ise

%57,78

ile

ters

repo

işlemleri,

%38,69 ile Devlet tahvili ve Hazine bonosu

Kaynak: SPK, İMKB, TCMB, HM, TÜİK, ÖİB

Menkul Kıymet Stokları (Milyon YTL)
Özel Sektör Menkul Kıymetleri
Hisse Senedi
Tahvil
Finansman Bonosu
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Banka Bonosu/Banka Garantili Bono
Kar Zarar Ortaklığı Belgesi
Gayrimenkul Sertifikası
Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Gelir Ortaklığı Senedi
Dövize Endeksli Senetler
Özelleştirme Tahvili
Toplam

2006
41.058,6
40.925,6
120,0
13
0
0
0
0
252.370,1
241.876,5
9.593,6
0
0
900
293.428,6

%
14
13,9
0
0
0
0
0
0
86,01
82,4
3,3
0
0
0,3
100
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2007
52.225,3
51.685,04
270,21
270
0
0
0
0
255.310
249.176
6.134
0
0
0
307.535,25

%
17
16.8
0,1
0,1
0
0
0
0
83,02
81
2
0
0
0
100

değerleri esas alındığında az da olsa bir

İMKB PİYASALARI

düşüş yaşanmıştır. Ulusal-100 Endeksi,
2007 yılı sonu itibariyle, 2006 yılının son
işlem günündeki kapanış değeri olan 39.117

HİSSE SENETLERİ PİYASASI

puana göre % 42 artarak 55.538 puandan

Piyasa Verileri

kapanmıştır. İMKB Ulusal-100 Endeksi

Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ortalama

aynı

günlük

1.620’den 2.789 puana yükselmiştir.

işlem

hacmi

2006

yılında

dönemde

ABD

Doları

bazında

1,30 milyar YTL iken, 2007 yılında % 15
artarak 1,53 milyar YTL’ye ulaşmıştır.
Önceki yıl 182 bin olan ortalama günlük
sözleşme sayısı, 2007 yılında 192 bine
yükselmiştir. 2006 yılında 366 milyon olan
ortalama günlük işlem miktarı ise 2007
yılında 464 milyona yükselmiştir. Günlük
işlem hacmi, 2007 yılı içindeki en yüksek
değerine 3,43 milyar YTL ile 17 Ağustos
2007 tarihinde ve 2,89 milyar ABD Doları
ile 5 Ekim 2007 tarihinde ulaşmıştır.

Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı
Prof. Dr. Nazım Ekren’in İMKB’yi ziyareti

Borsa'da işlem gören şirketlerin 2006 yılı
son işlem günü kapanış fiyatlarına göre 230

Hisse Senetleri Piyasası’nda 2007 yılı

milyar YTL (164 milyar ABD Doları) olan

toplam işlem hacmi 388 milyar YTL

toplam piyasa değeri, 2007 yılı sonunda

(301 milyar

336 milyar YTL’ye (290 milyar ABD

ABD

Doları)

olarak

gerçekleşmiştir. 2006 yılında ise 325 milyar
YTL (230 milyar ABD Doları) olarak
gerçekleşmişti.

Doları) yükselmiştir.
Üyelerin

emir

iletim

yöntemleri

incelendiğinde; Alım-Satım Sistemi ile

Yıl içerisinde özellikle yurtdışı piyasalarda

üyelerin merkezi sistemlerini elektronik bir

yaşanan gelişmeler ve seçimlerin etkisiyle

altyapı, iletişim protokolü ve kullanım

hareket eden İMKB Ulusal-100 endeksi, en

yöntemi aracılığıyla bağlamak, üyelerin bu

yüksek seviyesine 58.231 puanla 15 Ekim

yapı vasıtasıyla emir işlemlerini (emir giriş,

2007 tarihinde ulaşmıştır. Ancak sene sonu

emir düzeltme, emir bölme, emir iptal, emir
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durum sorgusu fonksiyonlarını) elektronik

(3,25 milyar ABD Doları) olan işlem

ortamda yürütebilmelerini sağlamak için

hacmi, 2007’de 7,01 milyar YTL’ye (5,45

oluşturulmuş bir mesajlaşma arayüzü olan

milyar ABD Doları’na) yükselmiştir. 2006

Ex-API kanalıyla iletilen emirlerin toplam

yılında

emirler içerisindeki payının, 2006 yılında

yükselmiştir. Oluşturulan bazı sektörel ve

%88 iken 2007 yılı sonu itibariyle % 91’e

genel endeksleri yansıtan BYF’nın yanısıra,

yükseldiği gözlenmiştir.

işlem

6

olan

BYF

görmeye

sayısı

başlayan

ise

8’e

devlet

iç

borçlanma senetleri fiyatlarına dayalı BYF

Pazarlardaki Gelişmeler

yatırımcılar

2007 yılında Borsa pazarlarına halka arz

için

farklı

bir

alternatif

oluşturmuştur.

edilmiş 9 yeni şirketin hisse senetleri
katılmıştır. Hisse Senetleri Piyasası’nda

2007 Yılındaki Önemli Gelişmeler

2007 yılı içerisinde; Ulusal Pazar'da 292,

2007 yılı içerisinde gerçekleştirilen genel

İkinci Ulusal Pazar'da 14, Yeni Ekonomi

seçimler,

Pazarı’nda 3 ve Gözaltı Pazarı'nda 10

Anayasa halkoylaması siyasi alandaki en

olmak üzere toplam 319 şirketin hisse

önemli

senetleri ile, 8 Borsa Yatırım Fonu’nun

Ekonomide ise ABD'deki mortgage kriziyle

katılma belgeleri işlem görmüştür.

başlayan ve diğer ekonomik alanlara da

Ulusal Pazar'ın 2007 yılı toplam işlem
hacmi

376

milyar

YTL

olarak

sıçrayan

Cumhurbaşkanlığı
olaylar

olarak

küresel

seçimi
yerini

ve
aldı.

dalgalanma

dünya

ekonomisini olumsuz etkiledi. Bununla

gerçekleşmiştir. Bu tutar, HSP toplam işlem

birlikte,

hacminin %97'sini oluşturmuştur. 2007

dalgalanmalara

yılında, İkinci Ulusal Pazar'da 4,42 milyar

olması

YTL, Yeni Ekonomi Pazarı’nda 0,56 milyar

gelişmiş

YTL, Gözaltı Pazarı'nda ise 0,17 milyar

boyutuna varmadan yaşanmıştır.

YTL tutarında işlem gerçekleştirilmiştir.

Konut finansman sistemine (Tutsat) ilişkin

Pazarın açılmasının üzerinden kısa bir süre

yasanın,

geçmiş olmasına rağmen Borsa Yatırım

yürürlüğe girmesi, önümüzdeki dönemlerde

Fonları

sermaye piyasalarını olumlu yönde etkilemesi

(BYF)

önemli

gelişmeler

kaydetmiştir. Geçen yıl 4,63 milyar YTL

Türk

ekonomisinin
oranla

itibariyle,

hazırlıklı

olumsuzluklar

ülkelerde

Resmi

daha

önceki

olduğu

Gazete’de

kadar

diğer
kriz

yayımlanarak

beklenen bir diğer önemli gelişme olmuştur.
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Türkiye

2007

özelleştirmeler,

yılında
gerekse

sermaye

açılımları

miktarda

yabancı

da
özel

gerek

yapılmış ve İMKB Yönetim Kurulu

kesimin

kararı ile açılış seansı 2 Şubat 2007

sonucunda
sermaye

ciddi

tarihi

çekmeyi

uygulamaya

konulmuştur. Bu yeni uygulama aracı

başarmıştır.
Bu

itibariyle

kurumlar, yatırımcılar vb. tüm piyasa

gelişmeler

ile

birlikte

katılımcıları

yabancı

olumlu

karşılanmış ve faydalı bulunmuştur.

yatırımcıların da piyasamıza ilgisi oldukça
yoğun olmuş ve halka açık hisse senetleri

tarafından

•

Hisse

Senetleri

Piyasası

Seans

içerisindeki payları % 72 seviyelerine

Saatleri: İMKB Yönetim Kurulu’nun

ulaşmıştır. Yabancı yatırımcıların 2007 yılı

aldığı

işlem hacmi içerisindeki payları ise % 24

saatleri, 7 Eylül 2007 tarihinden itibaren

olmuştur.

geçerli

Açılış

Seansı:

Sistemi

ve

doğrultusunda

olmak

düzenlenmiştir.

Yeni Düzenlemeler
•

karar

üzere
Yeni

seans
yeniden

düzenleme

uyarınca; birinci seans başlangıcındaki
İMKB

üyelerimizin

Alım-Satım

açılış seansının toplam 30 dakikalık

sistemleri

süresi 15 dakikaya indirilmiş, bu süre

üzerinde seans başlarında gözlenen

birinci

yükün hafifletilmesi, aracı kurumların

bölümüne eklenmiştir. Ayrıca ikinci

operasyon yüklerinin azaltılması ve

seansın 16:30 olan bitiş saati, seans

piyasa oluşumu ve fiyat istikrarına

süresi yarım saat uzatılmak suretiyle

katkıda bulunulması amacıyla geçmiş

17:00

dönemlerde

oluşturulup

uygulama ile açılış seansının toplam

üyelerimize tanıtılan ve üyelerimizin de

süresi 15 dakika kısalırken, sürekli

görüşleri

Açılış

müzayede seanslarının süresi birinci

Seansı çalışmaları 2006 yılı içerisinde

seans 15 dakika, ikinci seans 30 dakika

tamamlanmıştı. İMKB Elektronik Alım-

olmak

Satım Sistemi’nde yapılması gereken

uzatılmıştır.

yazılım

altyapısı

alınarak

tasarlanan

düzenlemeleri

ve

bu

yazılımların üyelerimizin katılımı ile
test

edilmesine

yönelik

çalışmalar

•

seansın

olarak

üzere

sürekli

müzayede

belirlenmiştir.

toplam

45

Bu

dakika

BYF Baz Fiyat Aralığı ve Fiyat Adım
Tablosu: İMKB Yönetim Kurulu’nun
kararı ile, Hisse Senetleri Piyasası
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bünyesindeki Fon Pazarı’nda işlem

vb. faaliyetlerle kendini tanıtma imkanı

gören Borsa Yatırım Fonları için geçerli

sağlanmıştır.

olan baz fiyat aralığı ve fiyat adım
tablosu

24

Ekim

2007

tarihinden

itibaren geçerli olmak üzere yeniden

Devam Eden Önemli Çalışmalar
•

Sistem Kapasitesinin Artırılması ve

belirlenmiştir. Bu değişiklik ile; yüksek

Güncelleştirilmesi: Yeni yatırımlarla

fiyat seviyelerinde BYF’nin dayandığı

HSP Alım-Satım Sistemi kapasitesinin

menkul değerlerle olan fiyat ilişkisinde

artırılması

hassasiyeti üst seviyede tutmak ve

güncelleştirilmesi

böylece daha dar “spread”ler oluşmasını

Böylelikle her zaman olduğu gibi

sağlayarak etkin bir piyasa oluşturmak

kesintisiz, hızlı ve yüksek kapasiteyle

amaçlanmıştır.

en yeni teknoloji kullanılarak işlemlerin

ve

teknik

altyapının

planlanmaktadır.

sürdürülmesi amaçlanmaktadır.
•

Varant Pazarı: Varantların, İMKB
Hisse

Senetleri

Piyasası’nda

işlem

görmesine yönelik olarak 2007 yılı
sonlarına doğru başlatılan, SPK ve ilgili
diğer kurumlar ile ortaklaşa sürdürülen
2007 yılında başlatılan “Halka Arz Töreni”

•

çalışmalar devam etmektedir.

Halka Arz Törenleri: Halka arzı

TAHVİL VE BONO PİYASASI

gerçekleştirilen

Piyasa Verileri:

ve

hisse

senetleri

İMKB’de işlem görmeye başlayacak
şirketlerin ikincil piyasadaki ilk işlem
günlerinde, şirket yetkilisinin seansı
başlatmak üzere gongu çalması suretiyle
tören
Törenle

düzenlenmeye
birlikte,

başlanmıştır.

işlem

görmeye

başlayan şirkete, aynı gün İMKB’de
basın toplantısı düzenleme, sergi açma

Tahvil ve Bono Piyasası gelişimini 2007
yılında da sürdürmüş, 2006’da 2,92 trilyon
YTL olan yıllık işlem hacmi, 2007 yılı
sonunda 2,94 trilyon YTL'ye yükselmiş,
ortalama günlük işlem hacmi ise 11,65
milyar YTL olmuştur.
Piyasa işlem hacminin % 87,60’ı Repo/Ters
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Repo Pazarı’nda, %12,40’ı Kesin AlımSatım Pazarı’nda gerçekleşmiştir.

Yeni Düzenlemeler
•

Yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşlar

Toplam işlem hacmi 2007 yılında ABD

hesabına

Doları bazında 2006 yılına göre %11,35’lik

Piyasası’nda

bir

gerçekleştirilen

artışla

2,27

trilyon

ABD

Doları

İMKB

Tahvil

ve

ve

İMKB

kesin

alım

Bono
dışında
satım

olmuştur. Aynı dönemde Kesin Alım-Satım

işlemlerine

Pazarı’nda %3,22 artarak 278,87 milyar

bilgilerinin günlük olarak Borsa’ya

ABD Doları’na yükselen işlem hacmi,

bildirilmesi uygulamasına başlanmıştır.

Repo/Ters Repo Pazarı’nda %12,59 artarak
1,99 trilyon ABD Doları seviyesinde

•

ilişkin

işlem

hacmi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
tarafından ihraç edilen Likidite Senetleri

gerçekleşmiştir.

işlem görmeye başlamıştır.

Tahvil ve Bono Piyasası’nın 2006 yılında
8,13 milyar ABD Doları seviyesinde olan

•

Minimum emir miktarı; TCMB Likidite
Senetleri

ortalama günlük işlem hacmi, 2007 yılında

için

Normal

Emirler

Pazarı’nda 100 bin YTL nominal ve

9,01 milyar ABD Doları’na yükselmiştir.

katları, Küçük Emirler Pazarı’nda 1.000

2007 yılı Aralık ayı itibariyle, Tahvil ve

YTL

Bono Piyasası’nda işlem yapmaya yetkili

maksimum emir büyüklüğü ise 10

91’i aracı kurum, 41’i banka olmak üzere

milyon

toplam 132 aracı kuruluş bulunmaktadır.

belirlenmiştir.

2007 yılında, Borsa dışında gerçekleştirilen

nominal

ve

YTL

katları

nominal

olup,
olarak

2008 Yılına İlişkin Hedefler :

ve İMKB’de tescil edilen tahvil, bono ve
repo işlemleri, bir önceki yıla göre %2,85
artarak, 725,89 milyar YTL olmuştur.

2008 yılında;
•

İMKB Tahvil ve Bono Piyasası işleyiş

Tahvil ve Bono Piyasası’ndaki işlemler ile

esaslarında ve Otomatik Alım-Satım

Borsa dışında gerçekleştirilen ve İMKB’de

Sistemi’nde (OTASS) aşağıda sıralanan

tescil

ve

edilen

%19,83’lük

işlemlerin
kısmı

Borsa

toplamının
dışında,

%80,17’lik kısmı ise Tahvil ve Bono

yazılım

testleri

değişikliklerin
hedeflenmektedir:

Piyasası’nda gerçekleşmiştir.
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devreye

tamamlanan
alınması

a) Kuponlu menkul kıymetlerde “temiz

ayında

fiyat” üzerinden emir girilmesi,

fiyat/getiri

ve

endeksli

oran

gerek

Finansman

tahvillerin

Tahvil

ve

Bono

öngörüldüğü şekilde enflasyon katkısını
içermeyen “temiz fiyat” üzerinden işlem

emir giriş ekranı açık iken söz konusu
kapatmaya

2007

Piyasası’nda Hazine Müsteşarlığı tarafından

girişini

engellemek amacı ile kontrol konulması ve
ekranı

edilen

Programı’nda duyurulduğu gibi TÜFE’ye

b) OTASS sistemine emir giriş aşamasında
hatalı

ilan

görmesinin sağlanması,

olmadan

kullanıcıların mevcut açık emirler listesi

• Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım-

içerisinde herhangi bir emri çağırıp iptal

Satım Pazarı günlük bültenine para birimi,

edebilmesi,

kupona kalan gün, açılış fiyatı, kapanış
fiyatı, kapanış talep fiyatı, kapanış teklif

c) T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından,
kullanılmakta

olan

enstrümanlarının

iç

fiyatı, önceki işlem tarihi, önceki ağırlıklı

borçlanma

ortalama fiyat, önceki kapanış fiyatı, açılış

çeşitlendirilmesi,

basit getirisi, en düşük basit getiri, en

borçlanma vadesinin uzatılması ve yatırımcı

yüksek basit getiri, kapanış basit getirisi,

tabanının genişletilmesi amacıyla Ocak

2007 Yılında ABD Doları Bazında Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı ile Repo
Ters Repo Pazarı Aylık Toplam İşlem Hacimleri

Kesin Alım Satım Pazarı
Repo Ters Repo Pazarı
MİLYON $
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A

E

E

K

A

kapanış bileşik getirisi, kapanış fiyatı yüzde

YABANCI

değişimi, ağırlıklı ortalama fiyat yüzde

PİYASASI

değişimi, kapanış bileşik getirisi yüzde
değişimi, birikimli nominal işlem tutarı,
birikimli işlem hacmi alanlarının ilave
edilmesi,

KIYMETLER

Piyasa bünyesinde kurulması planlanan
Uluslararası Tahvil Pazarı'na ilişkin işleyiş
esasları 6 Nisan 2007 tarihinde yayınlanmış
ve Pazar 16 Nisan 2007 tarihinde faaliyete

• Tahvil ve Bono Piyasası Repo/Ters
Repo Pazarı günlük bültenine açılış oranı,
kapanış

MENKUL

oranı,

kapanış

oranı

yüzde

değişimi, ağırlıklı ortalama oran yüzde
değişimi alanlarının eklenmesi,

geçmiştir.
Uluslararası

Tahvil

Pazarı'nda

T.C.

Hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda
ihraç edilen ve Borsa kotunda bulunan
Eurotahviller işlem görmektedir. 31 Aralık

• İMKB DİBS Fiyat ve Performans

2007 tarihi itibariyle Borsa kotunda ABD

Endeksleri için değişim ve yüzde değişim

Doları cinsinden 17, Euro cinsinden 9 adet

alanlarının ilave edilmesi,

ihraç edilmiş Eurotahvil bulunmaktadır.

• Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım-

31 Aralık 2007 tarihi itibariyle, piyasanın

Satım Pazarı haftalık bülteninde birikimli

açılışından itibaren toplam 19 Borsa üyesi

nominal işlem tutarı ve birikimli işlem

tarafından ABD Doları ve Euro para

hacmi alanlarının belirtilmesi,

birimleri cinsinden gerçekleşen işlemler
hakkında özet bilgi aşağıda verilmektedir.

• Özel Sektör Tahvilleri için Devlet İç
Borçlanma Senetleri'ndeki Piyasa Yapıcılık

16/04/2007 - 31/12/2007 Dönemi Özeti*

uygulamasına benzer şekilde çalışacak bir

Nominal

“ikinci el piyasa”nın oluşturulması,

İşlem Tutarı

• Tescil işlemlerinin daha nitelikli hale
getirilerek, Borsa dışında gerçekleştirilen
ikinci el tahvil işlemlerine ilişkin daha
kapsamlı bilginin piyasa katılımcılarına ve
kamuya duyurulması planlanmaktadır.

İşlem Hacmi

Sözleşme
Sayısı

Euro

12.360.000

12.895.802,33

54

ABD

38.240.000

46.355.267,21

122

Doları
(*) Toplamlar tek üyenin taraf olduğu işlemleri de
kapsamaktadır.
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Uluslararası Tahvil Pazarı'nda işlemiş faizi

“Teminatlama

içeren "kirli fiyat"tan emir girilmekte ve

mevzuat ve teknik çalışmalara devam

işlem

edilmiştir.

gerçekleştirilmektedir.

içerisinde

uluslararası

2008

yılı

uygulamalarla

paralellik sağlamak amacıyla işlemiş faizi
içermeyen "temiz fiyat" üzerinden emir
girmeye ve işlem gerçekleştirmeye yönelik
projenin

tamamlanıp

Tahvil

İMKB

Alım-Satım

Otomatik
Sistemi’nde

uygulamaya alınması planlanmaktadır.
Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası'nın
kuruluş amacı kapsamında Türk sermaye
piyasasının uluslararası piyasalarda rekabet
gücünün arttırılması, gerek Türkiye’nin
içinde bulunduğu bölgedeki, gerekse diğer
bölgelerdeki

menkul

kıymet

ticaretine

katılarak Türk ve yabancı yatırımcılara
yönelik

ürün

ve

hizmet

çeşitliliğinin

•

Projesi”ne

ilişkin

İMKB bünyesindeki tüm Müdürlükleri
kapsayacak

olan

operasyonel

risk

yönetimi kapsamında yürütülen “İMKB
İş Süreçleri ve İş Sürekliliği Projesi”
çalışmaları sürdürülmüştür.
Vadeli

İşlemler

Piyasası’nın

kapatılmasından sonra Vadeli İşlem ve
Opsiyon Borsası A.Ş. (VOBAŞ) için destek
çalışmalarına devam edilerek, özellikle
alım-satım sistemi ile ilgili güncelleme ve
iyileştirme çalışmaları, İMKB’nin VOBAŞ
nezdindeki haklarının takibi ve yeni ürün
geliştirilmesi ile ilgili görüş bildirilmesi
gibi konularda katkıda bulunulmuştur.

geliştirilmesine ilişkin çalışmalar devam

Bu faaliyetler dışında Devlet Bakanlığı,

etmektedir.

SPK

ve

İMKB

yönetiminin

talepleri

doğrultusunda, genel ekonomi, sermaye

RİSK YÖNETİMİ

piyasaları, İMKB’nin gelişim proje ve

2007 yılında “Risk Yönetimi” faaliyetleri

politikaları konusunda istenen rapor ve

kapsamında;

çalışmalar hazırlanmıştır.

•

İMKB Hisse Senetleri Piyasası ve

Ayrıca eğitim, yazışma ve risk yönetim

Tahvil

ağırlıklı

ve

Bono

teminatlandırma

Piyasası
sistemlerinin

sürdürülmüştür.

geliştirilmesi ve daha etkin ve entegre
hale getirilmesi için Takasbank ile
koordineli

olarak

rutin

sürdürülen
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araştırma

faaliyetleri

DENETİM, GÖZETİM VE İZLEME

oluşmaktadır.

FAALİYETLERİ

aşamasının 2008 yılı içinde uygulamaya

Borsada işlem gören menkul kıymetlerin
ve

istikrar

içinde

alınıp

satılabilmesini teminen, oluşturulan pazar
ve piyasaların açık, düzenli ve dürüst
çalışmasını

engelleyen

fiillerin

ortaya

çıkarılmasına yönelik olarak özellikle Hisse
Senetleri Piyasası olmak üzere, menkul
kıymet

piyasalarında

meydana

gelen

olağandışı fiyat ve miktar hareketleri,
oluşturulmuş gözetim sistemi çerçevesinde
izlenerek

sistemin

ilk

alınması planlanmaktadır.

Piyasa Gözetimi
güven

Sözkonusu

raporlanmış,

Borsa

ve

üye

kayıtları üzerinde yapılan incelemelerin

Denetim ve İzleme Faaliyetleri
Piyasa işlemleri dikkat çekici bulunan
ve/veya

Borsa’ya

şikayetleri

iletilen

yatırımcı

çerçevesinde

üyelerin

faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu ve mali
yapıları açısından üyeler nezdinde kısa
süreli denetimler de yapılmıştır. Yapılan
incelemelerin

sonuçları

ile

Borsa

ve

sermaye piyasası mevzuatına aykırı görülen
durumlar

ilgili

ve/veya

Sermaye

birimlere,

komitelere

Piyasası

Kurulu’na

iletilmiştir.

sonuçları Sermaye Piyasası Kurulu’na,
Borsa mevzuatına aykırı görülen durumlar

Yatırımcıların Borsa’ya Başvuruları

ise

Yürütülen denetim, gözetim ve izleme

ilgili

birimlere,

komitelere

vb.

iletilmiştir.

faaliyetlerinin yanısıra tasarruf sahiplerinin
gözetimin

Borsa üyeleri ve Borsa işlemleri ile menkul

etkinliğini artırıcı çalışmalar çerçevesinde

kıymetleri Borsa’da işlem gören şirketlere

yapılan

ilişkin

Türk

sermaye

piyasalarında

analizler

fonksiyonel

sonucunda

çıkarılan

spesifikasyonlara

yazılım

geliştirme

sürdürülmekte;

hem

Borsa,

uygun

çalışmaları
hem

yürütülmüştür.

de

ihtiyaçlarına yönelik, kapsamlı bir sistem
olarak tasarlanan yapı, birisi İstanbul’da
diğeri

Ankara’da

hakkında

da

Borsa

mevzuatı çerçevesinde gerekli incelemeler

Sermaye Piyasası Kurulu’nun amaç ve

(Borsa’da),

şikayetleri

(SPK

bünyesinde) kullanılmak üzere iki üniteden
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DİSİPLİN İŞLEMLERİ VE HUKUKİ

oluşmasını engelleyici
konusunda

alınması

İHTİLAFLAR

hukuki tedbirlerin
azami

gayret

gösterilmiştir.
İMKB

tarafından

işlemlerin

doğru

oturtulması,

tesis

edilen

hukuksal

dolayısıyla

iş

ve

temellere
güvenilirlik

unsurunun sağlanması amacından hareketle;
•

Kaynağını

alan

İMKB

“Borsa

Yönetmeliği’nden

İşlemi”nden

kaynaklanan

ihtilafların çözümü yetkisi kullanılarak,
“yatırımcılar ile aracı kuruluşlar” arasında
doğan uyuşmazlıklar uzman hukukçular ile

İŞTİRAKLER
İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Borsamızın, İMKB Takas ve Saklama
Bankası

A.Ş.’nin

tutarındaki

60

sermayesine

milyon

YTL

iştirak

payı

%32,63’tür.
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

Uyuşmazlık Komitesi’nin ortak çalışmaları

Borsamızın,

sonucu normal yargılama sürecine kıyasla

A.Ş.’nin toplam 6 milyon YTL sermayesi

çok

içindeki payı %30’dur.

daha

kısa

bir

sürede

çözüme

kavuşturulmuştur.
•

Piyasaların
süreçte

çalışmalarında

disipline

edilmesini

Disiplin
etkin

Komitesi’nin
hukuki

katkı

sağlanmıştır.
•

Kayıt

Kuruluşu

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.

teminen, mevzuata aykırı iş ve işlemlerle
ilgili

Merkezi

Borsamızın, İzmir’de bulunan Vadeli İşlem
ve Opsiyon Borsası A.Ş.’nin (VOBAŞ)
toplam 9 milyon YTL sermayesi içindeki
payı %18’dir.
Kırgız Borsası ve Bakü Borsası

Yargıya intikal etmiş bulunan davalarda

vekil sıfatıyla İMKB etkin bir şekilde temsil

İMKB, Orta Asya ülkelerinin sermaye

edilmiş,

tahsilini

piyasalarının ve borsalarının geliştirilmesine

teminen başlatılan yasal takipler ise yasal

destek vermek amacıyla 2000 yılında

düzenlemelerin elverdiği ölçüde İMKB

Kırgız Borsası ve Bakü Borsası’na ortak

lehine sonuçlandırılmıştır.

olmuştur.

Borsa

alacaklarının

2007

yılı

sonu

itibariyle

Borsamızın Kırgız Borsası’ndaki ortaklık
•

İMKB’nin taraf olduğu tüm iş ve

işlemlerde doğması muhtemel ihtilafların

payı %24,51 Bakü Borsası’ndaki payı ise
%5,26’dır.
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olarak Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem

KOTASYON VE KAMUYU

görmektedir.

AYDINLATMA FAALİYETLERİ

2007 yılı içinde 9 şirketin halka arzından
toplam 4,36 milyar YTL (3,3 milyar ABD

Kotasyon İşlemleri
Uluslararası
kotunda

Doları) hasılat elde edilmiştir. Sözkonusu

tahviller

bulunan

haricinde

menkul

Borsa

şirketlere ait hisse senetlerinin tamamı

kıymetlerin

Borsamız Ulusal Pazarı’nda işlem görmeye

toplam nominal tutarı 2007 yılı sonu
itibariyle bir önceki yıla göre %26,72
oranında artarak 51,29
ulaşmıştır.

Menkul

milyar YTL’ye
kıymetleri

Borsa

kotunda bulunan şirket sayısı 2006 yılı sonu

başlamıştır.
2007 yılında 2 Borsa Yatırım Fonu katılma
payları Borsamız Fon Pazarı’nda işlem
görmeye başlamıştır.

itibariyle 297 iken, 2007 yılı sonunda

2007 yılı içinde Toptan Satışlar Pazarı’nda

%1,01 oranında artarak 300’e yükselmiştir.

6 şirketin 136,87 milyon YTL nominal

Borsa
Kotunda
Bulunan
Kıymetlerin Nominal Tutarı

Menkul

bedelli hisse senetleri toplam 792,89 milyon
YTL bedel ile satılmıştır.

%

31 Aralık 2007 tarihi itibariyle Borsa

50.947.112.014

26.54

kotunda ABD Doları cinsinden 17, Euro

216.200.000

346.200.000

60,13

cinsinden ise 9 olmak üzere toplam 26

Uluslararası
Tahviller (ABD
$ cinsinden)

24.030.950.000

26.483.336.000

10,2

Uluslararası
Tahviller
(EURO
cinsinden)

9.350.000.000

8.350.000.000

-10,70

Cinsi

2006

2007

Hisse Senedi

40.262.160.885

Borsa Yatırım
Fonları (YTL)

uluslararası tahvil bulunmaktadır. Aynı
tarih itibariyle Borsa kotundaki ABD Doları
cinsinden uluslararası tahvillerin nominal
tutarı 26,48 milyar ABD Doları, Euro
cinsinden uluslararası tahvillerin nominal
tutarı ise 8,35 milyar Euro’dur.

2007 yılı içerisinde Borsa kotuna alınan
ve/veya Borsa kotundan çıkarılan özel

Kamuyu Aydınlatma

sektör tahvili bulunmamaktadır. Ancak iki

2007 yılında sermaye piyasası ve Borsa

özel şirketin 120 milyon YTL nominal

mevzuatına uyum konusunda gerekli özeni

değerli tahvili, yıl içerisinde kota alınmamış

göstermeyen şirketlere ilişkin Kotasyon
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Yönetmeliği kapsamında yapılan inceleme

Sistemleri Merkezi çalışanlarından oluşan

ve izleme çalışmaları sonucunda;

İMKB Proje Yürütme Grubu, SPK Proje
Yürütme Grubu ve TÜBİTAK-UZAY ile

•

21 şirket yazılı olarak uyarılmıştır.

•

Ayrıca 6 şirket uyarılarak konu Borsa

birlikte proje çalışmalarını son aşamaya

Günlük Bülteni’nde ilân edilmiştir.
Şirket İncelemeleri
Hisse

senetleri

Borsa'da

getirmişlerdir.
Projenin amacı, şirketlerin kağıt dosya, faks
veya

işlem

gören

disket

ortamında

göndermekte

oldukları bildirimlerin (mali tablolar ve

şirketlerin kamuya açıkladıkları mali tablo

dipnotları,

ve özel durum açıklamaları çerçevesinde

uyarınca gelen özel durum açıklamaları ve

ortaya çıkan gelişmeler ile ilgili olarak

diğer bildirimler ile özel denetime tabi mali

Kotasyon

Yönetmeliği kapsamında ilgili

tablolar), elektronik ortamda bilgi güvenliği

şirketler nezdinde inceleme ve denetleme

standartlarına uygun bir biçimde alınarak

faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve Yönetmelik

yine

hükümlerine göre gerekli işlemler yerine

duyurulmasıdır.

getirilmiştir.

Projenin şirketlere kurulumu ve kullanıcı

Kamuyu Aydınlatma Otomasyon Projesi

SPK

ve

elektronik

eğitimleri
Aydınlatma

İMKB

ortamda

yapılmış

olup,

Platformu

adı

mevzuatı

kamuya

Kamuyu
altında

SPK, İMKB ve TÜBİTAK-UZAY (Eski

http://kap.spk.gov.tr internet adresinden test

unvanı TÜBİTAK-BİLTEN) arasında 9

yayını devam etmektedir. Projenin 2008 yılı

Eylül

içinde

2002

tarihinde

imzalanarak

yürürlüğe giren “SPK ve İMKB Kamuyu
Aydınlatma
Sözleşmesi”

Otomasyon
kapsamında

tamamlanarak

planlanmaktadır.

Projesi
çalışmalara

başlanmış, SPK ve İMKB Proje Yürütme
Grubu oluşturulmuştur.
Kotasyon Müdürlüğü koordinatörlüğünde
Değerleme ve İstatistik Müdürlüğü, Hisse
Senetleri Piyasası Müdürlüğü ve Bilgi
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devreye

alınması

Satın alımı gündemde olan yeni Hisse
Senetleri Piyasası Alım Satım Sistemi

BİLGİ SİSTEMLERİ

donanımı
Hisse

Senetleri

Piyasası

İle

İlgili

ile

ilgili

çalışmalar

devam

etmiştir.

Çalışmalar
Tahvil
Uygulama geliştirme çalışmaları 2006 yılı
içinde tamamlanmış olan Açılış Öncesi
Seansı, 2 Şubat 2007 tarihinde üyelerle
yapılan fonksiyonel ve performans testleri
sonrasında devreye alınmıştır.
Ex-API

ve

uygulamalarının

ve

Bono

Piyasası

İle

İlgili

Çalışmalar
2007 yılında, Uluslararası Tahvil Piyasası
Alım-Satım Sistemi’nin Tahvil ve Bono
Piyasası Alım-Satım Sistemi içerisinde
açılması, Tahvil ve Bono Piyasası tescil

temsilci

terminali

performans

yazılımı

gecikme

faiz

hesaplamasının

artırımı

değiştirilmesi ve SPK’nın talep ettiği

çalışmaları kapsamında, uygulamanın yeni

raporların hazırlanmasına ilişkin uygulama

işletim sistemleri (Windows XP ve Vista)

geliştirmeleri yapılarak hayata geçirilmiştir.

altında çalıştırılabilmesi ve yeni geliştirme
ortamlarının kullanılabilmesi için daha önce
kullanılan 16 bit tabanlı kütüphane yerine
32

bit

tabanlı

Win32

kütüphanesinin

kullanılması amacıyla gerekli değişiklikler
yapılmıştır.

Ayrıca,

üyelerden

gelen

talepler

doğrultusunda emir giriş ekranının daha
esnek hale getirilmesi, kullanıcıların emir
giriş ekranlarına kendi belirleyebilecekleri
marj

kontrolü

eklenmesi,

enflasyon

endeksli kağıtların işlem görebilmesi ve

HSP Alım Satım Sistemi altyapısında CFE

Tahvil ve Bono Piyasası ve Uluslararası

Sistemi

seans

Tahvil Piyasası açısından önemli bir adım

(transaction)

olan “temiz fiyat”tan işlem yapılabilmesine

bilgilerinin gerçek zamanlı olarak hataya

ilişkin uygulama geliştirme çalışmaları

dayanıklı Oracle RAC Sunucular üzerindeki

tamamlanmıştır.

aracılığıyla

emir/işlem

veritabanına

ve

üretilen

hareket

aktarımı

için

çalışmalar

tamamlanmıştır. Böylece Gözetim Sistemi

Üye Otomasyon Hizmetleri

üzerinden bu veriler kullanılarak gerçek

Üye Otomasyon Paketi sabit getirili menkul

zamanlı gözetim yapılabilecektir.

kıymet işlemlerine değişken faizli ve kupon
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ödemeli

menkuller

ve

kupon

ödeme

opsiyonu yürürlükteki vergi mevzuatına
uygun olarak eklenmiştir.

hesaplanabilmesi için yazılım hazırlanarak
kullanıma başlatılmıştır.
TEZ-KOOP-İŞ

Yazılımın

kullandığı

Oracle

versiyonu

8.1.6’dan

10G

veritabanı
Rel

2’ye

sendikası

ile

İMKB

arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinde
yer

alan

maddelere

istinaden

İMKB

yükseltilerek yazılımı kullanan tüm üyelerin

personel ve bordro yazılımlarında gerekli

2007 yılı sonu itibariyle bu versiyona

düzenleme çalışmaları yapılmıştır.

geçişine destek verilmiştir.

Kamuyu Aydınlatma Projesi

Müşterilerin piyasalarda yaptığı işlemlerin
muhasabe altyapısına kaydedilmeden önce
sanal

olarak

müşteri

bakiyelerine

yansıtılmasına yönelik olarak hazırlanan
altyapı, tüm piyasaları içerecek şekilde
geliştirilerek kullanıma sunulmuştur.

SPK, İMKB ve TÜBİTAK-UZAY (eski
ünvanı

TÜBİTAK-BİLTEN)

tarafından

yürütülmekte olan “Kamuyu Aydınlatma
Projesi” (KAP) kapsamında ilk genel test
tüm şirketlerin ve aracı kurumların katılımı
ile 12-16 Mart 2007 tarihleri arasında

Üye Otomasyon Paketi internet arayüzüne

yapılmıştır. Test sırasında tespit edilen

kullanıcı

sorunların TÜBİTAK UZAY tarafından

talepleri

doğrultusunda

yeni

giderilmesine yönelik çalışmalar devam

modüller eklenmiştir.

etmektedir.

Birimlere Yönelik Faaliyetler
Oracle Application Server 10gR2 kurularak
müdürlükler tarafından kullanılan sunucuistemci bazlı yazılımlar intranet ortamında
internet tarayıcı (browser) tabanlı çalışacak
şekilde yenilenmeye başlanmıştır.
Kurumsal

Yönetim

Endeksi’nin

menkul kıymetlere farklı kriterlere göre
oranlarda

kotta

kapsamında

sunucuların

temini

ihtiyaç
için

duyulan

açılan

ihale

sonuçlanmış olup, 19 sunucu sistem ve
KAP veri saklama altyapısına ilave disk
temin

edilmiştir.

İhale

kapsamındaki

ürünlerin Mart 2008 içinde İMKB’ye teslim

tanımlanması ve İMKB kotunda bulunan
farklı

KAP

kalma

ücreti

edilmesi beklenmektedir.
Gözetim Sistemi Projesi
SPK ve İMKB tarafından yürütülmekte
olan Gözetim Sistemi Projesi’nin Merkezi
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Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (MKK) devreye

Yüzeysel veri yayını yapan alt alıcı

girmesi sonrasında üye ve müşteri bazlı

kuruluşlardan 67 firma internet ortamında

saklama verilerine MKK veritabanından

yayın yapmaktadır. Aynı veriler 12 TV

erişmesine

kuruluşu, kendi iletişim ortamında yayın

yönelik

çalışmalar

tamamlanmıştır.

yapan 10 finans kuruluşu, WAP ortamında

Analizlerin performans ölçümü için gerekli
yazılım değişiklikleri yapılarak performans
iyileştirme çalışmalarına başlanmıştır.

4, GSM ortamında 4 ve telefon hatları
üzerinden ise 2 firma tarafından ilgililere
sunulmaktadır.
90 alt alıcı firmanın 51'i İMKB üyesi aracı

Web Siteleri

kuruluş olup, 12’si TV kanalı, 11’i yabancı

2007 yılında İMKB Türkçe ve İngilizce

finans kuruluşu, 16’sı ise diğer sektörlerde

web sitelerini toplam 1.500.654 kullanıcı

yer alan firmalardan (finans portalları,

ziyaret etmiştir. Bu kullanıcıların %93,4'ü

GSM şirketleri vb.) oluşmaktadır.

Türkçe, %6,6'sı İngilizce web sitesine
erişim

sağlamıştır.

İMKB

Türkçe

ve

Uzaktan Erişim Projesi

İngilizce web sitelerine erişim sağlayan

Uzaktan Erişim Ağı iyileştirme çalışmaları

aylık kullanıcı sayısı ise sırasıyla ortalama

kapsamında

116.739 ve 8.314 olmuştur.

gerçekleştirilmiş

1996

yılından

beri

yerli

ve

yabancı

yatırımcılara İMKB’ye ilişkin bilgiler sunan
İngilizce ve Türkçe web sitelerimizin
yeniden

yapılandırılma

ve

tasarım

değişikliği çalışmaları devam etmektedir.

olup,

alım

işlemleri

devreye

tamamlanmıştır.

alınma

Sözkonusu

çalışma kapsamında 2008’in ilk yarısında
üye tarafında şebekelerarası otomatik geçiş
işlemi sağlanabilecek ve üyelerin ilave
bağlantı talepleri karşılanabilecektir.
Olağanüstü Durum Merkezi İle İlgili

Veri Yayın Kuruluşları

Çalışmalar

2007 yılı sonu itibariyle 6 kuruluş derinlikli
veri yayını, 90 kuruluş ise alt alıcı olarak
yüzeysel veri yayını yapmaktadır.

işlemleri

satın

İMKB

tarafındaki

UEA

iletişim

cihazlarında sorun yaşanması durumunda
Hisse Senetleri Piyasası ve Tahvil ve Bono
Piyasası uzaktan erişim kullanıcılarının
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Takasbank’taki

sistemler

çalıştırılmasını

üzerinden

teminen

çalışmaların

İşlemler Piyasası “Futures İşlemleri” için
geliştirilmiş

olan

alım

satım

sistemi

başlatılması karara bağlanmış ve iletişim

yazılımı VOBAŞ tarafından kullanılmaya

cihaz

başlanmış olup, İMKB tarafından gerekli

temin

işlemleri

tamamlanmıştır.

2008’in ikinci yarısında devreye alınması
planlanmaktadır.

yazılım desteği verilmektedir.
Single Stock Futures - Hisse senedine

Takasbank tarafından İMKB’ye yaklaşık
2

dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin alım

110 m ’lik alan tahsis edilmiş olup, bu

satımına ilişkin talep edilen değişiklikler ile

mekanın Geçici Yedek Merkez (GYM)

Give-Up projesi geliştirme çalışmaları 2007

olarak

yılı içerisinde tamamlanmıştır.

hazırlanması

çalışmalarına

başlanmıştır. Bu mekanın kullanımı ve
yerleşimi ile ilgili olarak Bilgi Sistemleri
Merkezi ile Yapı ve İşletme Müdürlüğü
(YİM) uzmanlarının ortaklaşa yürüttüğü
çalışmalar

sonucu

detaylı

çizimler

hazırlanmış olup ilk etapta söz konusu
mekandaki altyapı hazırlık çalışmaları YİM
tarafından sürdürülmektedir. Nisan 2008’de
tamamlanması beklenen mekanda piyasa
işlevlerinin

yedeklenmesi

amacıyla

bulundurulması gereken ek sistem ve
cihazlar için satın alım sürecinin Bilgi
Sistemleri

Merkezi

tarafından

FEAS İle İlgili Çalışmalar
Avrasya Borsaları Federasyonu (Federation
of Euro-Asian Stock Exchanges-FEAS)
üyesi borsaların şirket, piyasa ve ekonomik
bilgilerini

üzerinden İMKB'nin yanısıra Bulgaristan
Borsası

ve

Amman

sunulmaktadır.

Borsası

Belgrad

ve

bilgileri
Zagrep

Borsalarının FDC ile ilgili çalışmaları
devam etmektedir.

İlgili Çalışmalar
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.
(VOBAŞ) ile Nisan 2004’te imzalanan
İMKB

veritabanı

(FEAS Data Center, FDC) yeni sürümü

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. İle

çerçevesinde,

merkezi

uygulaması olan FEAS Veri Bankası'nın

başlatılmasına karar verilmiştir.

anlaşma

içeren

Vadeli
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toplam 29 ülkede 32 borsaya ulaşmıştır.

ULUSLARARASI FAALİYETLER

2005 yılından itibaren üye ülkelerdeki takas
ve saklama kuruluşlarının FEAS’a gözlemci

Uluslararası

Üyelikler

İle

İlgili

Çalışmalar

statüsünde kabul edilmesine karar verilmesi
ile birlikte, 8 üye ülkedeki takas ve saklama

İMKB, 2007 yılı içerisinde uluslararası

kuruluşları da FEAS’a gözlemci statüsünde

sermaye

üyedir.

piyasaları

konumunu

arasında

yükselen

güçlendirme

yönünde

çalışmalarına devam etmiştir. Bu çalışmalar
kapsamında

İMKB;

Dünya

Borsalar

Federasyonu’nun (World Federation of
Exchanges, WFE) Şangay’da (Çin) ve
Avrasya

Borsalar

(Federation

of

Federasyonu’nun
Euro-Asian

Stock

Exchanges, FEAS) Belgrad’da (Sırbistan)
düzenlenen Genel Kurul toplantılarında
temsil edilmiştir.
WFE

FEAS’ın

misyonu,

federasyona

üye

borsaların ve Avrasya bölgesi sermaye
piyasalarının

gelişimine

katkıda

bulunmaktır. Bu amaca yönelik olarak
çeşitli yayınlar hazırlayan ve dağıtımını
yapan

FEAS,

üyeleri

için

eğitim

programları düzenleyerek yol gösterici
kurallar geliştirmekte ve üye borsaların
ve

globalleşmesine

uyum

içinde

çalışmalarına zemin oluşturan çalışmalar

nezdinde

“Gelişmekte

Olan

yapmaktadır.

Piyasalar” ile “Uluslararası Düzenlemeler”
alt komiteleri üyeliklerini, FEAS’ın ise

FEAS’ın Çalışma Komitesi toplantılarının

Dönem

ilki 3-4 Mayıs 2007 tarihlerinde Ukrayna

Başkanlığı’nı

ve

Genel

Sekreterliği’ni yürütmekte olan İMKB,

Borsası’nın

2007 yılında da WFE ve FEAS’ın Çalışma

(Ukrayna) düzenlenmiştir. FEAS’ın 2007

Komitesi toplantıları ile FEAS’ın Yönetim

yılı Yönetim Kurulu ve Genel Kurul ile

Kurulu toplantılarında temsil edilmiştir.

Çalışma Komitesi toplantılarının ikincisi

Avrasya Borsaları Federasyonu (FEAS)

6-8

Eylül

Borsası’nın

evsahipliğinde,

2007

Kiev’de

tarihlerinde

evsahipliğinde,

Belgrad

Belgrad’da

İMKB’nin öncülüğünde 16 Mayıs 1995

(Sırbistan) gerçekleştirilmiştir. Federasyon

tarihinde

tarafından düzenlenen Medya toplantısı ise

12

kurucu

üyeyle

kurulan

FEAS’ın üye sayısı 2007 yılı sonu itibariyle
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23-24

Temmuz

2007’de

İstanbul’da

işbirliğini geliştirme yönündeki çalışmalara

gerçekleştirilmiştir.

2007 yılında da devam edilmiştir.

FEAS üyesi borsalar arasında 2002 yılından

Yurtdışı Tanıtım Faaliyetleri

beri bilgi ve tecrübe paylaşımına yönelik
“Karşılıklı Personel Değişim Programı”
düzenlenmektedir.

Bu

kapsamda

2007

yılında Amman, Tiran, Bakü, Belarus,
Bahreyn, Bükreş, Kazakistan ve Kahire
borsalarının yetkilileri ve uzmanlarından
oluşan gruplara taleplerine uygun olarak
İMKB’de

farklı

içeriklerde

eğitim

programları düzenlenmiştir.

İMKB,

2007

yılı

içinde

üyelerini,

pazarlarını, işlem gören menkul kıymetleri,
alım-satımı,

takas

uygulamalarını

ve

yabancı

saklama
yatırımcılara

tanıtmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışında
çeşitli

faaliyetlerde

kapsamda

bulunmuştur.

çeşitli

Bu

uluslararası

organizasyonlara ev sahipliği yapmış ve
birçok

ülkeden

gelen

ziyaretçileri

ağırlamıştır.
İMKB’nin işleyiş esasları ve piyasaları
hakkında bilgi edinmek amacıyla gelen
ziyaretçiler arasında; Hırvatistan Maliye
Bakanı, Kuveyt Maliye Bakanı, Almanya
Federal Maliye Bakanlığı ve Finansal
Düzenleyici Otoritesi yetkilileri, Brezilya

Şangay Borsası ile İMKB arasında
mutabakat protokolu imzası

Federal Ekonomi Konseyi yetkilileri, Japon

Uluslararası İşbirliği Çalışmaları

Bölgesel Bankalar Birliği üyeleri, Şangay
Borsası yetkilileri, Yunanistan Sermaye

İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) üyesi 57

Piyasası Komisyonu yetkilileri, Alman

ülkenin menkul kıymet borsaları arasında

Borsası yetkilileri, Amerikan İsrail Kamu

işbirliğinin artırılması amacıyla, İMKB

İşleri Komitesi üyeleri, İtalya Ticaret

tarafından

Komisyonu

2005

yılında

düzenlenen

Başkanı

ve

İtalyan

toplantıda alınan karar uyarınca oluşturulan

Başkonsolosu,

“İslam Konferansı Teşkilatı Üye Ülke

banka ve finans kuruluşlarının yetkilileri,

Borsaları Forumu” çatısında borsalararası

farklı
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dünyaca tanınmış çeşitli

ülkelerdeki

üniversitelerden

akademisyenler, öğrenciler ve gazeteciler

ÜYELERE YÖNELİK

yer almaktadır.
İMKB’de

çeşitli

ziyaretçilerin
bilgilendirilmesinin

ülkelerden

gelen

FAALİYETLER

ağırlanması

ve

Borsamıza üye olmak üzere başvuran

yanısıra

İMKB

kuruluşlar ve faaliyetleri durdurulmuş olan

yetkilileri de Borsamızı Londra, Atina,

aracı

Tivat, Belgrad, Dubai, Hong Kong, Kiev,

Kurulu’nun

Toronto, Amman, Boston ve Bükreş’de

faaliyete geçmek isteyen üyeler ile ilgili

düzenlenen çeşitli forum, konferans ve

gerekli incelemeler yapılmış ve 2007

panellerde temsil etmişler ve İMKB’nin

yılında iki aracı kuruluş Borsamıza üye

faaliyetleri, üyeleri, pazarları, işlem gören

olmuş ve faaliyetleri durdurulmuş olan üç

menkul kıymetleri, alım-satımı, takas ve

aracı

saklama

faaliyete geçmesi İMKB Yönetim Kurulu

uygulamaları

ile

sermaye

piyasalarına ilişkin diğer konularda detaylı

kuruluşlardan
kararını

kuruluşun

Sermaye

Piyasası

müteakip

yeniden

Borsamızda

yeniden

tarafından uygun görülmüştür.

bilgi vermişlerdir.
Faaliyetleri

Sermaye

Piyasası

tarafından

durdurulmuş

ve

Kurulu

Borsamıza

üyeliğin ön koşulu olan yetki belgeleri iptal
edilmiş olan aracı kuruluşlar ise Yönetim
Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılmıştır.
2007 yılında bu şekilde Borsa üyeliğinden
çıkarılan iki aracı kuruluş bulunmakta olup,
her iki aracı kuruluşun da Borsa üyeliği, bir
başka Borsa üyesi tarafından devir alınma
suretiyle sona ermiştir.
Üyelerin ortaklık yapıları da dahil olmak
üzere, takip edilmekte olan bilgilerde
meydana
güncelleştirilerek

gelen

değişiklikler

Türkçe-İngilizce

web

sitemizde kamunun bilgisine sunulmuştur.

İMKB 2007 Faaliyet Raporu
29

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Takas ve

Hisse Senetleri Piyasası’nda artan işlem

Saklama Bankası A.Ş. ile yapılan ortak

hacmine bağlı olarak yapılan çalışmalar

çalışma neticesinde

31 Mart 2007-31

neticesinde aracı kurumlara bir yıl süreyle

Mart 2008 dönemi için Takasbank’ta

ilave terminal tahsis edilmiştir. Üyelerin

saklamada

geçici

bulunan

menkul

kıymetleri

terminallerden

gerçekleştirdikleri

çeşitli risklere karşı teminat altına alan bir

emir sayıları dikkate alınarak yapılan

sigorta poliçesi satın alınmıştır.

sıralamaya göre, aylık terminal kullanım

1997 yılında oluşturulan “Genelgeler Seti”
üçer aylık dönemlerde güncelleştirilerek

ücretlerinde 2006 yılında olduğu gibi 2007
yılında da indirime gidilmiştir.

başta piyasa katılımcıları olmak üzere

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda

abonelik sistemiyle elektronik ortamda tüm

değişiklik yapan 15.12.1999 tarih ve 4487

yatırımcıların hizmetine sunulmaya devam

sayılı Kanunun geçici 2’nci Maddesinin

edilmiştir.

5’nci fıkrasına göre, ilgili iflas idarelerinin

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilke kararı
doğrultusunda, 1 Ocak 1997 tarihinden beri
üyelerin yabancı banka, aracı kurum veya
gerçek kişi nam ve hesabına Hisse Senetleri
Piyasası’nda gerçekleştirdikleri alım-satım
işlemlerinin aylık bazda yayımı 2007
yılında da sürdürülmüştür. Yine aylık
olarak yayımlanan yabancı yatırımcıların
Hisse

Senetleri

Piyasası’nda

ibraz ettiği borç ödemeden aciz belgelerine
dayanarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
uygun görüşü üzerine Borsamızca müflis
aracı kuruluşların alacaklılarına ödeme
yapılmaktadır. 2007 yılı içinde müflis 1
aracı

kuruluşun

yapılabilmesi

alacaklılarına

için

4487

ödeme

sayılı Kanun

uyarınca kurulan “Özel Fon”dan ilgili iflas
idaresine ödeme yapılmıştır.

işlemleri

Aracı kurumların mali tabloları, hesap

Borsamız web sitesinde yayımlanmaya

dönemlerinin bitiminde kurumlardan talep

devam edilmiştir.

edilmiş,

sözkonusu

bağımsız

denetim

gerçekleştirdikleri

alım-satım

Hisse Senetleri Piyasası terminal ihaleleri
üçer

aylık

getirilmiştir.

dönemlerle

düzenli

hale

mali

tablolar

raporları

ve

Günlük

Bültende yayımlanmış ve Borsamızın web
sitesine yüklenerek kamuoyunun erişimine
sunulmuştur.
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“Garanti Hesabı İşleyiş Esasları Hakkında
Yönetmelik” ile üyelerin Borsa’da temsili

TANITIM VE BİLGİLENDİRME

ile ilgili uygulamalar yeniden düzenlenerek
Bilgi Edinme ve Yatırımcı Danışma

üyelerimize duyurulmuştur.

Faaliyetleri
İMKB’nin de dahil olduğu kamu kurum ve
kuruluşlarına
görevleri

ellerinde

gereği

bulunan

ellerinde

veya

bulunması

gereken bilgi ve belgeleri kamuya sunma
yükümlülüğü getirilmiştir.
İMKB Üyelerine Yönelik Eğitimler
2007 Yılında da Sürdürülmüştür

Bu çerçevede, kişilerin bilgi edinme hakkını
kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri
düzenlemek amacıyla hazırlanan “Bilgi
Edinme Hakkı Kanunu” ile bu Kanun’un
uygulanmasına

ilişkin

ayrıntılı

düzenlemelere yer veren “Bilgi Edinme
Hakkı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin
Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”
doğrultusunda ve mevzuat ile belirlenen
görevleri yerine getirmek üzere ihdas edilen
İMKB “Bilgi Edinme Birimi”ne 2007
yılında 498 adet bilgi edinme başvurusu
ulaşmıştır.
Bilgi edinme başvuruları dilekçe, elektronik
posta ve faks ile yapılabilmekte olup, yasa
ve yönetmelik ile belirlenen istisnalar
dışında İMKB birimlerinde bulunan veya
bu birimlerin görevleri gereği ellerinde
bulunması gereken bilgi veya belgelere
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ilişkin

başvurular

ilgili

birimlerce

karşılanmaktadır.

EĞİTİM VE STAJ PROGRAMLARI

2007 yılında İMKB’nin kamuyu aydınlatma

İMKB

bünyesinde

faaliyet

gösteren

ilkesi doğrultusunda, Yatırımcı Danışma

piyasalara yönelik olarak ikisi Tahvil ve

Merkezi (YDM) 1.148 e-posta, 19 faks, 35

Bono Piyasası Üye Temsilcisi Teorik

yazılı olmak üzere toplam 1.202 başvuruyu,

Eğitimi, beşi Tahvil ve Bono Piyasası ve

yatırımcılarla ilişkilerin iyi hizmet anlayışı

biri de Hisse Senetleri Piyasası Bilgisayarlı

ile sürdürülerek finansal bilincin artırılması

Alım Satım Sistemi Uygulama Eğitimi

kapsamında sonuçlandırmıştır.

olmak üzere toplam sekiz üye temsilcisi
eğitimi verilmiştir.

Yazılı olarak yapılan başvuruların yanı sıra,
yatırımcıların bizzat Borsamıza gelerek

Ayrıca Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası

yönelttikleri

üye temsilcisi programlarının birer günlük

veya

telefon

aracılığıyla

yatırımcı soruları da cevaplandırılmıştır.

simülasyon

Söz konusu sorular; ilgili mevzuat, borsa

salonlarında gerçekleştirilmiştir.

işlemleri,

haberleri,

Hisse senetleri İMKB’de işlem gören

Borsa’da işlem sıraları durdurulan şirketler,

şirketlerin personeli için 1997 yılından beri

sermaye

artırımı

ödemesi

her yıl gerçekleştirilen “Sermaye Piyasası

bilgileri,

piyasa

aracı

ve Borsa” konulu eğitim Haziran ayında

kuruluşlarla ilgili uyuşmazlık prosedürü

düzenlenmiş olup; 3 gün süren eğitimlere

üzerinde yoğunlaşmıştır.

97 kişi katılmıştır.

YDM 2007 yılı boyunca, toplam 1.513

İMKB, bilgi altyapısını tüm piyasa ve

ziyaretçiyi içeren 36 ayrı gruba, İMKB’nin

kurumlarla paylaşmayı 2007 yılında da

ve sermaye piyasasının tanıtımını yapmıştır.

sürdürmüştür. Bu kapsamda yurtiçinde

şirket/aracı
ve

kurum
temettü

verileri

ve

eğitimleri

Borsamız

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları
Birliği, Sermaye Piyasası Kurulu,

Harp

Akademileri Komutanlığı ile çeşitli eğitim
şirketlerinin

yanısıra,

İstanbul

Bilgi

Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İstanbul
Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul
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Teknik

Üniversitesi,

Üniversitesi,

Dokuz

Marmara

Eylül

Üniversitesi,

Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Ticaret
Üniversitesi,
Kocaeli

Dumlupınar

Üniversitesi,

Üniversitesi’nin

çeşitli

programlarına eğitmen sağlanarak destek
verilmiştir.
Bu

Geçmişe Yönelik Veriler
2007 yılında 48 kişi/kuruma manyetik
ortamda

sağlanmış;

üniversiteler

bünyesinde araştırma projeleri için talep
edilen

veriler

ücretsiz

olarak

kullandırılmıştır. Ayrıca, gelen taleplere
bağlı olarak elektronik posta ile 305

programların

Üniversitesi,

yanısıra

KKTC

Bahçeşehir

Lefke

kişi/kuruma bilgi verilmiştir.

Avrupa

Üniversitesi, Okan Üniversitesi ve Ankara
Üniversitesi Hukuk

Fakültesi

adresinde

mukim Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma
Enstitüsü ile Hisse Senetleri Piyasası Teorik
Üye

veri

Temsilcisi

eğitimlerinin

düzenlenmesine ilişkin işbirliği protokolü
imzalanmıştır.
kapsamında

Söz

konusu

Bahçeşehir

protokol

Üniversitesi

tarafından düzenlenen eğitimlere ilişkin
organizasyon

ve

eğitmen

desteği

sağlanmıştır.
İMKB, her sene uygulamakta olduğu
öğrenci eğitim programları ile üniversite
öğrencileri ve mezunlarına iş hayatına
atılmadan önce bir vizyon sağlamaya
çalışmaktadır. Bu kapsamda 2007 yılında
409 üniversite öğrencisine İMKB’de eğitim
alma olanağı tanınarak, Türk sermaye
piyasası ve İMKB piyasalarının işleyişi
konularında ayrıntılı bilgi verilmiştir.
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YAYINLAR

ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
İMKB

ile

sermaye

pazarlarının

ve

İMKB Yayınları

ve

İMKB’ye yayımlanması için sunulmuş olan

çalışmalar

eserler arasından İMKB Yayın Kurulu ve

piyasalarının

geliştirilmesine

etkinleştirilmesine

yönelik

çerçevesinde;

Hakem Heyeti tarafından yayımlanması

Borsalarda Son Gelişmeler (Mart 2007
ve Aralık 2007)

uygun görülen;

Genel Ekonomik Durum ve Dünya

•

Enflasyon

Hedeflemesinde

Piyasalarındaki Gelişmeler

Piyasaların

Rolü:

Borsalarda AR-GE ve İMKB

Getirileri

Azerbaycan,

Kırgızistan,

Gürcistan,

Bosna Hersek Borsalarının Yapı Analizi
Euronext OMX Borsaları Tecrübeleri
Atina Borsası’nın Şirketleşme Konusu
Analizi

ile

Hisse

Enflasyon

Mali
Senedi

Arasındaki

İlişkinin Analizi - Dr. Cahit Sönmez
•

Fixed Income Decision Analysis With
Excel/VBA Models (CD eki ile) Prof.
Dr. A. Gültekin Karaşin

FEAS Region IPO’s

isimli çalışmalar 2007 yılı içinde ilk kez

ABD Bazlı Son Dalgalanma (Ağustos
2007)

İMKB

Bireysel Emeklilik Sistemi (Haziran
2007)

Değerlemesi adlı yayının üçüncü basımı

Tahvil
Piyasalarında
Aydınlatma

Kamuyu

Ayrıca,

yayını

olarak

Gayrimenkul

yayımlanmıştır.
Finansmanı

ve

yapılmıştır.
İMKB Dergisi

Ödemeler Dengesi

Üç ayda bir Türkçe ve İngilizce olarak

Rekabet Hukuku Açısından İMKB

yayınlanan İMKB Dergisi’nin 35, 36 ve 37.

Sermaye Piyasasının Sorunları

sayılarında

Bölgesel İş Merkezi Haline Gelme

piyasası ve Borsa’yı ilgilendiren konularda

“AB Ekonomik ve Parasal Birlik”
Faslına İlişkin Analiz
konulu çalışmalar hazırlanmıştır.

ekonomi,

finans,

sermaye

aşağıda sunulan 12 teorik ve ampirik
çalışma piyasa katılımcılarının bilgisine
sunulmuştur.
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Türkiye’de
Riskinin

İpotekli
Yönetimi:

Konut
Çift

Kredi
Endeksli

Krediler Çözüm Olabilir mi?

Etkisi: 1953-2004
Düzenlemelerde
Amacıyla

Kaliteyi

Sağlamak

Düzenleyici

Rejimin

Finansal Değişkenlerin Gri Modelle

Tasarlanması:

Tahmini

Sisteminin Bir Değerlendirmesi

Aşırı Tepki Verme Hipotezi ve İMKB

Entellektüel Sermayenin Firma Değeri

Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Üzerindeki

Döviz Kurları Öngörüsünde Satın Alma
Gücü Paritesi ve ARIMA Modelleri:
Türkiye Örneği
Finansal

Türk

Düzenleyici

Etkisinin

Entellektüel

Katma Değer Katsayısı Yöntemi ile
Tespiti: Hisse Senetleri İMKB’de İşlem
Gören

Üretim

Firmaları

Üzerine

Ampirik Bir Çalışma.

Bilgi

Manipülasyonunun

Tespitinde Yapay Sinir Ağı Modelinin
Kullanımı

İMKB Dergisi, World Banking Abstracts of
IEF ve American Association Econlit
endeksleri

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda
(İMKB) Denetim Görüşlerinin Hisse
Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi

Modeli

Kullanılarak

Sosyal Bilimler Veritabanı kapsamındadır.
Tebliğ ve Sunumlar

Association” (EFMA) 2007 toplantısı için

Volatilitenin Negatif ve Pozitif Şoklara
Tepkisi

TÜBİTAK-ULAKBİM

“The European Financial Management

İpotek Varlıklarının Fiyatlanması

Asimetrik

ile

TAR-GARCH
Türkiye

Verilerinden Yeni Bir Kanıt

hazırlanan tebliğ sunulmuştur.
Belgrad Borsası tarafından her yıl
düzenlenen “Belgrad Borsası Uluslararası
Konferansı”na Belgrad Borsası’nın daveti

Türkiye’de Döviz Kuru Getirisi ve

üzerine

Hisse

“Importance of the Capital Markets in the

Senedi

Oynaklıkları

Endeks
Arası

Getirileri

Simetrik

ve

Asimetrik İlişki

panelist

olarak

katılınmış

ve

Development of the Industrial Sector
(Turkey and Serbia Cases)” konusunda

Yüksek Gelirli OECD Ülkelerinde Dışa

sunum yapılmıştır.

Açıklığın Ekonomik Büyüme Üzerine
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FEAS Araştırma ve Geliştirme Çalışma
Grubu

Yurtdışı piyasalarla ilgili sayfalarda
diğer borsaların, endeks, piyasa değeri,

FEAS bünyesinde oluşturulan Araştırma ve

işlem hacmi, şirket sayısı, işlem görme

Geliştirme Çalışma Grubu (R&D Task

oranı gibi istatistikleri aylık ve yıllık bazda

Force) ilk çalışmasını "FEAS Bölgesinde

bulunabilmektedir.

Halka Arzların Analizi ve Geliştirilmesi"

borsalarla ilgili önemli gelişmeleri, yurtdışı

konusunda yapmış, tüm FEAS üyelerine

kurum ve kuruluşların hazırlamış olduğu

yapılan anket ardından çıkan sonuçlar

güncel raporlar izlenebilmektedir.

FEAS Genel Kurulu'nda tüm üyelerle
paylaşılmış ve çalışma ile ilgili tebliğ
sunulmuştur.

Ekonomi
makro

Ayrıca,

bölümünde
ekonomik

yurtdışı

aylık
verilerin

olarak
son

durumlarına,

e-Yayın Çalışmaları

Kütüphane hizmetleri kapsamında üye

Müdürlük çalışmalarına elektronik olarak

olunan online veri tabanları ve “e-book”

toplu ve kolay ulaşımı sağlamak amacıyla

hizmetleri ve ilgili duyurulara,

“Araştırma” sayfası hazırlanarak İMKB
çalışanlarına açılması sağlanmış ve yeni
bölümler ilave edilmiştir.
Araştırma

Yeterlilik etüdleri bölümünde Borsa
personelinin

yeterlilik

özetlerine,

Müdürlüğü

tarafından

hazırlanan raporların yanısıra piyasalardaki
ve ekonomideki aylık gelişmelerin yer
aldığı “Aya Bakış Sayfası”na, piyasa
göstergelerinin grafiksel olarak yer aldığı
“Aylık Bülten”e, Araştırma Müdürlüğü

İMKB şirketlerinin finansal yapıları ve
diğer bilgilerinin elektronik bir veri
tabanında

toplanması

raporlanabilmesi

Kütüphane Hizmetleri

alan

2007

özet

bilgilerine

ve

ve

çalışmalarına

ulaşılabilmektedir.

tarafından çıkarılan İMKB Dergisi’nde yer
makalelerin

tezlerinin

yılı

içerisinde

elektronik

tamamına, ayrıca İMKB ile ilgili makaleleri

kütüphanecilik hizmetlerinin devamı olarak

içeren

daha önce abonelikleri başlatılan süreli

Makale

ulaşılabilmektedir.

Havuzu

bölümüne

yayınlara ilişkin olarak; ABI Inform Global
Full text, elektronik kitaplara ilişkin olarak

İMKB 2007 Faaliyet Raporu
36

ise

Ebrary-Academic

WB-eLibrary

adlı

tabanlarının

Complete
elektronik

ile

aboneliğimiz ile kütüphanelerarası işbirliği

veri

çerçevesinde, Koç Üniversitesi Kütüphanesi

abonelikleri yenilenmiş ve

üyeliği yenilenmiştir.

kullanıma sunulmaya devam edilmiştir.
Ayrıca istatistiki bilgiler içeren Dünya
Bankası

veri

tabanları

GDF

(Global

Development Finance) ve WDI (World
Development Indicators)’un aboneliklerinin
yenilenmesine ek olarak IMF tarafından
hazırlanan ve alanında standart kabul edilen
International Financial Statistics adlı veri
tabanına da abone olunmuştur. Otomasyon
programına 6’sı elektronik formatta olmak
üzere 133 yeni kitabın girişi yapılarak
kullanıcı hizmetine sunulmuştur. Ayrıca,
Borsamız müdürlüklerince satın alınan 4
yayın

otomasyon

sistemimize

girişleri

yapılarak kayıt altına alınmıştır.
Aboneliği devam eden süreli yayınların
içindekiler

sayfası

taranmaya

devam

edilerek kullanıcılara internet ve intranet
üzerinden

tarama

yapabilme

imkanı

sunulmaya devam edilmiştir.
Mevzuat ve içtihatlar konusunda güncel ve
kapsamlı

veri

tabanı

olan

“Kazancı

Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası” hizmete
sunulmaya devam etmektedir.
Dünya
elektronik

Gazetesi
ortamda

sektör
erişim

raporlarına
sağlayan
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HABERLEŞME BİRİMİ ve ARŞİV
BİRİMİ

İMKB OKULLARI

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın

İMKB,

1 Mart 2006 tarih 1084 sayılı kararı ile İdari

başlatılan “Sekiz Yıllık Zorunlu İlköğretim

İşler Müdürlüğü'ne bağlı Haberleşme ve

Kampanyası” nedeniyle, 32 trilyon TL

Arşiv Birimi, "Haberleşme Birimi" ve

(210 milyon ABD Doları) ana para ile

"Arşiv Birimi" olarak ayrı ayrı düzenlenmiş

kendi özkaynaklarından oluşturduğu

ve düzenleme, 2006 yılı Olağan Genel

zaman

Kurulu'nda kabul edilmiştir. 7 Haziran 2007

Eğitim Fonu’ndan “Ulusal Eğitime Katkı

tarihli

Projesi”ne

"İstanbul

Yönetim

Kurulu

Menkul

toplantısında

Kıymetler

Borsası

1997

yılında

içinde

ülke

nemalandırdığı

finansman

desteğini

çapında

ve

İMKB
2007

yılında da sürdürmüştür.

Haberleşme ve Arşiv İşleri Yönergesi"
kabul edilmiş, bu Yönergenin haberleşme
işleri ile ilgili hükümleri 23 Temmuz 2007
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 20 Haziran
2007 tarihinde yayımlanan İç Genelge ile
"İMKB
Uygulanacak
yayımlanarak

Resmi
Esas

Yazışmalarında
ve

Usuller"

yazışmalarda

"Standart

Dosya Planı" uygulamasına geçilmiştir.

Başbakan R. Tayyip ERDOĞAN
İMKB Eğitime Katkı Projesi
4. Faz İmza Töreninde

Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı
ile Borsamız arasında çeşitli tarihlerde
imzalanan protokoller sonucunda;
•

1998 yılında imzalanan I.Protokol ile;
“Sekiz
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Yıllık

Zorunlu

İlköğretim”

kampanyası için tahsis edilen 32

•

milyon YTL ve nemasından sağlanan

Protokoller ve 2007 tarihinde yapılan ek

44 milyon YTL kaynak tahsisi ile 32

protokol ile; 221 milyon YTL ödenek

ile bağlı 46 ilçede, 24’ü yatılı 22’si

ayrılarak, bazıları şehir merkezinde olmak

gündüzlü olmak üzere toplam 46 okul

üzere 32 il ve 47 ilçede yapılacak

inşa edilmiş ve 12.000’i yatılı toplam

okulun yapım ihaleleri sonuçlandırılmış,

26.500

sözleşmeleri imzalanmış ve yer teslimleri

öğrenciye

eğitim-öğretim

imkanı sunulmuştur.
•

öğrencinin

eğitim - öğretim görmesi

planlanmaktadır.

bazıları

şehir merkezinde olmak üzere 42 il

29.760

Bu okullar tamamlandığında

2002 yılında imzalanan II. Protokol
milyon YTL harcanarak,

56

yapılmış olup inşaatları devam etmektdir.

ile; İMKB Eğitim Fonu’ndan 220

•

2005 yılında imzalanan IV. ve V.

•

18 Ocak 2008 tarihinde imzalanan son

ve 80 ilçede, çoğunluğu meslek

protokol ile; Milli Eğitim Bakanlığı’na

liselerinden oluşan 74 lise ve 12

ayrılan 300 milyon YTL ödenek ile

ilköğretim okulu olmak kaydıyla

yaklaşık

toplam 86 okul eğitim-öğretime

yapılacak olup, 42.000

öğrencinin

açılmış ve 42.000 öğrenciye imkan

eğitim

kavuşması

sağlanmıştır.

sağlanacaktır.

2003 yılında imzalanan III. Protokol

Sonuç olarak, 1997 yılında 32 trilyon

ile; İMKB Eğitim Fonu ve nemasından

TL (210 milyon ABD Doları) bütçe

ayrılan 444 milyon YTL tutarındaki

ile, başlangıçta 46 okulun yapımı için

kaynakla, öncelikle deprem sonucu ağır

oluşturulan

hasara uğrayan Bingöl’de 13 okul

Borsamız tarafından yıllar itibariyle

eğitim-öğretim yılına yetiştirilmiştir.

nemalandırılarak 1 milyar ABD Doları

Aynı protokol kapsamında, 47 il 83

tutarında bütçeye ulaşmış ve bu bütçe

ilçede yapılan 120 okul ile birlikte

ile Türk eğitim camiasına 400 okul

toplam 133 okul inşa edilmiş olup, bu

kazandırmak

okullarda halen 80.764 öğrenci eğitim-

221.000 öğrenciye eğitim - öğretim

öğretim görmektedir.

imkanı sağlamış olacaktır.
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79

İMKB

okulu

imkanına

İMKB

Eğitim

suretiyle

daha

Fonu,

yaklaşık

1 Ocak – 31 Aralık 2007
Hesap Dönemi
Denetleme Kurulu Raporu
Bağımsız Denetim Raporu
Mali Tablolar

PİYASALARIN İŞLEM SAATLERİ
HİSSE SENETLERİ PİYASASI
Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar, Yeni Ekonomi Pazarı ve Fon Pazarı
1. Seans
a)Açılış Seansı
i)Emir Toplama (Klavye, Disket ve ExAPI)
ii)Açılış İşlemleri: Açılış fiyatının belirlenmesi

09:30 - 12:00
09:30 - 09:45
09:30 - 09:40
09:40 - 09:45

b)Sürekli Müzayede Seansı(Klavye ve ExAPI ile emir iletimi)

09:45 - 12:00

2. Seans
a. Elektronik (Disket ve ExAPI ile) Emir İletimi
b.Klavye ve ExAPI ile Emir İletimi

14:00 - 17:00
14:00 - 14:05
14:05 - 17:00

Toptan Satışlar Pazarı
Resmi Müzayede İşlemleri
Birincil Piyasa İşlemleri

11:00 - 12:00
11:00 - 12:00
11:00 - 12:00

Gözaltı Pazarı (*)
(*) Yarım iş günlerinde Gözaltı Pazarı seansı 11:00 - 12:00 saatleri arasında yapılır.

14:00 - 15:00

Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı (RHKP), hisse senedinin bulunduğu pazarın içinde,
aynı seans süresince gerçekleştirilmektedir. Ancak RHKP’da işlem gören menkul
kıymetler için Açılış Seansı’nda emir girilemez.
TAHVİL VE BONO PİYASASI
Aynı gün valörlü işlemler için
Kesin Alım-Satım Pazarı
Repo/Ters Repo Pazarı

9:30 - 12:00 13:00 - 14:00
9:30 - 12:00 13:00 - 14:00

İleri valörlü işlemler için
Kesin Alım-Satım Pazarı
Repo/Ters Repo Pazarı

9:30 - 12:00 13:00 - 17:00
9:30 - 12:00 13:00 - 17:00

YABANCI MENKUL KIYMETLER PİYASASI
Uluslararası Tahvil Pazarı
Kesin Alım-Satım İşlemleri

9:30 -12:00 13:00 - 17:00

(Piyasaların işlem saatleri Mayıs 2008 itibariyle geçerli olduğu şekilde belirtilmiştir.)

İMKB Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad.
Emirgan 34467 İstanbul
Tel: 0 212 298 21 00
Faks: 0 212 298 25 00
www.imkb.gov.tr

