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Baﬂkan’ın Mesajı

Dünya ekonomisi 2009 y›l›nda küresel krizdeki ekonomilerin
canland›r›lmas› için aç›klanan büyük tutarl› teﬂvik paketleri
ile rahat nefes almaya baﬂlam›ﬂ, bu süreçte merkez bankalar›
da faizleri düﬂük seviyelere indirerek piyasalarda önemli
oranda likidite oluﬂmas›na yard›mc› olmuﬂtur. Bu
konjonktürde, ülkemizde de krizin etkileri yavaﬂ yavaﬂ
bertaraf edilmeye baﬂlam›ﬂ, bölgesinde geliﬂmiﬂ ve likit
bir borsa olma niteli¤i taﬂ›yan Borsam›z piyasalar›nda iﬂlem
hacmi %45, ‹MKB-100 endeksi ise %97 artm›ﬂ ve ‹MKB
rekabet gücünü korumay› baﬂarm›ﬂt›r.
2009 y›l›nda Borsam›z piyasalar›nda önemli uygulamalar
hayata geçirilmiﬂtir. Hisse Senetleri Piyasas›'nda seans
saatleri yeniden düzenlenmiﬂ, ikinci seansta aç›l›ﬂ seans›
uygulamas› baﬂlat›lm›ﬂ, ExAPI terminallerinin kapasiteleri
ve emir iletim h›z› art›r›lm›ﬂt›r. Ayr›ca, hisse senetleri
Borsam›zda iﬂlem gören ﬂirketlerin bildirimlerinin elektronik
ortamda kamuya duyurulmas›n› amaçlayan Kamuyu

birimlerinde görev yapacak personele e¤itimler verilmeye
baﬂlam›ﬂt›r. Hedefimiz, ﬂirketlerimizin halka aç›larak
uluslararas› rekabet gücüne kavuﬂmas› ve küresel ﬂirketler
aras›nda yer almas› yoluyla Türk Sermaye Piyasas›’n›
büyütüp, yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar için bir çekim merkezi
haline getirmektir.
2009, ‹MKB'nin uluslararas› faaliyetleri aç›s›ndan da yo¤un
ve verimli bir y›l olmuﬂtur. FEAS çal›ﬂmalar› kapsam›nda
Dow Jones firmas› taraf›ndan oluﬂturulan FEAS Endeksi
y›l ortas›ndan itibaren hesaplanmaya baﬂlam›ﬂt›r. ‹SEDAK
bünyesinde yürütülmekte olan çal›ﬂmalar çerçevesinde
ise, "‹slam Ülkeleri Menkul K›ymet Borsalar› Forumu"nun
üçüncüsü ‹MKB'nin ev sahipli¤inde ‹stanbul'da düzenlenmiﬂ
ve bölge ülkeleri aras›nda sermaye piyasas› alan›nda etkin
bir iﬂbirli¤i zemini oluﬂturulmas› için at›lan ad›mlar ileriye
taﬂ›nm›ﬂt›r.

“Global boyuttaki hedefimiz, Türk Sermaye Piyasas›’nda faaliyet gösteren
tüm borsalara hizmet verecek ve bu kurumlar› entegre bir yap› içinde
ortak bir iﬂlem platformuna taﬂ›yabilecek çok ortakl› bir operasyon ﬂirketi
oluﬂturarak piyasalararas› likiditenin konsolide edilmesi suretiyle Türk
Sermaye Piyasas›’n›n uluslararas› rekabet gücünün art›r›lmas›d›r.”

Ayd›nlatma Platformu da devreye al›nm›ﬂt›r. Tahvil ve Bono
Piyasas›'nda ise API uygulamas› devreye al›nm›ﬂ, piyasada
gerçekleﬂen iﬂlemlerin gözetimini sa¤layacak uyar› modülleri
Gözetim Sistemi'ne entegre edilmiﬂtir.
2009 y›l›nda yeni pazar ve ürünlerin yat›r›mc›lar›n hizmetine
sunulmas› amac›yla da çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂ, Kurumsal
Ürünler Pazar› aç›lm›ﬂ, Geliﬂen ‹ﬂletmeler Piyasas›’n›n ve
arac› kuruluﬂ varantlar›n›n iﬂlem görece¤i Varant Pazar›'n›n
aç›lmas› için yap›lan çal›ﬂmalar tamamlanm›ﬂ, "Piyasa
Yap›c›l› Sürekli Müzayede" ve "Tek Fiyat" yöntemleri ile ilgili
çal›ﬂmalar son aﬂamas›na gelmiﬂtir. Ayr›ca, Türk ve Yunan
yat›r›mc›lar›na ‹MKB ve Atina Borsas›'nda iﬂlem gören en
likit hisse senetlerine daha düﬂük maliyetlerle yat›r›m
yapma imkân› sa¤lamak amac›yla, ‹MKB, Atina Borsas› ve
STOXX Ltd. iﬂbirli¤i ile k›sa ad› GT-30 olan "Türk-Yunan
Ortak Endeksi" hesaplanmaya ve yay›nlanmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Halka arzlar›n teﬂvikine yönelik olarak 2008 y›l› içinde
baﬂlat›lan çal›ﬂmalar 2009 y›l› içinde de yo¤un olarak devam
ettirilmiﬂ, sanayinin geliﬂti¤i illere yap›lan ziyaretler
sürdürülmüﬂ ve SPK, TOBB ve TSPAKB ile imzalanan
Protokol çerçevesinde "Halka Arz Seferberli¤i" hamlesi
baﬂlat›lm›ﬂ ve 33 oda ve borsada oluﬂturulan destek
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2010 y›l›na iliﬂkin öncelikli hedeflerimizin baﬂ›nda, büyük
emeklerle kurulan ve birer milli servet olan ﬂirketlerimizin
ömrünü sürdürülebilir k›lmak için halka aç›lmay› teﬂvik eden
çal›ﬂmalar›m›z› devam ettirmek gelmektedir. Yeni piyasa
ve finansal ürünlerin sermaye piyasas›na kazand›r›lmas›,
teknolojik modernizasyon ve seans salonlar›n›n yeniden
yap›land›r›lmas› da hedeflerimiz aras›nda bulunmaktad›r.
Önümüzdeki dönemde global boyuttaki en önemli
hedefimiz, Türk Sermaye Piyasas›’nda faaliyet gösteren
tüm borsalara hizmet verecek ve bu kurumlar› entegre bir
yap› içinde, ortak bir iﬂlem platformuna taﬂ›yabilecek çok
ortakl› bir operasyon ﬂirketi oluﬂturarak piyasalararas›
likiditenin konsolide edilmesi suretiyle sermaye piyasam›z›n
uluslararas› rekabet gücünün art›r›lmas›d›r. Bu hedef
do¤rultusunda idealimiz, ülkemiz sermaye piyasas› araçlar›na
uluslararas› yat›r›mc›lar›n eriﬂimini sa¤lamak, yerli
yat›r›mc›lar›n yurtd›ﬂ› piyasalara güvenli bir ortamda eriﬂimine
imkân vermek ve böylece ‹stanbul'un uluslararas› bir finans
merkezi olmas›na en büyük katk›y› sa¤lamakt›r.
Hüseyin ERKAN
Baﬂkan

2009 y›l›nda Borsam›z piyasalar›nda önemli uygulamalar hayata
geçirilmiﬂtir. Hisse Senetleri Piyasas›'nda seans saatleri yeniden
düzenlenmiﬂ, ikinci seansta aç›l›ﬂ seans› uygulamas› baﬂlat›lm›ﬂ,
ExAPI terminallerinin kapasiteleri ve emir iletim h›z› art›r›lm›ﬂt›r.

Hüseyin ERKAN
‹MKB Baﬂkanı
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Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu

Soldan sa¤a: Hakan Turunç, Dr. Berra K›l›ç, Mehmet Osmano¤lu, Hüseyin Erkan, Yusuf Serbest, Sudi Aydemir, Didem Gordon
4

YÖNET‹M KURULU
Hüseyin ERKAN / Baﬂkan
1958 y›l›nda do¤an Hüseyin ERKAN, 1981 y›l›nda New
York Üniversitesi Stern School of Business'da ‹ﬂletme
Fakültesi Uluslararas› ‹ﬂletme ve Finans Bölümü'nü bitirdi.
1982-1984 y›llar›nda ayn› üniversitede yüksek lisans e¤itimini
tamamlad›. 1994 y›l›nda ‹MKB'ye kat›lan ERKAN, çeﬂitli
birimlerde müdür olarak görev yapt›. 1996 y›l›nda ‹MKB
Baﬂkan Yard›mc›l›¤› görevine getirilen ERKAN, 2006 y›l›na
kadar sürdürdü¤ü bu görevi boyunca ‹MKB'ye vizyon
kazand›ran önemli çal›ﬂmalara imza att›. Avrasya Borsalar›
Federasyonu'nun (FEAS) kuruculu¤unu ve
koordinatörlü¤ünü yapan ERKAN, Kas›m 2007'den beri
‹MKB Baﬂkan› olarak görev yapmakta olup, ayr›ca FEAS
Baﬂkanl›¤›, Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) Yönetim
Kurulu Üyeli¤i ve Çal›ﬂma Komitesi Baﬂkanl›¤›'n› da
yürütmektedir.
Yusuf SERBEST / Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili
1968 y›l›nda do¤an Yusuf SERBEST, ‹stanbul Üniversitesi
‹ﬂletme Fakültesi mezunudur. 2005 y›l›ndan beri ‹MKB'de
Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili olarak görev yapmaktad›r.
Sudi AYDEM‹R / Yönetim Kurulu Üyesi
1960 y›l›nda do¤an Sudi AYDEM‹R, lisans e¤itimini ‹stanbul
Üniversitesi ‹ﬂletme Fakültesi'nde, yüksek lisans e¤itimini
ise Y›ld›z Teknik Üniversitesi ‹ﬂletme Yönetimi Bölümü'nde
tamamlad›. 2007 y›l›ndan itibaren ‹MKB'de Yönetim Kurulu
Üyesi olarak görev yapmaktad›r.
Dr. Berra KILIÇ / Yönetim Kurulu Üyesi
1962 y›l›nda do¤an Dr. Berra KILIÇ, lisans e¤itimini Marmara
Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ‹ﬂletme
Bölümü'nde, master ve doktora e¤itimini ise Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ‹ﬂletme Bölümü'nde
tamamlad›. 2007 y›l›ndan beri ‹MKB'de Yönetim Kurulu
Üyesi olarak görev yapmaktad›r.
Mehmet OSMANO⁄LU / Yönetim Kurulu Üyesi
1963 y›l›nda do¤an Mehmet OSMANO⁄LU, ‹stanbul
Üniversitesi ‹ﬂletme Bölümü mezunudur. 2007 y›l›ndan
beri ‹MKB'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev
yapmaktad›r.
DENETLEME KURULU
Didem GORDON / Üye
1965 y›l›nda do¤an Didem GORDON, Bo¤aziçi Üniversitesi
‹ﬂletme Bölümü mezunudur. Yüksek lisans program›n›
San Diego State University'de, finans alan›nda tamamlad›.
2008 y›l›nda ‹MKB'de Denetleme Kurulu Üyeli¤i'ne
seçilmiﬂtir.
Hakan TURUNÇ / Üye
1966 y›l›nda do¤an Hakan Turunç, 1988 y›l›nda Orta Do¤u
Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i
Bölümü'nden mezun oldu. 1990 y›l›nda Bilkent
Üniversitesi'nde ‹ﬂ ‹daresi dal›nda lisansüstü program›n›
tamamlad›. 2003 y›l›ndan beri ‹MKB'de Denetleme Kurulu
Üyesi olarak görev yapmaktad›r.
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Üst Yönetim

Soldan sa¤a: Emin Ali Gündez, Dr. Esin Akbulut, Adalet Polat, Tangül Durakbaﬂa, Hüseyin Erkan, ‹brahim Kurban, Canan Güven Okan,
Dr. Ayd›n Seyman, Dr. Saim K›l›ç

Hüseyin ERKAN / Baﬂkan

Dr. Esin AKBULUT / Baﬂkan Yard›mc›s›

‹brahim KURBAN / 1. Baﬂkan Yard›mc›s›

1957 y›l›nda do¤an Dr. Esin AKBULUT, Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi ‹ktisat ve Maliye Bölümü'nden
mezun olduktan sonra yüksek lisans›n› University of East
Anglia England'da Matematiksel ‹ktisat alan›nda, doktoras›n›
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde ‹ktisat
alan›nda tamamlad›. 1993 y›l›nda ‹MKB'ye kat›lan AKBULUT,
1994 y›l›ndan beri ‹MKB'de Baﬂkan Yard›mc›s› olarak
görevini sürdürmektedir.

1959 y›l›nda do¤an ‹brahim KURBAN, Orta Do¤u Teknik
Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi mezunudur.
1999 y›l›nda ‹MKB'ye kat›lan KURBAN, 2008 y›l›nda ‹MKB
Baﬂkan Yard›mc›l›¤›, 2009 y›l›nda ise 1. Baﬂkan Yard›mc›l›¤›
görevine atand›.
Emin Ali GÜNDEZ / Baﬂkan Yard›mc›s›

Dr. Ayd›n SEYMAN / Baﬂkan Yard›mc›s›
1958 y›l›nda do¤an Emin Ali GÜNDEZ, Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi ‹ktisat Bölümü mezunudur. 1990
y›l›nda ‹MKB'ye kat›lan GÜNDEZ, 1994 y›l›ndan beri
‹MKB'de Baﬂkan Yard›mc›s› olarak görevini sürdürmektedir.
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1968 y›l›nda do¤an Dr. Ayd›n SEYMAN, ‹stanbul Teknik
Üniversitesi ‹ﬂletme Fakültesi Endüstri Mühendisli¤i Bölümü
mezunudur. 1996'da ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat
Fakültesi'nde yüksek lisans, 2004 y›l›nda ise doktoras›n›
tamamlad›. 1990 y›l›nda ‹MKB'ye kat›lan SEYMAN, 2008
y›l›nda ‹MKB Baﬂkan Yard›mc›l›¤› görevine atand›.

Adalet POLAT / Baﬂkan Yard›mc›s›

F. Tangül DURAKBAﬁA / Hukuk Baﬂ Müﬂaviri

1965 y›l›nda do¤an Adalet POLAT, Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1988 y›l›nda mezun oldu.
‹stanbul Üniversitesi'nden 1994 y›l›nda yüksek lisans
derecesi ald›. 1990 y›l›nda ‹MKB'ye kat›lan POLAT, 2009
y›l›ndan beri ‹MKB Baﬂkan Yard›mc›l›¤› görevini
sürdürmektedir.

1945 y›l›nda do¤an F. Tangül DURAKBAﬁA, ‹stanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1994 y›l›nda
‹MKB'ye kat›lan DURAKBAﬁA, 1994 y›l›ndan beri ‹MKB'de
Hukuk Baﬂ Müﬂaviri olarak görevini sürdürmektedir.
Canan Güven OKAN / Bilgi Sistemleri Merkezi Genel
Yönetmeni

Dr. Saim KILIÇ / Teftiﬂ ve Gözetim Kurulu Baﬂkan›
1972 y›l›nda do¤an Dr. Saim KILIÇ, 1993'te Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararas› ‹liﬂkiler
Bölümü'nden mezun oldu. 2001'de ABD'de University of
Illinois at Urbana - Champaign'de Finans, 2002'de Siyasal
Bilgiler Fakültesi'nde ‹ﬂletme dal›nda yüksek lisans›n›,
2007'de Gazi Üniversitesi'nde Muhasebe - Finansman
dal›nda doktoras›n› ald›. 1994-2009 döneminde Sermaye
Piyasas› Kurulu'nda uzman, Baﬂbakanl›k'ta dan›ﬂman ve
Devlet Denetleme Kurulu'nda geçici uzman olarak görev
yapt›. 2009 y›l›ndan bu yana ‹MKB Teftiﬂ ve Gözetim Kurulu
Baﬂkanl›¤› görevini yürütmektedir.

1957 y›l›nda do¤an Canan Güven OKAN, 1979 y›l›nda
Kingston University Computer Science Engineering (BSC)
ve 1981 y›l›nda London School of Economics & Political
Science, Operational Research (MSC) bölümlerinden
mezun oldu. 1996 y›l›nda ‹MKB'ye kat›lan OKAN, 1997
y›l›ndan itibaren ‹MKB'de Bilgi Sistemleri Merkezi Genel
Yönetmeni olarak görevini sürdürmektedir.
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Disiplin Komitesi
Bedii ENSAR‹ / Baﬂkan
1935 y›l›nda do¤an Bedii ENSAR‹, Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi mezunudur. 1993 y›l›ndan beri ‹MKB
Disiplin Komitesi Baﬂkanl›¤› görevini yapmaktad›r.
Hayati ÖZTORNACI / Üye
1962 y›l›nda do¤an Hayati ÖZTORNACI, Gazi Üniversitesi
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi mezunudur. 2006 y›l›ndan
beri ‹MKB'de Disiplin Komitesi Üyesi olarak görev
yapmaktad›r.
O. Sencer TANRIVERD‹ / Üye
1964 y›l›nda do¤an O. Sencer TANRIVERD‹, ‹stanbul
Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi mezunudur. 2008 y›l›nda
‹MKB Disiplin Komitesi Üyeli¤i'ne seçilmiﬂtir.

Soldan sa¤a: O. Sencer Tanr›verdi, Bedii Ensari, Hayati Öztornac›

Uyuﬂmazl›k Komitesi
Yasemin Öney CANKURTARAN / Baﬂkan
1970 y›l›nda do¤an Yasemin Öney CANKURTARAN, Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ‹ﬂletme Bölümü
mezunudur. 2004 y›l›ndan beri ‹MKB'de Uyuﬂmazl›k
Komitesi Baﬂkan› olarak görev yapmaktad›r.
Ayﬂe Elçi TERZ‹ / Üye
1968 y›l›nda do¤an Ayﬂe Elçi TERZ‹, ‹stanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi mezunudur. 2004 y›l›ndan beri ‹MKB'de
Uyuﬂmazl›k Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktad›r.
Hakan DEM‹RB‹LEK / Üye
1972 y›l›nda do¤an Hakan DEM‹RB‹LEK, Anadolu
Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ‹ﬂletme
Bölümü mezunudur. 2006 y›l›ndan beri ‹MKB Uyuﬂmazl›k
Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktad›r.
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Soldan sa¤a: Yasemin Öney Cankurtaran, Hakan Demirbilek, Ayﬂe Elçi Terzi

2009 Y›l›nda Türkiye Ekonomisi ve Sermaye Piyasas›
DÜNYA EKONOM‹S‹

TÜRK‹YE EKONOM‹S‹

2009 y›l›, krizdeki ekonomilerin canland›r›lmas› için büyük
tutarlarda teﬂvik paketlerinin aç›kland›¤› bir y›l olmuﬂtur.
Bu süreçte, merkez bankalar› da faizleri en düﬂük seviyelere
indirmiﬂ, nicel gevﬂeme politikalar› ile ekonomileri
canland›rmay› hedeflemiﬂlerdir. S›f›ra yak›n faiz oranlar› ve
piyasaya sunulan likidite, güven krizinin aﬂ›lamamas› ve
bankalar›n nakdi tutmas› sebebiyle kredi piyasas›ndaki
s›k›ﬂ›kl›¤› giderememiﬂtir. Ekonomiler hükümetlerin teﬂvik
paketlerinin deste¤iyle y›l›n üçüncü çeyre¤iyle birlikte s›n›rl›
ölçüde toparlanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu politikalar piyasalarda
önemli oranda likidite oluﬂmas›na ve baﬂta ABD olmak
üzere, pek çok geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan ülkenin bütçe
aç›klar›n›n artmas›na neden olmuﬂtur.

Türkiye'de, etkin düzenleme ve denetim ile Bat›'da krize
yol açan yap›land›r›lm›ﬂ ürünlerin çok s›n›rl› ölçüde olmas›
sa¤lam bankac›l›k sektörünü krize karﬂ› dayan›kl› k›larken,
krizden etkilenen reel sektör olmuﬂtur. Enflasyonun tarihi
düﬂük seviyelerine gerilemesi, TCMB'nin politika faiz oran›n›
indirmesine imkân vermiﬂtir. Dünya genelindeki düﬂük faiz
ortam› ile iç ve d›ﬂ talebin daralmas›, Türkiye'de de faizlerin
düﬂürülmesine yard›mc› olmuﬂ, politika faiz oran›n› Kas›m
2008'den itibaren indirmeye baﬂlayan TCMB, toplam 10,25
puan indirimle faiz oran›n› %6,5'e düﬂürmüﬂtür.

Kredi piyasas›n›n kriz öncesinin hala çok uza¤›nda oldu¤u
dikkate al›nd›¤›nda; toparlanma h›z›n›n hangi seviyede
olaca¤›, merkez bankalar›nca piyasaya sürülen fonlar›n yeni
bir kriz yaratmadan nas›l geri çekilece¤i ve düzenleyici
çerçevede nas›l bir reform yap›laca¤› sorular›n›n gündemde
olmas› beklenmektedir.
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14.8.09

Geliﬂmekte Olan Piyasalar Fiyat / Kazanç Oranlar›

31.7.09
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8.5.09

22.5.09
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13.2.09

30.1.09

2.1.09
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‹MKB - 100 ve MSCI Endeksleri
(ABD Dolar›, 02.01.2009=100)

Bu süreçte kamu iç borç stokunun reel faizi 2008 y›l›
sonunda %6,45 iken 2009 y›l› sonunda %2,53'e düﬂmüﬂtür.
TÜFE ve ÜFE 2009 y›l›nda tek haneli rakamlara inerek y›l
sonu itibariyle s›ras›yla %6,53 ve %5,93'e gerilemiﬂtir.
2009 y›l›n›n ﬁubat ay›nda dip yapan sanayi üretim endeksi
y›l sonuna do¤ru h›zl› bir toparlanma sürecine girmiﬂtir.

Kaynak: ‹MKB, Bloomberg

Kaynak: Bloomberg

Hisse Senetleri Piyasas› ‹ﬂlem Hacmi
(2009 Toplam›, Milyar ABD Dolar›)

Yabancı Yatırımcı Saklama Bakiyesi (%)

316,33

Kriz Dönemleri
Kaynak: WFE, ‹MKB

Kaynak: ‹MKB
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Piyasa De¤eri, Geliﬂmekte Olan Ülkeler
(2009 Sonu, Milyar ABD Dolar›)

Ekonomiye Kazandırılan Fonlar
(Milyon ABD Dolar›)

Kaynak: WFE, ‹MKB

Kaynak: ‹MKB

Dünyan›n önde gelen derecelendirme kuruluﬂlar› (Fitch,
Moody's ve S&P) Türkiye ekonomisinin d›ﬂsal ﬂoklara karﬂ›
dayan›kl› oldu¤unu belirterek Türkiye'nin kredi notunu
art›rm›ﬂlard›r. Krizin etkilerini ilk çeyrekte %-14,5'lik rekor
küçülme ile yaﬂayan Türkiye'de 2009 y›l›n›n geri kalan
k›sm›nda küçülme h›z kesmiﬂ (2009 2Ç: %-7,7, 2009 3Ç:
%-2,9), 4. çeyrekte %6 büyüme gerçekleﬂmiﬂtir. 2009 y›l›

MSCI Geliﬂmekte Olan Piyasalar Endeksi'nin getirisi %75
olurken, ‹MKB-100 Endeksi %97 ile 2009'un en yüksek
art›ﬂ gösteren beﬂ endeksinden biri olmuﬂtur.
Türk hisse senetlerine yurtd›ﬂ›ndan 2,8 milyar ABD Dolar›
tutar›nda portföy yat›r›m› yap›l›rken, yabanc› yat›r›mc›lar›n
piyasadaki pay›nda bir de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r. ‹MKB hisse

“Hisse Senedi Piyasalar› seans saatleri, yeniden düzenlenmiﬂ ve ikinci
seans›n bitiﬂi saat 17.00'den 17.30'a uzat›lm›ﬂt›r. Bu uygulama ile iﬂlem
hacmi artm›ﬂ, Hisse Senedi Piyasalar› iﬂlem saatleri ve ABD piyasalar›n›n
ortak iﬂlem süresi uzam›ﬂ ve piyasa kapan›ﬂ saati Avrupa borsalar›n›n
kapan›ﬂ saatiyle örtüﬂür duruma gelmiﬂtir.”

GSY‹H de¤iﬂimi %-4,7 olmuﬂtur. Bu süreçte cari iﬂlemler
aç›¤› da 2008 y›l›na göre %-67 azalarak 41,9 milyar ABD
Dolar›'ndan 14,04 milyar ABD Dolar›'na gerilemiﬂtir.

senetleri, geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan ülkelere göre nispeten
düﬂük fiyat/kazanç oranlar›yla da yüksek potansiyelini
korumuﬂtur.

GLOBAL SERMAYE P‹YASALARI VE ‹MKB

‹MKB, piyasa de¤eri aç›s›ndan da geliﬂmekte olan piyasalar
aras›nda 236 milyar ABD Dolar› ile 10. s›rada bulunmaktad›r.

Geliﬂmiﬂ ülkelerde faizlerin düﬂmesi, likiditenin sermaye
piyasalar›na yönelmesine neden olmuﬂtur. Mart ay›nda
dip noktalar›na gerileyen dünya borsalar›, piyasadaki fazla
likiditenin düﬂük faiz ortam›nda hisse senetlerine
yönelmesiyle birlikte bu tarihten itibaren tekrar yükselmeye
baﬂlam›ﬂt›r.
Düﬂük faiz oranlar›, krizden daha çabuk ç›kaca¤› öngörülen
geliﬂmekte olan ülkelere do¤ru fon ak›mlar›n› art›rm›ﬂt›r.
Nitekim 2009'un bir di¤er özelli¤i, krizden daha az etkilenen
geliﬂmekte olan ülkelerin dünya ekonomisine katk›s›na
dair beklentilerin artmas›d›r.
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Özellikle bölgesinde en geliﬂmiﬂ ve likit borsa olma niteli¤ini
devam ettiren ‹MKB, geliﬂmekte olan ülke borsalar› aras›nda,
hisse senetleri iﬂlem hacmi aç›s›ndan 7. s›rada yer al›rken,
tahvil ve bono iﬂlem hacmi aç›s›ndan 2. s›rada yer alm›ﬂt›r.
‹MKB'nin kuruldu¤u 1986 y›l›ndan 2009 y›l› sonuna kadar
ekonomiye aktard›¤› tutar 45 milyar ABD Dolar›'na ulaﬂm›ﬂt›r.
Türkiye'nin bu potansiyelinin fark›nda olan Borsam›z,
ekonominin fon ihtiyac›n›n sermaye piyasalar›ndan
sa¤lanmas›n› teﬂvik etmek amac›yla 2009 y›l›nda halka arz
seferberli¤i baﬂlatm›ﬂt›r.

Sermaye piyasalar› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, 2009'da düﬂen
enflasyon ve faiz oranlar›yla birlikte yat›r›m ortam›nda
yaﬂanan normalleﬂmenin, yat›r›m seçeneklerinin
çeﬂitlendirilmesi e¤ilimini art›rd›¤› görülmektedir. 2009'un
son aylar›ndan itibaren h›zlanmaya baﬂlayan halka arz
baﬂvurular› ‹MKB'nin SPK, TOBB ve TSPAKB ile yürüttü¤ü
halka arz seferberli¤inin yan› s›ra tan›t›m ve e¤itim
faaliyetleriyle de desteklenmektedir. Bu kapsamda, ‹MKB
2010 y›l› için kotasyon ücretlerini art›rmam›ﬂ ve ilan masraf›n›
da kald›rm›ﬂt›r.
2009 y›l›nda mevcut endekslere ek olarak yeni ulusal ve
uluslararas› endeksler (ﬂehir endeksleri, Atina ile Stoxx
GT-30, Dow Jones FEAS endeksleri) üretilmiﬂtir. Menkul
k›ymet yat›r›m ortakl›klar›, gayrimenkul yat›r›m ortakl›klar›
ve giriﬂim sermayesi hisse senetleri ile borsa yat›r›m fonlar›
kat›l›m belgelerinin iﬂlem gördü¤ü ve arac› kuruluﬂ
varantlar›n›n 2010 y›l›nda iﬂlem görmeye baﬂlayaca¤›
Kurumsal Ürünler Pazar› devreye al›nm›ﬂ, ayr›ca Geliﬂen
‹ﬂletmeler Piyasas›'n›n altyap›s› oluﬂturulmuﬂtur.
2010 y›l›n›n Türk Sermaye Piyasas› için, iﬂlem gören ﬂirket
say›s› ve ürün çeﬂitlili¤indeki art›ﬂla birlikte, yerli/yabanc›
bireysel ve kurumsal yat›r›mc›lar›n ilgisinin daha da büyüdü¤ü
bir at›l›m y›l› olmas›n› hedefliyoruz.

‹MKB Piyasaları
Hisse Senetleri Piyasas›
‹MKB'nin dünya borsalar› aras›ndaki rekabet gücünü
yükseltmek amac›yla Hisse Senetleri Piyasas›'nda (HSP)
2009 y›l›nda pazarlara ve ürünlere iliﬂkin çeﬂitli düzenlemeler
yap›lm›ﬂ ve ‹MKB Yönetim Kurulu'nun iﬂleyiﬂ esaslar›n›
tespit etti¤i birçok uygulama hayata geçirilmiﬂtir.
YEN‹ DÜZENLEMELER
• Kurumsal Ürünler Pazar›
HSP pazarlar›n›n yeniden yap›land›r›lmas› kapsam›nda
Ulusal Pazar'da iﬂlem görmekte olan menkul ve gayrimenkul
yat›r›m ortakl›klar› ile giriﬂim sermayesi yat›r›m ortakl›klar›n›n
hisse senetlerinin, borsa yat›r›m fonlar› kat›lma belgelerinin,
varantlar›n ve di¤er yap›land›r›lm›ﬂ ürünlerin iﬂlem görece¤i,
kot içi pazar niteli¤indeki Kurumsal Ürünler Pazar›
oluﬂturulmuﬂtur.

Kurumsal Ürünler Pazar› kapsam›na al›nan hisse senetleri
ve borsa yat›r›m fonlar› 13 Kas›m 2009 tarihinden itibaren
09:30 - 12:30 ile 14:00 - 17:30 saatleri aras›nda aç›l›ﬂ seans›
ve sürekli müzayede yöntemleri ile iﬂlem görmektedir.
• Hisse Senetleri Piyasas› Seans Saatleri
Hisse Senetleri Piyasas› seans saatleri, piyasa kat›l›mc›lar›n›n
talepleri yönünde yeniden düzenlenmiﬂ ve saat 14:00'de
baﬂlayan ikinci seans›n bitiﬂi 19 Ekim 2009 tarihinden
itibaren saat 17:00'den 17:30'a uzat›lm›ﬂt›r. Bu uygulama
ile Hisse Senetleri Piyasas› iﬂlem saatlerinin ABD piyasalar›
ile çak›ﬂan ortak iﬂlem süresi uzam›ﬂ, iﬂlem hacmi artm›ﬂ
ve piyasa kapan›ﬂ saati Avrupa borsalar›n›n kapan›ﬂ saatiyle
örtüﬂür duruma gelmiﬂtir.
• ‹kinci Seansta Aç›l›ﬂ Seans› Uygulamas›
‹MKB Yönetim Kurulu'nun ald›¤› karar do¤rultusunda, Hisse
Senetleri Piyasas›'nda iﬂlem görmekte olan ilgili tüm menkul
k›ymetlerde birinci seans baﬂlang›c›nda yap›lan aç›l›ﬂ seans›
uygulamas›na ilave olarak 13 Kas›m 2009 tarihinden itibaren
ikinci seans›n baﬂ›nda da aç›l›ﬂ seans› uygulamas›na
baﬂlanm›ﬂt›r. Yeni düzenleme uyar›nca; 14.00 - 14.20
saatleri aras›nda toplam 20 dakikal›k aç›l›ﬂ seans› yap›lmaya
baﬂlanm›ﬂt›r.
• Çapraz ‹ﬂlem Kural›n›n Uygulamadan Kald›r›lmas›
‹MKB Yönetim Kurulu'nun ald›¤› karar uyar›nca, Hisse
Senetleri Piyasas›'nda iﬂlem görmekte olan tüm menkul
k›ymetlerde HSP Yönetmeli¤i'nin 24. maddesinde
düzenlenmiﬂ olan tek üyenin taraf oldu¤u çapraz iﬂlem
uygulamas›na 13 Kas›m 2009 tarihi itibariyle son verilmiﬂtir.
• Sistem Kapasitesinin Art›r›lmas› ve Güncelleﬂtirilmesi
HSP Al›m-Sat›m Sistemi kapasitesinin art›r›lmas› ve teknik
altyap›n›n güncelleﬂtirilmesi çal›ﬂmalar›na y›l içerisinde
devam edilerek, yeni yat›r›mlarla, ExAPI terminallerinin
kapasiteleri ve emir iletim h›z› art›r›lm›ﬂt›r.
• Aç›l›ﬂ Seans›nda Aç›¤a Sat›ﬂ Emri Giriﬂinin Kald›r›lmas›
Borsa Baﬂkanl›¤›'n›n karar› do¤rultusunda aç›l›ﬂ seans›nda
üyelerimizin aç›¤a sat›ﬂ emri girebilmesi uygulamas›na son
verilmiﬂtir.
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P‹YASA VER‹LER‹

Y›l sonu itibariyle, Hisse Senetleri Piyasas›'nda iﬂlem
yapmaya yetkili 103 arac› kurum bulunmaktad›r.

Finansal piyasalarda 2007 y›l›nda baﬂlayan ve reel kesimi
de etkileyen küresel krizin yerini dünya ekonomisinde
toparlanmaya b›rakmas›, ‹MKB Hisse Senetleri Piyasas›
performans›n› olumlu etkilemiﬂtir. ‹MKB'nin piyasa
göstergelerinde, dünya borsalar› aras›nda rekabet gücünü
destekleyici nitelikte önemli art›ﬂlar görülmüﬂtür.
Hisse Senetleri Piyasas› ortalama günlük iﬂlem hacmi 2009
y›l›nda bir önceki y›la göre %45 artarak 1,92 milyar TL'ye
ulaﬂm›ﬂt›r. 2008 y›l›nda 183 bin olan ortalama günlük
sözleﬂme say›s›, 2009 y›l›nda %49 artarak 273 bine
yükselmiﬂtir.
Ortalama günlük iﬂlem miktar› ise, 2009 y›l›nda, bir önceki
y›la göre, %79 art›ﬂla 817 milyon TL'ye yükselmiﬂtir. Günlük
iﬂlem hacmi, 2009 y›l› içerisindeki en yüksek de¤erine 3
Aral›k 2009 tarihinde 3,85 milyar TL ile ulaﬂm›ﬂt›r.
Hisse Senetleri Piyasas›'nda 2009 y›l› toplam iﬂlem hacmi,
bir önceki y›la göre %45 art›ﬂla 482,5 milyar TL (%21 art›ﬂla
316 milyar ABD Dolar›) olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
‹MKB-100 Endeksi, 2009 y›l›n› bir önceki y›l sonuna göre
%97 art›ﬂla 2009 y›l› rekoru olan 52.825 puanla kapatm›ﬂt›r.
Böylece, ‹MKB, Dünya Borsalar Federasyonu'nun 2009
y›l› için en yüksek getiri s›ralamas›nda 5. olmuﬂtur.
Ayn› dönem itibariyle ABD Dolar› baz›nda hesaplanan
‹MKB-100 Endeksi %101'lik art›ﬂla 2009 y›l› sonunda 2.068
puana yükselmiﬂtir.
Küresel ekonomide y›l sonuna do¤ru baﬂlayan iyileﬂme
sürecinin olumlu etkisi ve halka arzlardaki art›ﬂla ‹MKB'de
iﬂlem gören ﬂirketlerin toplam piyasa de¤eri, bir önceki
y›la göre %93 artarak 351 milyar TL (%97 art›ﬂla 236 milyar
ABD Dolar›) seviyesine ulaﬂm›ﬂt›r.

Hisse Senetleri Piyasası ‹ﬂlem Hacmi (Milyon TL)

H‹SSE SENETLER‹ ENDEKSLER‹
2009 y›l›n›n baﬂ›ndan itibaren, ana üretim veya faaliyet
merkezi ayn› ﬂehirde olan ﬂirketlerin fiyat ve getiri
performanslar›n›n izlenebilmesi amac›yla, ﬂehir endeksleri
hesaplanmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
2009 y›l sonu itibariyle; Adana, Ankara, Antalya, Bursa,
‹stanbul, ‹zmir, Kayseri, Kocaeli ve Tekirda¤ olmak üzere,
toplam 9 ﬂehir için endeks hesaplanmaktad›r. Ayr›ca,
‹MKB'de iﬂlem gören bankalar aras›ndan piyasa de¤eri en
büyük ve iﬂlem hacmi en yüksek 10 bankay› kapsayan
"‹MKB 10 Banka" Endeksi'nin oluﬂturulmas›na yönelik
çal›ﬂmalar 2009 y›l› sonunda tamamlanm›ﬂt›r.
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› (‹MKB) ile Atina Borsas›
(ATHEX) ve STOXX Ltd. iﬂbirli¤i ile oluﬂturulan Türk-Yunan
Ortak Endeksi "GT-30" 28 Eylül 2009 yay›nlanmaya
baﬂlam›ﬂt›r. STOXX Ltd. taraf›ndan hesaplanmakta olan
GT-30 endeksi, ‹MKB ve Atina Borsas›'ndan 15'er olmak
üzere, hisse senetleri iﬂlem gören ve halka aç›kl›k oran› en
az %20 veya üzerinde olan, piyasa de¤eri yüksek banka
ve ﬂirketleri kapsamaktad›r. Endeks kapsam›ndaki bankalar›n
say›s› her borsadan 4'er olmak üzere 8 ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
GT-30, fiyat endeksi ve getiri endeksi olarak TL ve Euro
de¤erleri ile yay›nlanmaktad›r ve geriye dönük hesaplama
baﬂlang›ç tarihi 31 Aral›k 2005 olarak belirlenmiﬂtir.
‹MKB endekslerinin finansal ürünlerde kullan›lmas›na iliﬂkin
lisanslama çal›ﬂmalar› 2009 y›l›nda da devam etmiﬂ, ‹MKB
endekslerini dayanak varl›k olarak kullanan finansal ürün
say›s› 37'ye ulaﬂm›ﬂt›r. Bu finansal ürünlerin 2'si ‹MKB

‹MKB - 100 Endeksi (TL)
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sektör endekslerini, 4'ü ‹MKB-100 Endeksi'ni, 31'i ise
‹MKB-30 Endeksi'ni dayanak varl›k olarak kullanmaktad›r.
‹MKB-30 Endeksi'ne dayal› bir BYF ‹MKB'de, ‹MKB-100
ve ‹MKB-30 Endekslerine dayal› vadeli iﬂlem sözleﬂmeleri
Vadeli ‹ﬂlem ve Opsiyon Borsas› A.ﬁ.'de, ‹MKB-30
Endeksi'ne dayal› 3 adet Sertifika ise yurtd›ﬂ› borsalarda
iﬂlem görmekte olup, herhangi bir organize piyasada iﬂlem
görmeyen Yat›r›m Fonu, De¤iﬂken Faizli Mevduat, Ana
Para Korumal› /Garantili Fonlar, Tezgahüstü Türev Ürünler
gibi toplam 31 adet finansal ürün ise banka ve arac›
kurumlar›n do¤rudan müﬂterilerine sunduklar› ürünler
aras›nda yer almaktad›r.
H‹SSE SENETLER‹ P‹YASASI PAZARLARINDAK‹
GEL‹ﬁMELER

Ulusal Pazar'›n 2009 y›l› toplam iﬂlem hacmi 457 milyar
TL olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Bu tutar, Hisse Senetleri Piyasas›
toplam iﬂlem hacminin %95'ini oluﬂturmuﬂtur. 2009 y›l›nda,
Kurumsal Ürünler Pazar›'nda 13,8 milyar TL'si borsa yat›r›m
fonlar›na ait olmak üzere 15,4 milyar TL, ‹kinci Ulusal
Pazar'da 9,4 milyar TL, Yeni Ekonomi Pazar›'nda 0,4 milyar
TL, Gözalt› Pazar›'nda ise 0,6 milyar TL tutar›nda iﬂlem
gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
2009 y›l› sonunda hisse senetleri ‹MKB'de iﬂlem gören
ﬂirketlerin halka aç›k bölümü içerisindeki paylar›n %67,3'ü
yabanc› yat›r›mc›lar›n elinde bulunmaktad›r.
2010 YILINDA TAMAMLANMASI PLANLANAN
ÇALIﬁMALAR
Yeni Menkul K›ymetler

Hisse Senetleri Piyasas› pazarlar›na 2009 y›l›nda 4 yeni
ﬂirketin hisse senetleri ve 1 Borsa Yat›r›m Fonu'nun kat›lma
belgeleri olmak üzere toplam 5 ﬂirketin menkul k›ymetleri
kat›lm›ﬂt›r. Hisse Senetleri Piyasas›'nda 2009 y›l› içerisinde
Ulusal Pazar'da 233, Kurumsal Ürünler Pazar›'nda 58 (10
borsa yat›r›m fonunun kat›lma belgeleri), ‹kinci Ulusal
Pazar'da 20, Yeni Ekonomi Pazar›'nda 2 ve Gözalt› Pazar›'nda
12 olmak üzere toplam 325 ﬂirketin hisse senetleri iﬂlem
görmüﬂtür.

• Arac› Kuruluﬂ Varantlar›
Sermaye piyasam›zda yeni bir menkul k›ymet olan arac›
kuruluﬂ varantlar›n›n, ‹MKB Hisse Senetleri Piyasas›'nda
iﬂlem görmeye baﬂlamas› için Sermaye Piyasas› Kurulu
ve ilgili di¤er kurumlar ile yürütülen çal›ﬂmalar devam
etmektedir.

‹MKB Baﬂkan› Hüseyin ERKAN ve Atina Borsas› (ATHEX) Baﬂkan› Sypros CAPRALOS Türk-Yunan Ortak Endeksi (GT-30) imza töreninde, 10 Aral›k 2009
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Arac› kuruluﬂ varant› (varant), elinde bulunduran kiﬂiye,
dayanak varl›¤› ya da göstergeyi önceden belirlenen bir
fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma
veya satma hakk› veren ve bu hakk›n kaydi teslimat ya da
nakit uzlaﬂ› ile kullan›ld›¤› menkul k›ymet niteli¤indeki
sermaye piyasas› arac›n› ifade eder.
Varant sat›n alan yat›r›mc› ödedi¤i bedel karﬂ›l›¤›nda bir
dayanak varl›¤› de¤il, o dayanak varl›¤› alma ya da satma
hakk›n› sat›n al›r.
Varantlar›n ihrac›, kimler taraf›ndan ihraç edilebilece¤i,
kayda al›nmas› ve al›m sat›m›na iliﬂkin temel esaslar
Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) taraf›ndan Seri: III No: 37
say›l› "Arac› Kuruluﬂ Varantlar›n›n Kurul Kayd›na Al›nmas›na
ve Al›m Sat›m ‹ﬂlemlerine ‹liﬂkin Esaslar" Tebli¤i ile
düzenlenmiﬂtir. Söz konusu Tebli¤ uyar›nca varantlar
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda (‹MKB/Borsa) iﬂlem
görür.

• Piyasa Yap›c›l› Sürekli Müzayede Yöntemi
Borsam›z Yönetim Kurulu'nca esaslar› belirlenmiﬂ olan
piyasa yap›c›l› sürekli müzayede iﬂlem yöntemi, piyasa
yap›c› olarak belirlenecek bir üyenin aç›l›ﬂ seans› sonras›nda,
görevli oldu¤u menkul k›ymette sürekli olarak kotasyon
vermesi suretiyle uygulanacakt›r.
Piyasa Yap›c›l› Sürekli Müzayede yönteminde iﬂlem gören
menkul k›ymetlere üyelerin kotasyon fiyatlar› dahilinde
girdikleri emirler birbirleriyle veya piyasa yap›c› üyenin
girdi¤i kotasyonlarla fiyat ve zaman önceli¤i kural›
çerçevesinde eﬂleﬂerek iﬂleme dönüﬂebileceklerdir. Piyasa
yap›c›l›¤› uygulamas› ile her an bir al›c› ve sat›c› olmas›
sa¤lanarak likiditenin artmas› ve keskin fiyat hareketlerinin
azalmas› beklenmektedir.

“Varantlar, Varant Pazar›'nda, "piyasa yap›c›l› çok fiyat - sürekli müzayede
sistemi" ile iﬂlem görür. Bu yöntemde her bir varantta görevli olan bir
piyasa yap›c› üye al›ﬂ-sat›ﬂ kotasyonu verir ve üyeler söz konusu varant
için al›ﬂ-sat›ﬂ emirlerini iletirler. Varantlar›n piyasa yap›c› üyesi olmaks›z›n
iﬂlem görmesi mümkün de¤ildir.”

Arac› kuruluﬂ varantlar›n›n ilk ihrac›n›n ve Borsam›zda iﬂlem
görmeye baﬂlamas›n›n 2010 y›l›n›n ilk yar›s›nda
gerçekleﬂece¤i öngörülmektedir.
Yeni ‹ﬂlem Yöntemleri
Kurumsal Ürünler Pazar›'nda uygulanmas› planlanan "Piyasa
Yap›c›l› Sürekli Müzayede" ve "Tek Fiyat" iﬂlem yöntemlerine
iliﬂkin düzenlemeler büyük ölçüde tamamlanm›ﬂ olup, yeni
iﬂlem yöntemlerinin 2010 y›l›nda devreye al›nmas›
planlanmaktad›r.
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• Tek Fiyat ‹ﬂlem Yöntemi
Alternatif bir iﬂlem yöntemi olan tek fiyat iﬂlem yönteminin
de piyasa yap›c›l› sürekli müzayede uygulamas› ile birlikte
devreye al›nmas› planlanmaktad›r. Tek fiyat yöntemi ile
iﬂlem görecek hisse senetlerinde, her seans iki kez olmak
üzere, gün içerisinde toplam dört kez fiyat belirlenecektir.
Piyasa yap›c›l› sürekli müzayede iﬂlem yöntemiyle iﬂlem
görmesi zorunlu olan menkul k›ymetlerin piyasa yap›c›s›n›n
bulunmamas› veya piyasa yap›c›s›n›n görevini b›rakmas›
sebebiyle piyasa yap›c›l› olarak iﬂlemlerini sürdürememesi
durumunda tek fiyat iﬂlem yöntemiyle iﬂlem görmesi esas›
benimsenmiﬂtir.

GEL‹ﬁEN ‹ﬁLETMELER P‹YASASI
Geliﬂme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta
ölçekli ﬂirketlere sermaye piyasas›na kolay eriﬂim imkân›
sa¤layacak olan Geliﬂen ‹ﬂletmeler Piyasas›'n›n (G‹P)
kurulmas› ve iﬂletilmesi için 2009 y›l› Mart ay›nda ‹MKB
organizasyonu içerisinde ayr› bir Müdürlük kurulmuﬂtur.
G‹P Yönetmeli¤i 2009 y›l› A¤ustos ay›nda Resmi Gazete'de
yay›mlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir. 2010 y›l› içerisinde faaliyete
baﬂlamas› planlanan G‹P'in yasal çerçevesinin
tamamlanabilmesi için gerekli çal›ﬂmalar Sermaye Piyasas›
Kurulu ile birlikte yürütülmektedir.
P‹YASA, ÜRÜN GEL‹ﬁT‹RME VE ÖZEL PROJELER
Piyasa, Ürün Geliﬂtirme ve Özel Projeler Müdürlü¤ü, 2009
y›l› Mart ay›nda kurulmuﬂ ve piyasa kat›l›mc›lar›n›n
ihtiyaçlar›na uygun yeni ürün, pazar ve piyasalar›n
geliﬂtirilmesi ile görevlendirilmiﬂtir. 2009 faaliyet y›l›nda
aﬂa¤›da yer alan çal›ﬂmalar gerçekleﬂtirilmiﬂtir:
• Dayanak hisse senedine do¤rudan sahip olmadan sadece
hisse senedinin spot piyasadaki fiyat performans›na iliﬂkin
al›c› ve sat›c› taraflar aras›nda yap›lan ve hisse senedinin
sözleﬂmenin sonland›r›ld›¤› tarihteki fiyat› ile baﬂlang›ç
tarihindeki fiyat› aras›nda oluﬂan fark›n taraflar aras›nda el
de¤iﬂtirmesini öngören fark sözleﬂmelerinin Hisse Senetleri
Piyasas›'nda iﬂlem görmesi için gerekli çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂ
ve Sermaye Piyasas› Kurulu'na baﬂvurulmuﬂtur.

yat›r›mc›lara yönelik olarak al›m-sat›m hizmeti verme faaliyeti
çerçevesinde veri yay›n› alabilmek amac›yla 2009 y›l›nda
Borsam›za baﬂvurmuﬂtur. ﬁirket yetkilileri ile yap›lan
görüﬂmeler neticesinde sözleﬂme çerçevesi belirlenmiﬂ
ve konu Sermaye Piyasas› Kurulu'nun onay›na sunulmuﬂtur.
• Piyasan›n ihtiyaç ve taleplerini ilk elden ö¤renmek, gerekli
düzenlemeleri gecikmeden yapabilmek ve uygulanmas›
düﬂünülen yenilikleri tart›ﬂmak için piyasan›n ço¤unlu¤u
ile farkl› müﬂteri profillerini temsil etmek üzere Hisse
Senetleri Piyasas›'nda yüksek iﬂlem hacmine sahip arac›
kurum temsilcileri ile Piyasa Müdürlükleri ve Piyasa, Ürün
Geliﬂtirme ve Özel Projeler Müdürlü¤ü temsilcilerinin yer
alaca¤› "Hisse Senetleri Piyasas› Üyelerle ‹liﬂkiler Komitesi
("HSP U‹K") kurulmuﬂtur. Y›lda 3 kez yap›lmas› planlanan
toplant›lar›n ilki 2010 y›l›n›n Ocak ay›nda gerçekleﬂtirilecektir.
• Borsalar aras›nda birleﬂme ve iﬂbirli¤inin h›z kazand›¤›
bir dönemde Borsam›z, Yunanistan, Rusya, Körfez ülkeleri
ile Orta Asya ülkeleri borsalar›n› da içeren AVRASYANET
adl› ortak iﬂlem platformunun oluﬂturulmas›na yönelik
çal›ﬂmalara baﬂlanm›ﬂt›r.
• Hisse Senedi Ödünç Piyasas›’n›n geliﬂtirilebilmesi için
Yunanistan'da uygulanmakta olan hisse senedi repo
iﬂlemleri incelenmiﬂ, hisse senedi repo iﬂlemlerinin
Borsam›zda uygulanabilirli¤ine ve Takasbank bünyesindeki
Hisse Senedi Ödünç Piyasas›'n›n iyileﬂtirilmesine yönelik
çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r. Bu konuda 2010 y›l› içerisinde
Takasbank ile iﬂbirli¤i içerisinde çal›ﬂmalar yap›lmas›
planlanmaktad›r.

• ‹MKB bünyesinde büyük miktarl› emirlerin piyasa etkisi
yaratmadan gerçekleﬂtirilebilmesine olanak sa¤layacak,
daha çok kurumsal yat›r›mc›lara yönelik mekanizmalar›n
hayata geçirilmesi amac›yla ‹MKB Hisse Senetleri
Piyasas›'nda en çok yabanc› yat›r›mc› iﬂlemi yapan arac›
kuruluﬂ temsilcileri, kendi hesaplar›na iﬂlem yapan temsilciler
ve ‹MKB'de iﬂlem yapan yabanc› kurumsal yat›r›mc›larla
yap›lan toplant›larda farkl› iﬂlem mekanizmalar› tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Yurtd›ﬂ›ndaki düzenlemeler ve piyasalar incelenerek sadece
büyük miktarl› emirlerin girilebilece¤i ayr› bir emir defteri
oluﬂturulmas›na yönelik çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r. Söz konusu
projenin önümüzdeki y›l hayata geçirilmesi planlanmaktad›r.
• Kurumsal yat›r›mc›lar›n büyük miktarl› likidite ihtiyac›n›
karﬂ›lamak üzere kurulan ve al›m-sat›m platformu niteli¤inde
olan yabanc› bir ﬂirket, ülkemiz s›n›rlar› d›ﬂ›nda, ‹MKB'de
iﬂlem gören hisse senetleri üzerinde sadece kurumsal
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Sermaye piyasalar›nda
yarat›lan kaynaklar daha çok
üretim ve daha çok
istihdam demektir.

Tahvil ve Bono Piyasası

seviyesinde gerçekleﬂmiﬂtir. TBP'de 2008 y›l›nda 10,01
milyar ABD Dolar› olan ortalama günlük iﬂlem hacmi, 2009
y›l›nda 8,73 milyar ABD Dolar›'na gerilemiﬂtir.

P‹YASA VER‹LER‹
Tahvil ve Bono Piyasas› (TBP) dünya çap›nda devam eden
mali krizden etkilenmiﬂ olmas›na ra¤men 2009 y›l›nda da
geliﬂimini sürdürmüﬂ, 2008'de 3,24 trilyon TL olan y›ll›k
iﬂlem hacmi, 2009 y›l› sonunda 3,40 trilyon TL'ye
yükselmiﬂtir. Ortalama günlük iﬂlem hacmi ise 13,49 milyar
TL olmuﬂtur.
Toplam iﬂlem hacmi 2009 y›l›nda ABD Dolar› baz›nda 2008
y›l›ndaki de¤eri olan 2,51 trilyon ABD Dolar›'na göre
%12,51'lik düﬂüﬂle 2,20 trilyon ABD Dolar› olmuﬂtur. Ayn›
dönemde Kesin Al›m-Sat›m Pazar›'nda %12,79 artarak
269,98 milyar ABD Dolar›'na ulaﬂan iﬂlem hacmi, Repo/Ters
Repo Pazar›'nda %15,17 azalm›ﬂ ve 1,93 trilyon ABD Dolar›

Piyasa iﬂlem hacminin %87,73'ü Repo/Ters Repo
Pazar›'nda, %12,27'si Kesin Al›m-Sat›m Pazar›'nda
gerçekleﬂmiﬂtir.
2009 y›l› Aral›k ay› itibariyle, TBP'de iﬂlem yapmaya yetkili
89'u arac› kurum, 41'i banka olmak üzere toplam 130 arac›
kuruluﬂ bulunmaktad›r.
2009 y›l›nda, Borsa d›ﬂ›nda gerçekleﬂtirilen ve ‹MKB'ye
tescil ettirilen tahvil, bono ve repo iﬂlemleri, bir önceki y›la
göre %5,01 artarak, 714,41 milyar TL olmuﬂtur. Toplam
iﬂlem hacmi içinde, Borsa d›ﬂ›nda gerçekleﬂtirilen ve
‹MKB'de tescil ettirilen iﬂlemlerin pay› %17,37, TBP'de
gerçekleﬂen iﬂlemlerin pay› %82,63 olmuﬂtur.

YEN‹ DÜZENLEMELER
• Tahvil ve Bono Piyasas› Kesin Al›m-Sat›m Pazar› ve
Repo/Ters Repo Pazar›'na ait günlük bültenler ile D‹BS
Endeksleri'nin sunuldu¤u günlük tablolarda yer alan bilgiler,
piyasa ihtiyaçlar›, kamunun bilgilendirilmesi ve ﬂeffafl›¤›n
art›r›lmas› amaçlar› do¤rultusunda; para birimi, kupona
kalan gün (KKG), kapan›ﬂ fiyat›, önceki iﬂlem tarihi, önceki
a¤›rl›kl› ortalama fiyat, önceki kapan›ﬂ fiyat›, aç›l›ﬂ basit
getirisi, en düﬂük basit getiri, en yüksek basit getiri, kapan›ﬂ
basit getirisi, kapan›ﬂ bileﬂik getirisi, kapan›ﬂ fiyat› yüzde
de¤iﬂimi, a¤›rl›kl› ortalama fiyat yüzde de¤iﬂimi, kapan›ﬂ
bileﬂik getirisi yüzde de¤iﬂimi, birikimli nominal iﬂlem tutar›,
birikimli iﬂlem hacmi, aç›l›ﬂ oran›, kapan›ﬂ oran›, kapan›ﬂ
oran› yüzde de¤iﬂimi, a¤›rl›kl› ortalama oran yüzde de¤iﬂimi,
de¤iﬂim ve yüzde de¤iﬂimi bilgilerini (D‹BS Fiyat ve
Performans Endeksleri tablolar› için) içerecek ﬂekilde
geniﬂletilmiﬂtir.

• Tahvil ve Bono Piyasas› Al›m-Sat›m Sistemi (OTASS)
üzerinde, üyelerimizin bilgisayar sistemleri arac›l›¤› ile ‹MKB
Al›m-Sat›m Sistemi'ne eriﬂerek mesajlaﬂma arayüzü
üzerinden emir giriﬂ, iptal, de¤iﬂtirme, repo karﬂ›l›¤› menkul
k›ymet giriﬂi gibi iﬂlemleri temsilci ekran› kullanmadan
yapabilmeleri için geliﬂtirilen Uygulama Programlama
Arayüzü (TBPAPI) yap›s› devreye al›nm›ﬂt›r.
• Finansal piyasalar›n büyümesi ve derinleﬂmesini
desteklemek amac›yla borsa pay› ve tescil ücretleri yeniden
düzenlenmiﬂtir.
• ‹MKB internet sitesinde yer alan Tahvil ve Bono Piyasas›
verileri (Yeni Seri D‹BS Endeksleri Portföy Performans
Endeksleri, Günlük ‹ﬂlem Hacimleri vs) analize uygun olarak
düzenlenmiﬂ ve geçmiﬂ verilere eriﬂim sa¤lanm›ﬂt›r.

Tahvil ve Bono Piyasası ‹ﬂlem Hacmi

Kaynak: ‹MKB

• Borsa d›ﬂ›nda gerçekleﬂtirilen repo ve ters repo iﬂlemlerinin
tescilinde yeknesakl›¤›n sa¤lanmas› amac›yla ters repo
iﬂlemlerinde oldu¤u gibi repo iﬂlemlerinde de iﬂlemin
baﬂlang›ç valörü yerine bitiﬂ valörünün bildirilmesi; Borsa
d›ﬂ›nda gerçekleﬂtirilen sabit getirili menkul k›ymet
iﬂlemlerine iliﬂkin bilgilerin daha h›zl› derlenebilmesini
teminen, tescil bildirim süresinin 31 takvim gününden 7
iﬂ gününe indirilmesi sa¤lanm›ﬂ, ayr›ca, Pazartesi günleri
de bildirim yap›labilmesine imkan tan›nm›ﬂt›r.
• Devlet iç borçlanma senetleri ve özel sektör borçlanma
araçlar› piyasalar› ile ilgili çal›ﬂmalar yapmak, bu piyasalar›n
etkinli¤ini art›r›c› çal›ﬂmalar› desteklemek, piyasalar hakk›nda
güvenilir ve do¤ru bilgi sa¤lamak, piyasalar›n sorunlar›n›
ele almak, bu sorunlara çözüm önerileri getirmek, ulusal
mercilere gerekli noktalarda tavsiyede bulunmak, piyasalar›
etkileyebilecek mali sistem düzenlemeleri, vergilendirme
gibi konularda öneri ve çal›ﬂmalarda bulunmak amac›yla
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› bünyesinde piyasa
kat›l›mc›lar›n›n yer ald›¤› Dan›ﬂma Komitesi oluﬂturulmuﬂtur.
2010 YILINA ‹L‹ﬁK‹N HEDEFLER
• Özel sektör borçlanma araçlar›n›n ihrac› ve ikinci el
iﬂlemlerini canland›rmak amac›yla; hisse senetleri ‹MKB
Ulusal Pazar, ‹kinci Ulusal Pazar ve Yeni Ekonomi Pazar›'nda
iﬂlem gören ortakl›klar›n ihraç edecekleri borçlanma
araçlar›n›n sermaye piyasas› mevzuat›nda tan›mlanan
"nitelikli yat›r›mc›lara" ihraç iﬂlemlerinin gerçekleﬂece¤i
Nitelikli Yat›r›mc›ya ‹hraç Pazar›'n›n kurulmas› çal›ﬂmalar›na
baﬂlanm›ﬂt›r.
• Nitelikli Yat›r›mc›ya ‹hraç Pazar›'nda ihrac› tamamlanan
borçlanma araçlar›, baﬂka bir ﬂart aranmaks›z›n Kesin Al›m
Sat›m Pazar›'nda iﬂlem görmeye baﬂlayacakt›r. Pazar›n
2010 y›l›nda faaliyete geçmesi planlanmaktad›r.
• Geçmiﬂ tarihli günlük bülten verilerinin analize uygun
olarak ‹MKB web sitesine yüklenmesi tamamlanacakt›r.
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• Tahvil ve Bono Piyasas› pazarlar›nda uygulanan ve günlük
fiyat de¤iﬂim riskini yönetmeyi hedefleyen risk yönetim
mekanizmas›n›n, ileri valörlü iﬂlemlerin de yap›lmas›n›
kolaylaﬂt›racak ﬂekilde, takas güvenli¤ini zay›flatmadan,
piyasa koﬂullar›na göre yeniden tasarlanmas›
hedeflenmektedir.

• Tahvil ve Bono Piyasas› bünyesinde Klasik Repo Pazar›
aç›lmas› hedeflenmektedir. Bu pazar›n aç›lmas›yla mevcut
Repo/Ters Repo Pazar›'na ilave olarak, D‹BS'lerin ve özel
sektör borçlanma araçlar›n›n menkul k›ymet baz›nda geri
al›m vaadi ile sat›m, geri sat›m vaadi ile al›m iﬂlemleri
gerçekleﬂtirilebilecektir. Pazarda mevcut Repo/Ters Repo
Pazar›'ndan farkl› olarak iﬂlemler, repo oran›, repo tutar›,
baﬂlang›ç ve bitiﬂ valörü bilgilerine ilave olarak, iﬂleme konu
olan menkul k›ymetin tan›m ve fiyat bilgileri dikkate al›narak
gerçekleﬂtirilecektir. Menkul k›ymetler, repo vadesi boyunca
Borsa taraf›ndan yeniden de¤erlemeye tabi tutulacak,
menkul k›ymetlerin tutar› ve iﬂleme konu repo tutar› ile
dönem sonu faizin toplam› aras›ndaki farklar repo veya
ters repo yapan üyeden tamamlay›c› karﬂ›l›k olarak
al›nacakt›r.
• Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Seri: II No: 22 say›l›
"Borçlanma Araçlar›n›n Kurul Kayd›na Al›nmas› ve Sat›ﬂ›na
‹liﬂkin Esaslar Hakk›nda Tebli¤" kapsam›nda halka arz edilen
borçlanma araçlar›n›n, halka arz iﬂlemlerinin Tahvil ve Bono
Piyasas› bünyesinde gerçekleﬂtirilmesini mümkün k›lacak
‹hraç Pazar› açma çal›ﬂmalar›na baﬂlanm›ﬂt›r. Ayr›ca halka
arz› bu pazarda gerçekleﬂecek borçlanma araçlar›n›n,
otomatik olarak Tahvil ve Bono Piyasas›'nda iﬂleme
aç›lmalar›na yönelik çal›ﬂmalar devam etmektedir.

Yabanc› Menkul K›ymetler Piyasas›
Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi taraf›ndan d›ﬂ borçlanma
araçlar› olarak ihraç edilen Türk Eurotahvilleri, Yabanc›
Menkul K›ymetler Piyasas› bünyesinde kurulan Uluslararas›
Tahvil Pazar›'nda iﬂlem görmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi taraf›ndan 2009 y›l›nda 2,50
milyar ABD Dolar› nominal de¤erli yeni Eurotahvil ihrac› ile
1,25 milyar ABD Dolar› nominal de¤erli ilave ihraç
gerçekleﬂtirilmiﬂ ve söz konusu Eurotahviller Borsam›z
kotuna al›narak, Yabanc› Menkul K›ymetler Piyasas›
Uluslararas› Tahvil Pazar›'nda (UTP) iﬂlem görmeye
baﬂlam›ﬂt›r.
2009 y›l› sonu itibariyle UTP'de Türkiye Cumhuriyeti
Hazinesi'nin ç›kartm›ﬂ oldu¤u 24 Eurotahvil ‹ﬂlem
görmektedir. ABD Dolar› cinsinden olan 17 Eurotahvil'in
nominal tutarlar› 30,5 milyar ABD Dolar›, Euro cinsinden
olan 7 Eurotahvil'in nominal tutarlar› ise 7,3 milyar Euro'dur.
‹MKB Yönetim Kurulu'nun 12 ﬁubat 2009 tarihli
toplant›s›ndaki karar› ve Sermaye Piyasas› Kurulu'nun 17
Nisan 2009 tarih ve 11/274 say›l› toplant›s›nda verilen onay›
do¤rultusunda, UTP'de gerçekleﬂtirilen iﬂlemlerden al›nacak
borsa pay› oran› 13 May›s - 31 Aral›k 2009 dönemi için "0"
olarak belirlenmiﬂ olup, pazar›n rekabetçi k›l›nmas› ve
geliﬂtirilmesine yönelik teﬂvik ihtiyac›n›n devam etmesi
nedeniyle bu uygulaman›n 31 Aral›k 2010 tarihine kadar
uzat›lmas›na karar verilmiﬂtir.
Yabanc› menkul k›ymet ticaretindeki yeni e¤ilimlerin takip
edilmesi ve Borsa yönetimine bu e¤ilimlere uygun strateji

2009 Y›l›nda UTP'de Gerçekleﬂen Eurotahvil ‹ﬂlemleri
Genel Toplam (*)

Nominal ‹ﬂlem Tutar›

‹ﬂlem Hacmi

Sözleﬂme Say›s›

13.580.000
167.170.000

14.677.488,15
182.674.044,88

72
264

Euro
ABD Dolar

(*) Genel toplamlar tek üyenin taraf oldu¤u iﬂlemleri de kapsamaktad›r.
önerilerinin getirilmesi, iﬂlem yöntemleri üzerinde araﬂt›rma
çal›ﬂmalar› yaparak hacmi, likiditeyi ve fiyat oluﬂum etkinli¤ini
art›r›c› iﬂlem kurallar›n›n geliﬂtirilmesi yönünde çal›ﬂmalar
yap›lm›ﬂt›r.
Bu kapsamda, YMKP bünyesinde UTP'nin yan› s›ra, yine
OTASS sistemi üzerinde, ancak farkl› emir ekranlar›
kullan›larak ve hem organize hem de OTC piyasalar›n
avantajl› yönlerini taﬂ›yarak OTC piyasalarla rekabet
edebilecek nitelikteki Eurotahvil Pazarl›kl› ‹ﬂlemler
Platformu'nun kurulmas›na yönelik çal›ﬂmalara baﬂlanm›ﬂt›r.
Eurotahvillerin uluslararas› piyasalarda al›m-sat›m esaslar›
baz al›narak oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lan yeni yap› ile uluslararas›
bono iﬂlemcilerinin pazara çekilmesi hedeflenmektedir.

Denetim, Gözetim ve ‹zleme
Faaliyetleri
P‹YASA GÖZET‹M‹
Borsa'da iﬂlem gören menkul k›ymetlerin güven ve istikrar
içinde al›n›p sat›labilmesini teminen, pazar ve piyasalar›n
aç›k, düzenli ve dürüst çal›ﬂmas›n› engelleyen fiillerin ortaya
ç›kar›lmas›na yönelik olarak; özellikle Hisse Senetleri Piyasas›
olmak üzere, menkul k›ymet piyasalar›nda meydana gelen
ola¤and›ﬂ› fiyat ve miktar hareketleri, elektronik gözetim
sistemi çerçevesinde izlenerek raporlanm›ﬂt›r.
Borsa ve üye kay›tlar› üzerinde yap›lan incelemeler s›ras›nda
rastlan›lan, sermaye piyasas› mevzuat›na ayk›r› olabilece¤i
düﬂünülen hususlar nihai inceleme ve de¤erlendirme
yap›lmas›n› teminen Sermaye Piyasas› Kurulu'na, Borsa
mevzuat›na ayk›r› görülen durumlar ise ilgili birimlere,
komitelere vb. iletilmiﬂtir.
2009 y›l› sonunda tamamlanan geliﬂtirme ve yaz›l›m
çal›ﬂmalar› ile Tahvil ve Bono Piyasas›'nda gerçekleﬂen
iﬂlemlerin gözetimini sa¤layacak uyar› ve analiz modülleri
Elektronik Gözetim Sistemi'ne entegre edilmiﬂtir.
DENET‹M FAAL‹YETLER‹
Piyasadaki iﬂlemleri dikkat çekici bulunan, faaliyet
gösterdikleri piyasaya özgü analiz yöntemleri ve/veya
Borsa'ya iletilen yat›r›mc› ﬂikayetleri çerçevesinde belirlenen
üyeler nezdinde denetim yap›lm›ﬂt›r. Yap›lan incelemelerin
sonuçlar› ile Borsa ve sermaye piyasas› mevzuat›na ayk›r›
görülen durumlar ilgili birimlere, komitelere ve/veya Sermaye
Piyasas› Kurulu'na iletilmiﬂ, Borsam›z Yönetim Kurulu
taraf›ndan gerekli tedbirler al›nm›ﬂt›r.

Borsa birimlerinin denetimine yönelik çal›ﬂmalar devam
etmiﬂ, Baﬂkanl›kça verilen talimatlar do¤rultusunda kurum
içi soruﬂturma iﬂleri yürütülmüﬂtür. Di¤er taraftan, veri
yay›n kuruluﬂlar›n›n Borsam›z veri yay›n sat›ﬂlar›na esas
olmak üzere yapt›¤› beyanlar›n do¤rulu¤una yönelik
denetimler ile Borsa d›ﬂ›nda gerçekleﬂtirilen sabit getirili
menkul k›ymet iﬂlemlerinden hatal› tescil edildi¤i belirtilerek,
iptali talep edilen iﬂlemlere iliﬂkin özel denetimler yerine
getirilmiﬂtir.
YATIRIMCILARIN BORSA’YA BAﬁVURULARI
Yürütülen denetim, gözetim ve izleme faaliyetlerinin yan›
s›ra, yat›r›mc›lar›n Borsa üyelerine iliﬂkin ﬂikayetleri hakk›nda
da Borsa mevzuat› çerçevesinde gerekli incelemeler
yürütülmüﬂtür.

Risk Yönetimi
‹MKB piyasalar›n›n teminatlama sistemlerinde ça¤daﬂ
yaklaﬂ›mlar›n benimsenmesi ve teminatland›rmaya iliﬂkin
dünya üzerindeki en iyi uygulamalar›n piyasam›za
uyarlanmas› amac›yla, teminatlama konusundaki uluslararas›
uygulamalar incelenmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Ayr›ca teminatlar
konusunda planlanan kanuni düzenlemeler ile ilgili çal›ﬂmalar
yap›lm›ﬂ ve görüﬂ oluﬂturulmuﬂtur.
Risk yönetimi çerçevesinde yürütülen ‹MKB iﬂ süreçleri
dokümantasyon çal›ﬂmalar›n›n ilk k›sm› sonuçland›r›lm›ﬂ,
elde edilen veriler do¤rultusunda dokümantasyonu
tamamlanan Müdürlükler için operasyonel risk analizi
yap›lm›ﬂt›r. ‹MKB operasyonel risklerinin de¤erlendirilmesi
kapsam›nda iﬂ süreçlerinin dokümantasyonuna yönelik
çal›ﬂmalara devam edilmiﬂtir.
2009 y›l› içerisinde piyasalarda yaﬂanan baz› geliﬂmelerin
Borsam›z iﬂ süreçlerini etkileyebilece¤i dikkate al›narak bir
tak›m süreçlerdeki risklerin yeniden ele al›nmas›,
tan›mlanmas› ve analiz edilmesi ihtiyac› do¤muﬂtur. Bu
do¤rultuda Borsam›z Hisse Senetleri Piyasas›'ndaki
seanslar›n süresini de¤iﬂtirebilecek nitelikteki ola¤anüstü
durumlar ile Borsam›za emir iletim süreçlerindeki
operasyonel risklerin analizi yap›lm›ﬂ, ortaya ç›kan riskler
ve muhtemel çözüm önerileri bu amaçla oluﬂturulan çal›ﬂma
gruplar›nda tart›ﬂ›lm›ﬂ, de¤erlendirilmiﬂ ve ulaﬂ›lan sonuçlara
iliﬂkin raporlamalar yap›lm›ﬂt›r.
Benzer ﬂekilde Borsam›z Tahvil ve Bono Piyasas›'ndaki
seanslar›n süresini de¤iﬂtirebilecek nitelikteki ola¤anüstü
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durumlara iliﬂkin yürütülmekte olan operasyonel risk
çal›ﬂmas› ise halen devam etmektedir.

Piyasam›z kuruluﬂlar›nca gerçekleﬂtirilen komisyon
çal›ﬂmalar›na hukuki yönüyle destek olunmuﬂtur.

Yaﬂanacak ola¤and›ﬂ› geliﬂmeler s›ras›nda, Borsam›z
faaliyetlerinin süreklili¤ini teminen yürütülmekte olan ‹ﬂ
Süreklili¤i Planlamas› çal›ﬂmalar›na katk› sa¤lamak amac›yla
araﬂt›rmalar yap›lm›ﬂ ve "Etkili ‹ﬂ Süreklili¤i Yönetimi" konulu
bir rapor haz›rlanm›ﬂt›r. Kurulumu yap›lan ‹MKB Geçici
Yedek Merkezi'nin çal›ﬂmalar›na (komisyon toplant›lar›,
test vb.) destek verilmiﬂ, kurulmas› öngörülen ‹MKB Kal›c›
Yedek Merkezi'nin co¤rafi konumunun belirlenmesine
yönelik bölge araﬂt›rmas› baﬂlat›lm›ﬂt›r.

YATIRIMCI-ARACI KURULUﬁ UYUﬁMAZLIKLARI

2010 y›l›nda ‹MKB bünyesinde gerçekleﬂtirilen tüm
faaliyetlere yönelik iﬂ süreçlerinin ç›kar›lmas›n› takiben daha
kapsaml› ve sistematik bir risk analiz çal›ﬂmas›n›n yap›lmas›
hedeflenmektedir. Borsam›z teminatlar› ile ilgili gerek
mevzuat gerek metodoloji kapsam›ndaki çal›ﬂmalar devam
edecektir. ‹MKB Kal›c› Yedek Merkezi ile ilgili yer tespit
sürecinin tamamlanmas›n›n ard›ndan, al›nacak kararlara
ba¤l› olarak bu Merkezin oluﬂturulmas›na yönelik projelere
destek verilecektir.

Hukuki Faaliyetler
BORSA’NIN YARGISAL ALANA ‹L‹ﬁK‹N FAAL‹YETLER‹
Borsa'n›n üçüncü kiﬂi ve kuruluﬂlarla olan iliﬂkilerinde ihtilaf
oluﬂmaks›z›n Borsa faaliyetlerinin yürütülmesine
çal›ﬂ›lmaktad›r. Hedef bu olmakla birlikte, Borsa'n›n
2009 y›l›nda yarg›sal alana akseden ihtilaflar›, Kurum'un
menfaatine olacak ﬂekilde takip edilmiﬂtir.

Borsa üyeleri ile yat›r›mc›lar aras›nda, menkul k›ymet al›msat›m iﬂlemlerinden kaynaklanan ihtilaflar Borsa'da
çözümlenmektedir. Borsa'n›n kuruluﬂundan bugüne kadar
incelenen uyuﬂmazl›k dosyalar›na iliﬂkin grafik aﬂa¤›dad›r.
Grafikten de görülece¤i üzere, ekonomik kriz dönemlerinde
artan, di¤er zamanlarda azalan uyuﬂmazl›klar; mevzuat ile
piyasa dinamikleri göz önünde bulundurularak, piyasa
uygulay›c›lar›na yol gösterici olacak ﬂekilde çözüme
kavuﬂturulmaktad›r. Uyuﬂmazl›k dosyas› incelemelerinde
görüﬂ oluﬂturulmas› yan›nda, piyasada eksikli¤i fark edilen
hususlarda Yönetim Kurulu'na öneriler sunularak,
uygulamaya katk› sa¤layan düzenlemelerin
gerçekleﬂtirilmesine yard›mc› olunmuﬂtur.
Söz konusu ihtilaflarda Borsam›z Yönetim Kurulu'nun
karar›na dayanak olan Uyuﬂmazl›k Komitesi görüﬂünün
haz›rl›¤› ise Komite'nin raportörlü¤ü s›fat›yla Hukuk
Müﬂavirli¤i taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r.
ﬁikayetlerin 2000'li y›llar›n ikinci yar›s›ndan itibaren
azalmas›nda, ‹MKB'nin ald›¤› uygulamay› ayd›nlat›c› kararlar›n
yan› s›ra, geliﬂen teknoloji ve mevzuattaki ihtilafa neden
olan noktalardaki eksikliklerin giderilmiﬂ olmas›n›n da büyük
etkisi oldu¤u görülmektedir.
P‹YASALARDA DÜZEN‹ SA⁄LAMAYA YÖNEL‹K
D‹S‹PL‹N FAAL‹YETLER‹

MEVZUAT VE D‹⁄ER DÜZENLEME ÇALIﬁMALARI
Borsam›z›n görev tan›m›n›n ve teﬂkilat yap›s›n›n ça¤›m›z›n
gereklerine uygun olarak yeniden belirlenmesi gere¤inden
hareketle 91 say›l› Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK)
yerini alacak Borsa Kanunu çal›ﬂmalar› Hukuk Müﬂavirli¤i'nin
kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilmektedir.
‹MKB Yönetmelikleri’nde yap›lan de¤iﬂiklik çal›ﬂmalar›n›n,
mevzuat ile uyumlu olmas› ve düzenleme tekni¤ine uygun
biçimde tamamlanmas› aç›s›ndan hukuki destek
sa¤lanm›ﬂt›r.
Piyasalar›n günümüzün geliﬂmelerine paralel yap›lanmas›
ile ilgili çal›ﬂmalara destek olma amac›yla; Hükümetimiz
taraf›ndan kabul edilen "‹stanbul Finans Merkezi Projesi"
mevzuat çal›ﬂmalar›nda yer al›nm›ﬂt›r.

Borsa pazar ve piyasalar›nda düzeni sa¤lamak amac›yla,
üye arac› kuruluﬂlar ile temsilcilerinin mevzuata ayk›r› fiil
ve davran›ﬂlar›na iliﬂkin müeyyideler Disiplin Komitesi
taraf›ndan belirlenmektedir. Komite'nin kararlar› ise Yönetim
Kurulu taraf›ndan onaylanarak iﬂlemlerin düzen içinde
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Birleﬂmiﬂ Milletlere ba¤l› UNIDROIT himayesinde yap›lan
"Arac› Kurumlarda Tutulan Menkul K›ymetlere ‹liﬂkin Maddi
Kurallar Sözleﬂmesi"nin aktedilmesine iliﬂkin sözleﬂme
tasla¤› çal›ﬂmalar›na katk›da bulunularak, Cenevre'de yap›lan
uluslararas› konvansiyona D›ﬂ ‹ﬂleri Bakanl›¤› ile birlikte
iﬂtirak edilmiﬂtir.

gerçekleﬂmesi sa¤lanmaktad›r. Borsa'n›n faaliyete
geçmesinden bu yana incelenen disiplin dosyalar›na iliﬂkin
grafik aﬂa¤›da yer almaktad›r.
Uyuﬂmazl›k dosyalar›na iliﬂkin grafi¤in aksine, ekonomik
kriz oldu¤u y›llarda disiplin fiillerindeki art›ﬂ›n ayn› paralellikte
oluﬂmad›¤› gözlenmektedir.
‹MKB'N‹N YEN‹ PAZAR VE ENSTRÜMAN
ÇALIﬁMALARI
Geliﬂen ‹ﬂletmeler Piyasas›, Varant Pazar› gibi pazar ve
piyasa çal›ﬂmalar› ve bu kapsamda Varant Sözleﬂmeleri,
Müﬂteriye Özel Endeks Hesaplama Sözleﬂmeleri gibi farkl›
finansal ürünlerin piyasalarda iﬂlem görmesine yönelik
sözleﬂmelerin haz›rlanmas›na destek verilmiﬂtir.
Ayr›ca, Borsa mevzuat›ndaki teminat sisteminin yeniden
ele al›nmas› ve tan›mlanmas›na iliﬂkin mevzuat
düzenlemeleri ile teminat metinlerinin yenilenmesine iliﬂkin
faaliyetlerde; Borsa üyeli¤inin yap›land›r›lmas› ve yeniden
gözden geçirilmesine iliﬂkin çal›ﬂmalara hukuki aç›dan katk›
sa¤lanm›ﬂt›r.
D‹⁄ER HUKUK‹ FAAL‹YETLER VE ‹ﬁLEMLER
Borsa'n›n iﬂ ve iﬂlemlerinin mevzuata uygun ve aksamadan
yürütülmesi amac›yla, Kurum'un taraf oldu¤u sözleﬂme,
protokol gibi 123 anlaﬂmaya iliﬂkin hukuki görüﬂ verilmesinin
yan› s›ra, ‹MKB'nin personel iﬂlemleri, her türlü mal-hizmet
al›m› ile igili 22 ihale komisyonunda yer al›nm›ﬂ ve çal›ﬂmalara
hukuki yönüyle kat›l›m sa¤lanm›ﬂt›r.
Adli ve idari makamlardan gelen her türlü tezkere ve istem
ile gerek ﬂahsen yap›lan gerekse Bilgi Edinme Mevzuat›
kapsam›nda gelen toplam 633 talep karﬂ›lanm›ﬂt›r.
‹MKB MARKASININ ULUSLARARASI DÜZEYDE
KORUNMASI VE L‹SANS FAAL‹YETLER‹N‹N
YAYGINLAﬁTIRILMASI ÇALIﬁMALARI
Daha önce yurtiçinde (TPE) ve paralel olarak Dünya Fikri
Mülkiyet Teﬂkilat›'na (WIPO) üye ülkeler ile Avrupa Toplulu¤u
nezdinde ticari "marka" olarak tescil ve korunmas› sa¤lanan
Borsam›z›n isim ve logosunun "markalaﬂt›r›lmas›" konusunda
kapsam›n geniﬂletilmesine yönelik uluslararas› takip ve
izlemeye devam edilmektedir.
Bu kapsamda ‹MKB endeksleri lisans konusu yap›larak
tüm piyasalar›n, özellikle yabanc› bankalar›n lisans
sözleﬂmesi kapsam›na al›nmas›; menkul k›ymet
piyasalar›nda endekse ba¤l› tüm finansal ürünlerden lisans
hakk› do¤du¤u hususunun piyasalara hat›rlat›lmas› ve bu
ürünlerin çeﬂitlendirilerek ‹MKB lehine lisans geliri yarat›lmas›
çal›ﬂmalar› gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Uluslararas› borsalar ile endeks çal›ﬂmalar› kapsam›nda;
‹MKB, Atina Borsas› ve STOXX ile birlikte oluﬂturulan
"GT-30" Endeksi'nin pazarlanmas› amac›yla ilgili Borsa ve
kuruluﬂlar ile anlaﬂma metinleri haz›rlanm›ﬂt›r.

‹ﬂtirakler
Borsam›z›n yurtiçinde 3, yurtd›ﬂ›nda 2 iﬂtiraki bulunmaktad›r.
‹MKB'nin; ‹MKB Takas ve Saklama Bankas› A.ﬁ.'nin toplam
60 milyon TL sermayesi içindeki pay› %32,63; Merkezi
Kay›t Kuruluﬂu A.ﬁ.'nin (MKK) toplam 6 milyon TL sermayesi
içindeki pay› %30,00; ‹zmir'de bulunan Vadeli ‹ﬂlem ve
Opsiyon Borsas› A.ﬁ.'nin (VOBAﬁ) toplam 9 milyon TL
sermayesi içindeki pay› %18,00'dir.
‹MKB, Orta Asya ülkelerinin sermaye piyasalar› ve
borsalar›n›n geliﬂtirilmesine destek vermek amac›yla 2000
y›l›nda K›rg›z Borsas› ve Bakü Borsas›'na ortak olmuﬂtur.
2009 y›l› sonu itibariyle Borsam›z›n K›rg›zistan Borsas›'ndaki
ortakl›k pay› %24,51; Bakü Borsas›'ndaki pay› %5,26'd›r.

Kotasyon Faaliyetleri
KOTASYON ‹ﬁLEMLER‹
Borsa kotunda bulunan menkul k›ymetlerin (uluslararas›
tahviller hariç) toplam nominal tutar› 2009 y›l sonu itibariyle
bir önceki y›la göre %12,3 oran›nda artarak 70.952,30
milyon TL'ye ulaﬂm›ﬂt›r. Bununla beraber Menkul K›ymetleri
Borsa kotunda bulunan ﬂirket say›s› 2008 y›l sonu itibariyle
293 iken bu say› 2009 y›l› sonunda 291'e inmiﬂtir.
2009 y›l› içerisinde Borsa kotuna al›nan ve/veya Borsa
kotundan ç›kar›lan özel sektör tahvili bulunmamaktad›r.
Halihaz›rda, toplam 200 milyon TL nominal de¤erli iki adet
özel ﬂirket tahvili kota al›nmam›ﬂ olarak Tahvil ve Bono
Piyasas›'nda iﬂlem görmektedir.
2009 y›l› içerisinde 1 ﬂirketin hisse senetleri halka arz
edilmiﬂ ve toplam 10,24 milyon TL (6,90 milyon ABD
Dolar›) has›lat sa¤lanm›ﬂt›r. Söz konusu ﬂirkete ait hisse
senetleri ‹kinci Ulusal Pazar’da iﬂlem görmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Ayr›ca 2009 y›l›nda SPK kayd›nda olup, hisse senetleri
Borsa’da iﬂlem görmeyen 2 ﬂirket hisselerini halka arz
etmeden Borsam›z kayd›na ald›rm›ﬂ ve ‹kinci Ulusal Pazar'da
iﬂlem görmeye baﬂlam›ﬂt›r.
2009 y›l›nda ihraç tutar› 500 milyon TL olan 1 Borsa Yat›r›m
Fonu paylar› Borsam›z Fon Pazar›'nda iﬂlem görmeye
baﬂlam›ﬂt›r.
Toptan Sat›ﬂlar Pazar›'nda 2009 y›l›nda 4 ﬂirketin 217,65
milyon TL nominal bedelli hisse senetleri, toplam 217,65
milyon TL bedel ile sat›lm›ﬂt›r.
2009 y›l› sonu itibariyle Borsa kotunda ABD Dolar› cinsinden
17, Euro cinsinden 7 olmak üzere toplam 24 uluslararas›
tahvil bulunmaktad›r. Borsa kotundaki ABD Dolar› cinsinden
uluslararas› tahvillerin nominal tutar› 29.247,88 milyon ABD
Dolar›, Euro cinsinden uluslararas› tahvillerin nominal tutar›
ise 7.250 milyon Euro'dur.
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ﬁ‹RKET ‹NCELEMELER‹
Hisse senetleri Borsa'da iﬂlem gören ﬂirketlerin kamuya
aç›klad›klar› mali tablo ve özel durum aç›klamalar›
çerçevesinde ortaya ç›kan geliﬂmeler ile ilgili olarak Kotasyon
Yönetmeli¤i kapsam›nda ilgili ﬂirketler nezdinde inceleme
ve denetleme faaliyetleri gerçekleﬂtirilmiﬂtir. 2009 y›l›
içerisinde ﬂirketler nezdinde gerçekleﬂtirilen incelemeler
neticesinde mali yap›s›ndaki bozulma nedeniyle 7 ﬂirket
Yönetim Kurulu karar›yla uyar›lm›ﬂ, 6 ﬂirketin hisse
senetlerinin iﬂlem gördü¤ü pazar de¤iﬂtirilmiﬂ, 2 ﬂirkete
ayl›k bildirim yükümlülü¤ü getirilmiﬂtir.

olan il/ilçelerdeki toplam 33 odan›n temsilcileri Borsam›za
davet edilerek, 19 Ekim 2009 tarihinde "Sermaye Piyasas›
Kurumlar› - TOBB ‹ﬂbirli¤i Toplant›s›" düzenlenmiﬂtir. Söz
konusu toplant›da sermaye piyasam›z›n sundu¤u
imkanlardan ﬂirketlerin daha etkin ve geniﬂ yararlanmas›
için baﬂlat›lan çal›ﬂmalar hakk›nda bilgi verilerek, odalardan
beklenen destekler belirtilmiﬂtir.
Toplant›ya kat›lan odalar›n bünyelerinde, bir veya iki
personelden oluﬂan "Destek Birimleri" kurulmuﬂtur. Destek
birimlerinin, ‹MKB ile koordineli olarak, ﬂirketlere bilgilendirici
dokümanlar sunmas›, Borsa ve ilgili kuruluﬂlar ile ﬂirketler

Borsa Kotunda Bulunan Menkul K›ymetlerin Nominal Tutar›
Cinsi
Hisse Senedi (TL)
Borsa Yat›r›m Fonlar› (TL)
Uluslararas› Tahviller (USD cinsinden)
Uluslararas› Tahviller (EURO cinsinden)

2008
62.069.555.967
1.086.200.000
27.044.150.000
7.850.000.000

2009
68.916.102.372
2.036.200.000
29.247.880.000
7.250.000.000

De¤iﬂim %
11,03
87,4
8,15
-7,64

“Kotasyon Müdürlü¤ü'nün 1993 y›l›ndan bu yana yürüttü¤ü kamuyu
ayd›nlatma faaliyetleri yeni kurulan KAP ‹ﬂletim Müdürlü¤ü'ne
devredilmiﬂtir. KAP 1 Haziran 2009'da devreye al›nm›ﬂ, ilgili kurumlar
tüm bildirimlerini KAP'a göndermeye baﬂlam›ﬂt›r.”

HALKA ARZ TEﬁV‹K ÇALIﬁMALARI
Halka arzlar› art›rmak suretiyle ﬂirketlerin sermaye
piyasas›n›n sundu¤u imkanlardan yararlanmas›na katk›da
bulunmak için Borsam›z ile Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i (TOBB), Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) ve Türkiye
Sermaye Piyasas› Arac› Kuruluﬂlar› Birli¤i (TSPAKB) aras›nda
7 A¤ustos 2008 tarihinde protokol imzalanm›ﬂt›. Söz konusu
protokol çerçevesinde, ‹stanbul Sanayi Odas› (‹SO) I. 500
ve ‹SO II. 500 listesinde yer almakla beraber, hisse senetleri
henüz Borsam›zda iﬂlem görmeyen ﬂirket say›s› 5 ve üzeri
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‹MKB Baﬂkan› Hüseyin ERKAN, Halka Arz Seferberli¤i toplant›s›nda Kayseri
Sanayi Odas› temsilcileri ile birlikte,19 Ekim 2009

aras›nda iletiﬂim köprüsü olarak hizmet vermeleri
planlanmaktad›r. Destek birimi personeline e¤itim verilmesi
çal›ﬂmalar›na baﬂlanm›ﬂ ve odalar›na kay›tl› ﬂirketlere
da¤›t›lmak üzere bilgilendirici bas›l› yay›n, CD ile dokümanlar
haz›rlanm›ﬂt›r.
Odalar›n iﬂbirli¤i ile çeﬂitli ﬂehirlerde "Halka Arz Seminerleri"
düzenlenmesi planlanmakta olup, ayr›ca sermaye piyasas›
imkanlar›ndan yararlanma potansiyeli yüksek ﬂirketlere
ziyaretler devam edecektir.

Birleﬂik Koyunlulular Mensucat Tic. ve San. A.ﬁ. Halka Arz Töreni, 30 Nisan 2009

ﬁehir endeksi hesaplanan illerde, yat›r›mc›lar›n kendi
ﬂehirlerindeki ﬂirketlere ve sermaye piyasas›na ilgisini
art›rmak ve ﬂirketleri halka aç›lmaya teﬂvik etmek için
çal›ﬂmalar sürdürülmektedir.
Bu kapsamda, hisse senetleri Borsa'da iﬂlem gören o ildeki
ﬂirketlerin iﬂlem bilgileri, grafikler, haberler, tan›t›c› filmler
vb. bilgiler ile halka arz aﬂamas›nda olan ayn› ﬂehirdeki
ﬂirketleri tan›t›c› bilgilerin elektronik panolar üzerinde sürekli
yay›nlanmas› planlanmaktad›r. Ayr›ca, al›ﬂveriﬂ merkezi
(AVM) veya ﬂehir meydan› gibi geniﬂ kitlelerin görebilece¤i
bir mekanda ve odalarda Anadolu ﬁirketleri Tan›t›m
Platformlar› kurulmas› öngörülmektedir.
Söz konusu protokol çerçevesinde baﬂlat›lan halka arz
seferberli¤i kapsam›nda, 6 - 7 May›s 2010 tarihlerinde
‹stanbul'da, hisse senetleri Borsa'da iﬂlem görmeyen
ﬂirketlerin ve ilgili sermaye piyasas› kuruluﬂlar›n›n kat›laca¤›
"Halka Arz Seferberli¤i ‹stanbul Zirvesi" gerçekleﬂtirilecektir.
Zirveye ülkemizin önde gelen yaklaﬂ›k 1.855 ﬂirketin
yönetim kurulu baﬂkan› ve üst düzey yöneticilerinin davet
edilmesi planlanmaktad›r. Ayr›ca halka arza yetkili arac›
kurumlar, ba¤›ms›z denetim ﬂirketleri, hukuk firmalar›, özel
sermaye fonlar›, yerli ve yabanc› kurumsal yat›r›mc›lar,
dan›ﬂman ﬂirketler ve sektörel dernekler gibi halka arzlarda
taraf olan kuruluﬂlar da stand açmak, çal›ﬂtaylar organize
etmek ve ﬂirketlerle birebir görüﬂmeler yapmak üzere
zirveye davet edilecektir.

Kamuyu Ayd›nlatma Faaliyetleri
Kamuyu Ayd›nlatma Platformu (KAP), sermaye piyasas›
ve Borsa mevzuat› uyar›nca kamuya aç›klanmas› gerekli
bildirimlerin elektronik imzal› olarak iletildi¤i ve kamuya
duyuruldu¤u elektronik sistem olup, Sermaye Piyasas›
Kurulu (Kurul), ‹MKB ve TÜB‹TAK UZAY Teknolojileri
Araﬂt›rma Enstitüsü’nün ortak çal›ﬂmalar› sonucu
geliﬂtirilmiﬂtir.
Kurul'un Seri: VIII No: 61 say›l› "Bilgi, Belge ve Aç›klamalar›n
Elektronik Ortamda ‹mzalanarak Kamuyu Ayd›nlatma
Platformu'na Gönderilmesine ‹liﬂkin Esaslar Hakk›nda
Tebli¤"inin 30.05.2009 tarih ve 27243 say›l› Resmi Gazete'de
yay›mlanarak yürürlü¤e girmesi ile birlikte, sermaye piyasas›
araçlar› ‹MKB’de iﬂlem gören ﬂirketler, kat›lma paylar›
‹MKB'de iﬂlem gören borsa yat›r›m fonlar› ve ‹MKB üyesi
arac› kurumlar ile di¤er ilgili kurumlar›n (‹MKB Takas ve
Saklama Bankas› A.ﬁ., Merkezi Kay›t Kuruluﬂu A.ﬁ., Türkiye
Sermaye Piyasas› Arac› Kuruluﬂlar› Birli¤i ve Kurulca
belirlenecek di¤er kurumlar) Sermaye Piyasas› Kurulu ve
‹MKB Mevzuat› çerçevesinde kamuya duyurmalar› gereken
tüm bildirimlerinin 1 Haziran 2009 tarihinden itibaren KAP'a
gönderilmesi uygulamas›na baﬂlan›lm›ﬂt›r.
Ancak, Seri: VIII No: 61 say›l› Tebli¤'in Geçici 1'inci maddesi
uyar›nca, uygulamada karﬂ›laﬂ›labilecek öngörülemeyen
sorunlar nedeniyle kamuyu ayd›nlatma faaliyetlerinde
aksamalara mahal vermemek için, "Geçiﬂ Dönemi" olarak
adland›r›lan dönemde bildirimlerin faks ve/veya posta
yoluyla da ‹MKB'ye gönderilmesi ve ‹MKB Günlük Bülteni

ile ‹MKB internet sitesinde de ilan edilmesi uygulamas›na
devam edilmiﬂtir.
Borsa Yönetim Kurulu'nun 30.12.2009 tarihli toplant›s›nda,
24/12/2009 tarih ve 37/1147 say›l› Kurul karar› çerçevesinde,
a) KAP geçiﬂ döneminin 31.12.2009 tarihi itibariyle
sonland›r›larak, 01.01.2010 tarihinden itibaren sermaye
piyasas› araçlar› Borsam›zda iﬂlem gören ﬂirketler, kat›lma
paylar› Borsam›zda iﬂlem gören borsa yat›r›m fonlar› ve
Borsam›z üyesi arac› kurumlar ile di¤er ilgili kurumlar›n
Kurul ve Borsa Mevzuat› çerçevesinde kamuya duyurmalar›
gereken tüm bildirimlerin sadece KAP'a gönderilmesine,
b) "Tüm bildirimlerin faks ve/veya posta yoluyla da ‹MKB'ye
gönderilmesi ve ‹MKB Günlük Bülteni ile ‹MKB internet
sitesinde ilan edilmesi" uygulamas›n›n sonland›r›lmas›na,
c) Ka¤›t ortam›nda bas›l› ‹MKB Günlük Bülteni ile ‹MKB
internet sitesinin "Günlük Bülten" bölümünde "Borsa
Baﬂkanl›¤› Duyurular›" baﬂl›¤› alt›nda sadece, kamuya
duyurulmas› gereken Borsa Yönetim Kurulu kararlar› ve/veya
Borsa Baﬂkanl›¤› talimatlar› çerçevesinde duyurulacak
hususlar›n yay›nlanmas›na, bu çerçevede Müdürlüklerce
rutin olarak yap›lan ve KAP'ta yer alan duyurular›n ayr›ca
‹MKB Günlük Bülteni'nde ve ‹MKB internet sitesinde
yay›nlanmamas›na karar verilmiﬂtir.
Bu kapsamda, sermaye piyasas› araçlar› Borsam›zda iﬂlem
gören ﬂirketler, kat›lma paylar› Borsam›zda iﬂlem gören
borsa yat›r›m fonlar› ve Borsam›z üyesi arac› kurumlar ile
di¤er ilgili kurumlar taraf›ndan, Kurul ve Borsa Mevzuat›
çerçevesinde 01.01.2010 tarihinden itibaren KAP'a iletilen
tüm bildirimlere, sadece KAP'›n www.kap.gov.tr adresinden
eriﬂilebilecektir.
2010 Y›l› Projeleri ve Hedefler
• KAP Geliﬂtirme Projesi: 2009 y›l› içerisinde baﬂlat›lm›ﬂ
bulunan KAP geliﬂtirme çal›ﬂmalar› 2010 y›l› içerisinde
tamamlanacakt›r. Söz konusu geliﬂtirme çal›ﬂmalar›
kapsam›nda, teknik iyileﬂtirme ve versiyon yükseltmelerin
yan› s›ra, nitelikli elektronik sertifikaya geçiﬂ, KAP ‹ngilizce
yay›n sitesinin oluﬂturulmas›, veri taban›n›n geliﬂtirilmesi
gibi çal›ﬂmalar gerçekleﬂtirilecektir.
• KAP'ta Mobil ‹mza Teknolojisi ve K›sa Mesaj Kanal›n›n
Kullan›m›na Yönelik Proje: KAP uygulamas›nda nitelikli
sertifika kullan›m›na geçiﬂ çal›ﬂmalar›n›n tamamlanmas›
ile birlikte geliﬂtirme çal›ﬂmalar› çerçevesinde KAP'ta mobil
imza kullan›m› üzerinde çal›ﬂ›lmas› planlanmaktad›r.
KAP'a gelen bildirimlerin mümkün oldu¤u kadar fazla kiﬂiye
ulaﬂt›r›lmas› hedefi çerçevesinde, k›sa mesaj (sms) kanal›
ile bilginin da¤›t›lmas› önem arz etmektedir. Mevcut
durumda bildirimlerin bir k›sa mesaj ile gönderilemeyecek
kadar uzun olabilmesi, tablo, pdf ek dosya içermesi gibi
nedenlerle bildirimin tümünün yerine, özet/konu bölümünün
k›sa mesaj olarak gönderilmesi konusunda ön çal›ﬂmalara
baﬂlanm›ﬂt›r.
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ﬁirketlerimizin uluslararası
rekabet gücüne
kavuﬂması ve küresel
ﬂirketler arasında yer
almasında halka arzların
artması büyük önem
taﬂımaktadır.

Bilgi Sistemleri Merkezi
VADEL‹ ‹ﬁLEMLER PAZARI
‹MKB Hisse Senetleri Piyasas› alt›nda vadeli iﬂlemlerin
yap›labilmesine yönelik çal›ﬂmalar tamamlanm›ﬂ,
üyelerimizin bilgisayar sistemlerinden do¤rudan emir
iletilebilmesini teminen "VipAPI" uygulamas› geliﬂtirilmiﬂ
ve testleri tamamlanm›ﬂ olup, faaliyete geçme konusunda
SPK ile görüﬂmeler sürmektedir.

SPK'n›n "Arac›l›k Faaliyetlerinde Belge ve Kay›t Düzeni
Hakk›nda Tebli¤"inin emir giriﬂlerinde müteselsil s›ra
numaras› uygulanmas›, ilgili programlarda arac› kurum
temsilcilerinin girmiﬂ oldu¤u tüm emirlerin üye sistemine
kaydedilmesi, müteselsilen numaraland›r›lmas› ve risk
takibinin yap›lmas› ile ilgili yaz›l›m yenilenmiﬂ ve kurumlar›n
kullan›m›na sunulmuﬂtur.
Yaz›l›m›n piyasada mevcut Vadeli ‹ﬂlemler Yaz›l›mlar› ile
entegrasyonu çerçevesinde VOB'a ait menkullerin
vergilendirilmesine yönelik altyap› çal›ﬂmas› yap›lm›ﬂ ve
kullan›ma sunulmuﬂtur.

ÜYE OTOMASYON H‹ZMETLER‹
Piyasa Yap›c›l›¤› ve Tek Fiyat iﬂlem yöntemleri ile Kurumsal
Ürünler Pazar› ve Geliﬂen ‹ﬂletmeler Piyasas›'na emir ve
kotasyon iletimi ile ilgili programlarda yenilemeler yap›larak
kurumlar›n kullan›m›na sunulmuﬂtur.

Ödünç Al›m iﬂlemlerine ait ekranlar tamamlanarak, kullan›ma
sunulmuﬂtur.
Yaz›l›mda, mevzuat de¤iﬂimlerine yönelik yeni düzenlemeler
yap›larak, kurumlar›n kullan›mlar›na sunulmuﬂ ve yaz›l›m
destek hizmeti verilmiﬂtir.

WEB S‹TELER‹
‹MKB Türkçe ve ‹ngilizce web siteleri, yeniden tasarlanm›ﬂ
olup, ‹MKB web siteleri yeni tasar›m› ile A¤ustos ay›nda
devreye al›nm›ﬂt›r.

kuruluﬂu, kendi iletiﬂim ortam›nda yay›n yapan 11 finans
kuruluﬂu, WAP ortam›nda 7, GSM ortam›nda 6 ve telefon
hatlar› üzerinden ise 2 firma taraf›ndan ilgililere
sunulmaktad›r.
UZAKTAN ER‹ﬁ‹M PROJES‹

VER‹ YAYINI
‹MKB'den 2009 y›l› sonu itibariyle; 6 kuruluﬂ derinlikli veri
yay›n›, 87 kuruluﬂ ise alt al›c› olarak yüzeysel veri yay›n›
yapmaktad›r. 87 alt al›c› firman›n da¤›l›m› ise ‹MKB üyesi
45 arac› kuruluﬂ, 10 TV kanal›, 11 yabanc› finans kuruluﬂu,
21 di¤er sektörlerde yer alan firmalar (finans portallar›,
GSM ﬂirketleri vb.) ﬂeklindedir.
Yüzeysel veri yay›n› yapan alt al›c› kuruluﬂlardan 65 firma
internet ortam›nda yay›n yapmaktad›r. Ayn› veriler 11 TV

Uzaktan Eriﬂim A¤› (UEA) çal›ﬂmalar› kapsam›nda, Tahvil
ve Bono Piyasas› ve Hisse Senetleri Piyasas› üyelerinin
merkez ofislerine ilave olarak, ikinci bir noktadan daha
piyasa sistemlerine eriﬂim izni verilmiﬂ ve gerekli altyap›
sa¤lanm›ﬂt›r. Üyelerden gelen talepler do¤rultusunda
ba¤lant›lar yap›lmaktad›r.

‹ﬁ SÜREKL‹L‹⁄‹ ‹LE ‹LG‹L‹ ÇALIﬁMALAR

Uluslararas› Faaliyetler

‹MKB piyasalar›n›n, ‹stinye binas›nda hizmet vermesine
engel olabilecek ola¤anüstü durumlar›n ortaya ç›kmas›
halinde, faaliyetlerin sürdürülebilmesi için bir "Yedek Merkez"
devreye al›nm›ﬂ durumdad›r. ‹lk aﬂamada, yeni bir sistem
odas› kurulmuﬂ olup, iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›
sürdürülmektedir.

ULUSLARARASI ÜYEL‹KLER ‹LE ‹LG‹L‹ ÇALIﬁMALAR

Ola¤anüstü durumlar›n ortaya ç›kmas› halinde, öncelikle
piyasalar›n ve piyasalar›n iﬂleyiﬂi ile ilgili di¤er faaliyetlerin
‹MKB binas› d›ﬂ›nda alternatif bir hizmet mekan›nda çal›ﬂ›r
hale getirilebilmesi ilk strateji olarak belirlenmiﬂtir. Yedek
Merkez altyap›s›, öncelikle piyasalarla ilgili süreçler olmak
üzere, tüm ‹MKB faaliyetlerinin süreklili¤inin sa¤lanabilecek
ﬂekilde tasarlanm›ﬂ ve gereksinim duyulan bilgi teknolojileri
bileﬂenleri temin edilerek kurulumlar› tamamlanm›ﬂt›r.
‹ﬂ birimlerinin kat›l›m› ile tüm iﬂlevlerin kontrol edildi¤i
testler baﬂar›yla tamamlanm›ﬂ olup, farkl› senaryolarla
sürdürülmektedir.
VADEL‹ ‹ﬁLEM VE OPS‹YON BORSASI A.ﬁ. ‹LE ‹LG‹L‹
ÇALIﬁMALAR
Vadeli ‹ﬂlem ve Opsiyon Borsas› A.ﬁ. (VOBAﬁ) ile Nisan
2004'te imzalanan anlaﬂma çerçevesinde, Borsam›zda
daha önce faaliyette bulunan Vadeli ‹ﬂlemler Piyasas› için
geliﬂtirilen ve VOBAﬁ taraf›ndan 2005 y›l›ndan bu yana
kullan›lmakta olan al›m-sat›m sistemi yaz›l›m›na destek
verilmesine devam edilmiﬂtir.
VOBAﬁ üyelerinin, al›m sat›m sistemine elektronik olarak
emir iletebilmelerini ve iﬂlemlerini gerçekleﬂtirebilmelerini
sa¤lamak için gerekli arayüz yaz›l›m› (VOBAPI) geliﬂtirilmiﬂ
ve testleri tamamlanm›ﬂt›r.
FEAS ‹LE ‹LG‹L‹ ÇALIﬁMALAR
Avrasya Borsalar› Federasyonu (Federation of Euro-Asian
Stock Exchanges-FEAS) üyesi borsalar›n ﬂirket, piyasa ve
ekonomik bilgilerini içeren FEAS Veri Bankas›'n›n (FEAS
Data Center, FDC) yeni sürümü üzerinden ‹MKB'nin yan›
s›ra Bulgaristan Borsas› ve Amman Borsas› bilgileri
sunulmaktad›r. FEAS üyesi di¤er borsalar›n da FEAS Veri
Bankas› üzerinden bilgilerini sunmalar› için çal›ﬂmalar devam
etmektedir.
Dow Jones ve Reuters ile "FEAS Endeksi" oluﬂturulmas›
için yap›lan çal›ﬂmalara teknik destek verilmektedir.
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‹MKB, 2009 y›l› içerisinde uluslararas› sermaye piyasalar›
aras›nda yükselen konumunu güçlendirme yönünde
çal›ﬂmalar›na devam etmiﬂtir. Bu çal›ﬂmalar kapsam›nda,
‹MKB 2009 y›l›nda da üyesi oldu¤u uluslararas› kuruluﬂlar›n
Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Çal›ﬂma Komiteleri ve benzeri
di¤er toplant›lar›nda temsil edilmiﬂtir.
Bu toplant›lar aras›nda, Dünya Borsalar Federasyonu'nun
(World Federation of Exchanges- WFE) Vancouver,
Kanada'da ve Avrasya Borsalar› Federasyonu'nun
(Federation of Euro-Asian Stock Exchanges-FEAS) Budva,
Karada¤'da düzenlenen Genel Kurul toplant›lar›n›n yan› s›ra
WFE'nin Paris, Seul ve Lima'da; FEAS'›n ise Minsk ve
Antalya'da düzenlenen çeﬂitli toplant›lar› yer almaktad›r.
‹MKB, WFE'nin "Geliﬂmekte Olan Piyasalar Alt Komitesi"
ve "Uluslararas› Düzenlemeler Alt Komitesi" üyesi olup,
‹MKB Baﬂkan› Hüseyin Erkan WFE Yönetim Kurulu Üyesi
ve WFE Çal›ﬂma Komitesi Baﬂkan›'d›r. ‹MKB, FEAS Dönem
Baﬂkanl›¤› ve FEAS Genel Sekreterli¤i'ni de yürütmektedir.
AVRASYA BORSALARI FEDERASYONU (FEAS)
‹MKB'nin öncülü¤ünde, 12 kurucu üyeyle, 16 May›s 1995
tarihinde kurulan FEAS'a 2009 y›l› sonu itibariyle 29 ülkede
32 borsa üyedir. 2005 y›l›nda üye borsalar›n bulundu¤u
ülkelerdeki takas ve saklama kuruluﬂlar›n›n FEAS'a gözlemci
statüsünde kabulüne karar verilmiﬂ olup, 2009 sonu itibariyle
11 takas ve saklama kuruluﬂu da gözlemci statüsünde
FEAS'a üye olmuﬂtur.
FEAS'›n misyonu, federasyona üye borsalar›n ve Avrasya
Bölgesi sermaye piyasalar›n›n geliﬂimine katk›da
bulunmakt›r. Bu amaca yönelik çeﬂitli yay›nlar haz›rlayan
ve da¤›t›m›n› yapan FEAS, üyeleri için e¤itim programlar›
düzenlemekte, yol gösterici kurallar geliﬂtirmekte ve üye
borsalar›n globalleﬂmesine ve uyum içinde faaliyet
göstermelerine zemin oluﬂturan çal›ﬂmalar yapmaktad›r.
FEAS'›n Çal›ﬂma Komitesi toplant›lar›n›n ilki 5-6 Haziran
2009 tarihlerinde Beyaz Rusya Borsas›'n›n ev sahipli¤inde
Minsk, Beyaz Rusya'da düzenlenmiﬂtir. FEAS'›n 2009 y›l›
Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve ikinci Çal›ﬂma Komitesi
toplant›s› ise 24-27 Eylül 2009 tarihlerinde, Karada¤
Borsas›'n›n ev sahipli¤inde Budva, Karada¤'da
gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

FEAS üyesi borsalar aras›nda 2002 y›l›ndan beri bilgi ve
tecrübe paylaﬂ›m›na yönelik "Karﬂ›l›kl› Personel De¤iﬂim
Program›" düzenlenmektedir. Bu kapsamda 2009 y›l›nda
Ürdün, Bulgaristan, Romanya, ‹ran, Mo¤olistan, Umman
ve Arnavutluk Borsalar› ile Ürdün ve ‹ran saklama
kuruluﬂlar›ndan ve uzmanlar›ndan oluﬂan 16 kiﬂilik grup
için, taleplerine uygun olarak, 20-23 Ekim 2009 tarihleri
aras›nda ‹MKB'de bir e¤itim program› düzenlenmiﬂtir.
ULUSLARARASI ‹ﬁB‹RL‹⁄‹ ÇALIﬁMALARI
‹slam Konferans› Teﬂkilat› Ekonomik ve Ticari ‹ﬂbirli¤i Daimi
Komitesi (‹SEDAK) gündemi kapsam›nda, ‹slam Konferans›
Teﬂkilat› (‹KT) üyesi ülkelerin menkul k›ymet borsalar›
aras›ndaki iﬂbirli¤ini geliﬂtirmeye yönelik olarak, 2005 y›l›nda
düzenlenen toplant›da al›nan karar uyar›nca "‹slam Konferans›
Teﬂkilat› Üye Ülke Borsalar› Forumu" oluﬂturulmuﬂtur.
Forum'un 1. Çal›ﬂma Komitesi toplant›s› 4-7 May›s 2009
tarihleri aras›nda Tahran'da, 3. Forum toplant›s› ve
2. Çal›ﬂma Komitesi toplant›s› ise, 24-25 Ekim 2009 tarihleri
aras›nda ‹MKB'nin ev sahipli¤inde, ‹stanbul'da yap›lm›ﬂt›r.
18 ülkeden 21 borsa ile 8 takas, saklama ve kay›t
kuruluﬂunun yan› s›ra çeﬂitli ulusal ve uluslararas› kuruluﬂ
temsilcilerinin de kat›ld›¤› 3. Forum toplant›s›nda, görev
güçlerinin çal›ﬂma alanlar› yeniden belirlenmiﬂ ve çal›ﬂmalar›n
rapor haline getirilerek 2010 y›l› Nisan ay›nda Abu Dabi'de
gerçekleﬂtirilmesi planlanan 3. Çal›ﬂma Komitesi
toplant›s›nda komiteye sunulmas›na karar verilmiﬂtir.
4. Forum ve Çal›ﬂma Komitesi toplant›lar›n›n ise Ekim
2010'da ‹stanbul'da düzenlenmesi kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
‹MKB ve Moskova Bankalararas› Döviz Borsas›, Türk ve
Rus sermaye piyasalar›n› geliﬂtirmek ve iki borsa aras›nda
bilgi paylaﬂ›m›n› sa¤lamak amac›yla 26 Ekim 2009 tarihinde
‹stanbul'da bir Mutabakat Zapt› imzalam›ﬂt›r. Mutabakat
Zapt› kapsam›nda; iki borsa aras›ndaki iletiﬂim kanallar›n›n
geliﬂtirilmesi, uzun vadeli iﬂbirli¤inin oluﬂturulmas› ve
süreklilik kazand›r›lmas›, her iki borsa bünyesindeki
piyasalar›n iﬂleyiﬂi ile ilgili bilgi al›ﬂveriﬂi sa¤lanmas› ve bu
piyasalar›n geliﬂtirilmesi ile ortak bir endeks oluﬂturulmas›
hedeflenmektedir.

YURTDIﬁI TANITIM FAAL‹YETLER‹
‹MKB, 2009 y›l› içinde: üyelerini, pazarlar›n›, iﬂlem gören
menkul k›ymetleri, al›m-sat›m, takas ve saklama
uygulamalar›n›, sürdürülen ve tamamlanan projeleri,
Türkiye'deki geliﬂmeleri, yap›lmas› planlanan hususlar›
yabanc› yat›r›mc›lara tan›tmak amac›yla yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda
çeﬂitli faaliyetlerde bulunmuﬂtur. Bu kapsamda, çeﬂitli
uluslararas› organizasyonlara ev sahipli¤i yap›lm›ﬂ ve birçok
ülkeden gelen ziyaretçiler a¤›rlanm›ﬂt›r.
‹MKB'nin iﬂleyiﬂ esaslar› ve piyasalar› hakk›nda bilgi edinmek
amac›yla gelen ziyaretçiler aras›nda; Tayland Senatosu,
Para, Maliye, Bankac›l›k ve Finansal Kuruluﬂlar Komitesi
yetkilileri, Azerbaycan Sermaye Piyasas› kat›l›mc›lar›, Teksas
Türk Amerikan Ticaret Odas› yetkilileri, Uluslararas› Rotary
Vakf› üyeleri, ﬁenzen Borsas› üst düzey yöneticileri, Alman
Federal Meclisi temsilcileri, Moskova Bankalararas› Döviz
Borsas› Baﬂkan›, Nijerya Merkez Bankas› yetkilileri ile
dünyaca tan›nm›ﬂ çeﬂitli banka ve finans kuruluﬂlar›n›n
yetkilileri, farkl› ülkelerdeki üniversitelerden akademisyenler,
ö¤renciler ve gazeteciler yer almaktad›r.
‹MKB'de çeﬂitli ülkelerden gelen ziyaretçilerin a¤›rlanmas›
ve bilgilendirilmesinin yan› s›ra ‹MKB yetkilileri de Atina,
Dubai, ﬁam, Monako, Katar, Los Angeles, Bakü, Tahran,
Saraybosna, Tel Aviv, Frankfurt, Riyad, Washington,
Lüksemburg, Vancouver, Londra, New York, Belgrad,
Brüksel ve Maskat'da düzenlenen çeﬂitli forumlarda,
konferans ve panellerde Borsam›z› temsil etmiﬂlerdir.
‹MKB yetkilileri kat›ld›klar› etkinliklerde ‹MKB'nin faaliyetleri,
üyeleri, pazarlar›, iﬂlem gören menkul k›ymetleri, al›msat›m›, takas ve saklama uygulamalar›, projeler ile sermaye
piyasalar›na iliﬂkin di¤er konularda detayl› bilgi vermiﬂlerdir.

‹MKB ve Maskat Borsas› aras›ndaki Mutabakat Zapt› ise
27 Aral›k 2009'da Umman'da imzalanm›ﬂt›r. Türk ve Umman
sermaye piyasalar›n› geliﬂtirmeyi ve iki borsa aras›nda
karﬂ›l›kl› bilgi paylaﬂ›m›n› amaçlayan Mutabakat Zapt›
kapsam›nda, benzer ﬂekilde, iki borsa aras›ndaki iletiﬂim
kanallar›n›n geliﬂtirilmesi, uzun vadeli iﬂbirli¤inin
oluﬂturulmas›, her iki borsa bünyesindeki piyasalar›n iﬂleyiﬂi
hakk›nda bilgi al›ﬂveriﬂi sa¤lanmas› amaçlanm›ﬂt›r.
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Üyelere Yönelik Faaliyetler
2009 y›l›nda Üye ‹ﬂleri Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütülen
baﬂl›ca faaliyetler ﬂunlard›r:
• Ortakl›k yap›lar› da dahil olmak üzere, üye bilgilerinde
meydana gelen de¤iﬂiklikler güncellenmiﬂ ve web
sitelerimizde (www.ise.org ve www.imkb.gov.tr) kamunun
bilgisine sunulmuﬂtur.
• Takas ve Saklama Bankas› A.ﬁ. ile yap›lan ortak çal›ﬂma
neticesinde 10 Nisan 2009 - 10 Nisan 2010 dönemi için
‹MKB, Takasbank, MKK ve Alo Takas sistemini emniyeti
suistimal, bilgisayar suçlar› gibi çeﬂitli risklere karﬂ› teminat
alt›na alan sigorta poliçesi sat›n al›nm›ﬂt›r.

ÖZEL FONDAN ÖDEMELER
2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu'nda de¤iﬂiklik yapan
15.12.1999 tarih ve 4487 say›l› Kanunun geçici 2'nci
maddesinin 5'nci f›kras›na göre, ilgili iflas idarelerinin ibraz
etti¤i borç ödemeden aciz belgelerine dayanarak, Sermaye
Piyasas› Kurulu'nun uygun görüﬂü üzerine Borsam›zca
müflis arac› kuruluﬂlar›n alacakl›lar›na ödeme yap›lmaktad›r.
4487 say›l› Kanun uyar›nca kurulan Özel Fon'dan, 2009 y›l›
içinde müflis 5 arac› kuruluﬂun alacakl›lar›na ödeme
yap›labilmesi için, ilgili iflas idaresine ödeme yap›lm›ﬂt›r.

• Sermaye Piyasas› Kurulu'nun ilke karar› do¤rultusunda,
01 Ocak 1997 tarihinden beri ayl›k olarak yay›mlanmakta

“Borsam›z›n tan›t›m› amac›yla çeﬂitli uluslararas› organizasyonlara ev
sahipli¤i yap›lm›ﬂ ve birçok ülkeden gelen ziyaretçiler a¤›rlanm›ﬂt›r. ‹MKB
yetkilileri de di¤er ülkelerde düzenlenen etkinlik ve toplant›larda Borsam›z›
tan›tm›ﬂt›r. ”

olan üyelerimizin yabanc› banka, arac› kurum veya gerçek
kiﬂi nam ve hesab›na Hisse Senetleri Piyasas›'nda
gerçekleﬂtirdikleri al›m sat›m iﬂlemlerinin yay›m› 2009
y›l›nda da sürdürülmüﬂtür.
• Arac› kurumlar›n finansal raporlar›, hesap dönemlerinin
bitiminde kurumlardan talep edilmiﬂ, söz konusu finansal
raporlar, ba¤›ms›z denetim raporlar› ile birlikte günlük
bültende yay›mlanm›ﬂ ve Borsam›z›n web sitesine
yüklenerek kamuoyunun eriﬂimine sunulmuﬂtur.
• Yabanc› yat›r›mc›lar›n Hisse Senetleri Piyasas›'nda
gerçekleﬂtirdikleri al›m-sat›m iﬂlemleri, ayl›k olarak Borsam›z
web sitelerinde yay›mlanmaya devam edilmiﬂtir.
• Hisse Senetleri Piyasas›'nda iﬂlem yapan arac› kurumlara
süresiz tahsis edilen 2 terminalin yan› s›ra, ihale yoluyla
ilave terminal alabilme imkan› getirilmiﬂtir.
• Tahvil ve Bono Piyasas›'nda, üyelerimizden gelen ilave
talepleri karﬂ›lamak amac›yla ihale düzenlenmiﬂtir.
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Tan›t›m ve Bilgilendirme
Kiﬂilerin bilgi edinme hakk›n› kullanmalar›na iliﬂkin esas ve
usulleri düzenleyen "Bilgi Edinme Hakk› Kanunu" ile bu
Kanun'un uygulanmas›na iliﬂkin ayr›nt›l› düzenlemelere yer
veren "Bilgi Edinme Hakk› Kanunu'nun Uygulanmas›na
‹liﬂkin Esas ve Usuller Hakk›nda Yönetmelik" do¤rultusunda,
mevzuat ile belirlenen görevleri yerine getiren "‹MKB Bilgi
Edinme Birimi"ne 2009 y›l›nda 482 baﬂvuru yap›lm›ﬂt›r.
Bilgi edinme baﬂvurular› dilekçe, elektronik posta ve faks
ile yap›labilmekte olup, yasa ve yönetmelik ile belirlenen
istisnalar d›ﬂ›nda ‹MKB birimlerinde bulunan veya bu
birimlerin görevleri gere¤i ellerinde bulunmas› gereken
bilgi veya belgelere iliﬂkin baﬂvurular ‹MKB birimlerince
karﬂ›lanmaktad›r.

2009 y›l› bilgi edinme baﬂvurular›n›n konulara göre da¤›l›m›
ise aﬂa¤›dad›r.
S›ras› Kapal› ﬁirketler
Personel Al›m Baﬂvurusu
‹MKB Verileri ve Yap›s›
‹MKB'de ‹ﬂlem Gören ﬁirketler
Di¤er Kurumlara Yönlendirme
Faaliyeti Durdurulan Üyeler ve Uyuﬂmazl›klar
Manipülasyon ve Insider Trading ‹ddialar›
Muhtelif
Kurum Personelinin Baﬂvurular›
TOPLAM

87
26
93
95
1
27
55
96
2
482

Yat›r›mc›lara Yönelik Dan›ﬂma
Hizmetleri
‹MKB'nin web sitelerine 2009 y›l›nda 1.759 Türkçe, 147
‹ngilizce olmak üzere toplam 1.906 baﬂvuru gelmiﬂtir.
Bilgi/görüﬂ/ﬂikayet amac›yla yap›lan bu baﬂvurular için
Yat›r›mc› Dan›ﬂma Merkezi (YDM) ‹MKB e-posta
koordinatörlü¤ü yapm›ﬂt›r. Bu ba¤lamda, baﬂvurular ilgili
birimlere gönderilerek cevapland›r›lmalar› sa¤lanm›ﬂ, di¤er
kurumlar› ilgilendiren baﬂvurular hakk›nda ayr›ca ilgili
kurumlara bilgi verilmiﬂtir.
YDM taraf›ndan 2009 y›l›nda, ‹MKB'nin yat›r›mc›lara yönelik
hizmetleri kapsam›nda Borsa ve Sermaye Piyasas›
hakk›ndaki 1.009 yaz›l› baﬂvuru cevapland›r›lm›ﬂ ve telefonla
gelen yat›r›mc› müracaatlar› da karﬂ›lanm›ﬂt›r.
YDM, 2009 y›l›nda 1.828 kat›l›mc›dan oluﬂan 28 gruba,
‹MKB ve sermaye piyasas› hakk›nda sunum yapm›ﬂ, seans
salonu ziyaretçi galerisini gezdirmiﬂtir. Bu ziyaretlerde,
Borsa ve Sermaye piyasas› hakk›nda bilgi vermek amac›yla
haz›rlanan "Sorularla Borsa ve Sermaye Piyasas›" ile "Hisse
Senedi Al›m Sat›m K›lavuzu" kat›l›mc›lara da¤›t›lm›ﬂt›r.
Belirtilen yay›nlara ayr›ca ‹MKB'nin web sitesinde ‹MKB
yay›nlar› alt›nda yer verilmiﬂtir.

Borsam›zda Düzenlenen Etkinlikler
Borsam›zda 2009 y›l›nda düzenlenen baﬂl›ca etkinlikler
ﬂunlard›r:

• D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu'nun öncülü¤ünde düzenlenen
Dünya Türk Giriﬂimciler Kurultay› 10 - 11 Nisan 2009
tarihlerinde "Küresel Güç Türkiye" temas›yla ‹stanbul Lütfi
K›rdar Kongre ve Sergi Saray›'nda gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Borsam›z söz konusu kurultayda stand açm›ﬂt›r.
• Tekstil sektöründe faaliyet gösteren "Birko/Birleﬂik
Koyunlular Mensucat Tic. ve San. A.ﬁ." 30 Nisan 2009
Perﬂembe günü ‹MKB'de düzenlenen törenle halka arz
olmuﬂtur.
• Sermaye Piyasas› Kurulu'nun (SPK), ABD Menkul
K›ymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) ile birlikte
düzenledi¤i "Capital Market Development, Enforcement
and Oversight Training" program›n›n ikincisi 26 - 27 - 28
Ekim 2009 tarihlerinde Borsam›zda gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
• Halka arzlar› art›rmak amac›yla, Borsam›z ile Sermaye
Piyasas› Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i ve Türkiye
Sermaye Piyasas› Arac› Kuruluﬂlar› Birli¤i aras›nda 7 A¤ustos
2008 tarihinde iﬂbirli¤i protokolü imzalanm›ﬂt›r. Söz konusu
protokol çerçevesinde bundan sonra 19 Ekim 2009 tarihinde
‹MKB'de, yürütülecek ayr›nt›l› çal›ﬂmalar hakk›nda bilgi
sunmak üzere, "Sermaye Piyasas› Kurumlar›-TOBB ‹ﬂbirli¤i"
toplant›s› düzenlenmiﬂtir. Toplant›ya SPK, ‹MKB, TOBB
ve TSPAKB yetkilileri ile ticaret ve/veya sanayi odalar›
baﬂkanlar› kat›lm›ﬂt›r.
• The Bank of New York Mellon taraf›ndan 2 Kas›m 2009
tarihinde ‹MKB Konferans Salonu'nda "Yat›r›mc› ‹liﬂkileri"
konulu seminer düzenlenmiﬂtir.
• Entegre lojistik hizmetleri alan›nda faaliyet gösteren "Ran
Lojistik Hizmetleri A.ﬁ." 6 Kas›m 2009 tarihinde ‹MKB'de
düzenlenen törenin ard›ndan, "RANLO" koduyla iﬂlem
görmeye baﬂlam›ﬂt›r.
• "Türk-Yunan Ortak Endeksi"nin (GT-30) tan›t›m› için, ‹MKB
Baﬂkan› Hüseyin ERKAN ve Atina Borsas› (ATHEX) Baﬂkan›
Sypros CAPROLOS'un kat›l›m›yla, 10 Aral›k 2009 tarihinde
‹MKB'de bir tören düzenlenmiﬂtir.
• ‹ttifak Holding hisse senetleri, 31 Aral›k 2009 tarihinde
"ITTFH" koduyla, ‹kinci Ulusal Pazar'da iﬂlem görmeye
baﬂlam›ﬂt›r.

• Finansbank A.ﬁ.'nin "‹MKB-30 Borsa A Tipi Yat›r›m
Fonu"nun (IST30.F) halka arz›, için 7 Nisan 2009 tarihinde
‹MKB 1. ‹ﬂlem Salonu'nda tören düzenlenmiﬂtir.
• Michigan Üniversitesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Nejat
SEYHUN, 9 Nisan 2009 tarihinde ‹MKB Konferans
Salonu'nda, aç›¤a sat›ﬂ ve içeriden ö¤renenlerin ticareti
hakk›ndaki son araﬂt›rmalar›n›n sonuçlar›n› anlatan bir
sunum yapm›ﬂt›r.
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E¤itim Programlar›
‹MKB bünyesinde; 1 Tahvil ve Bono Piyasas› Temsilcili¤i
Teorik E¤itimi, 3 Tahvil ve Bono Piyasas› Bilgisayarl› Al›m
Sat›m Sistemi Uygulama E¤itimi, 1 Hisse Senetleri Piyasas›
Bilgisayarl› Al›m Sat›m Sistemi Uygulama E¤itimi olmak
üzere toplam 5 üye temsilcili¤i e¤itimi gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Hisse senetleri ‹MKB'de iﬂlem gören ﬂirketlerin personeli
için 1997 y›l›ndan beri her y›l gerçekleﬂtirilen "Sermaye
Piyasas› ve Borsa" konulu e¤itim, 2009 y›l›n›n Haziran ve
Aral›k aylar›nda iki kez düzenlenmiﬂ; 3 gün süren e¤itimlere
143 kiﬂi kat›lm›ﬂt›r.
‹MKB, sektörün en deneyimli ve donan›ml› e¤itmen ekibiyle,
sermaye piyasalar› ve borsac›l›k alan›ndaki uzman bilgi
altyap›s›n› tüm piyasa ve kurumlarla paylaﬂmay› 2009 y›l›nda
da sürdürmüﬂtür. Bu kapsamda yurtiçinde Türkiye Sermaye
Piyasas› Arac› Kuruluﬂlar› Birli¤i, Sermaye Piyasas› Kurulu,
Devlet Planlama Teﬂkilat› Müsteﬂarl›¤›, Kat›l›m Bankalar›
gibi kurumlar›n yan› s›ra birkaç bankaya ve ‹stanbul Bilgi
Üniversitesi, Koç Üniversitesi, ‹stanbul Teknik Üniversitesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi, Ortado¤u Teknik Üniversitesi,
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi,
Bo¤aziçi Üniversitesi, Uluda¤ Üniversitesi ve Sabanc›
Üniversitesi'nin çeﬂitli programlar›na e¤itmen deste¤i
verilmiﬂtir.
FEAS üyesi borsalar aras›nda 2002 y›l›ndan beri bilgi ve
tecrübe paylaﬂ›m›na yönelik olarak düzenlenen "Karﬂ›l›kl›
Personel De¤iﬂim Program›" kapsam›nda, Ürdün,
Bulgaristan, Romanya, Umman, ‹ran, Mo¤olistan,
Arnavutluk Borsalar› ve ‹ran ile Ürdün saklama kuruluﬂu
yetkilileri ve uzmanlar›ndan oluﬂan 20 kiﬂilik bir grup için
20 - 23 Ekim 2009 tarihleri aras›nda ‹MKB'de e¤itim
program› düzenlenmiﬂtir. Ayr›ca Suriye Finansal Piyasalar
ve Menkul K›ymetler Komisyonu'nda görevli kiﬂilere e¤itim
verilmiﬂtir.
‹MKB'de 2009 y›l›nda 457 üniversite ö¤rencisine
"Uygulamal› Ö¤renci E¤itim Program›"na kat›lma imkan›
tan›nm›ﬂ, Türk Sermaye Piyasas› ve ‹MKB piyasalar›n›n
iﬂleyiﬂi konular›nda ayr›nt›l› bilgi verilmiﬂtir.

Öte yandan, 2009 y›l›nda 59 kiﬂi/kuruma manyetik ortamda
veri sa¤lanm›ﬂ; üniversiteler bünyesinde araﬂt›rma projeleri
için talep edilen veriler ücretsiz olarak kulland›r›lm›ﬂ,
elektronik posta ile 327 kiﬂi/kuruma bilgi verilmiﬂtir.
2009 y›l›nda "Hisse Senetleri ‹MKB'de ‹ﬂlem Gören
ﬁirketlerin Büyük Ortak ve Yöneticilerinin Hisse Al›m Sat›m
Aç›klamalar›'n›n Hisse Fiyat›na Etkisi" adl› yeni bir yay›n ile
Borsa Terimleri Sözlü¤ü, Sorularla Borsa ve Sermaye
Piyasas›, Hisse Senedi Al›m Sat›m K›lavuzu adl› ücretsiz
yay›nlar›m›z›n yeni bas›mlar› yap›lm›ﬂt›r. ‹MKB yay›nlar›n›n
posta yoluyla ve sat›ﬂ reyonumuzdan sat›ﬂ›na devam
edilmiﬂtir.

Strateji Geliﬂtirme ve Araﬂt›rma
Faaliyetleri
Araﬂt›rma Müdürlü¤ü, 2009 y›l›nda, Strateji Geliﬂtirme ve
Araﬂt›rma Müdürlü¤ü olarak yeniden yap›land›r›lm›ﬂ ve
‹MKB için strateji geliﬂtirmekle de görevlendirilmiﬂtir.
Strateji geliﬂtirme görevinin ilk ad›m› olarak Sabanc›
Üniversitesi Executive Development Unit ile iﬂbirli¤ine
gidilerek, 4 Ekim 2009 - 20 ﬁubat 2010 tarihleri aras›nda
Müdür ve üzeri yönetici kadroya yönelik "Stratejik Geliﬂim
Program›" baﬂl›¤› alt›nda e¤itim program› düzenlenmiﬂtir.
‹MKB WEB S‹TES‹
Borsam›z›n Türkçe ve ‹ngilizce web sitelerinin yenilenmesi
iﬂinin idari sorumlulu¤u, 2009 y›l›nda Strateji Geliﬂtirme ve
Araﬂt›rma Müdürlü¤ü'ne verilmiﬂtir. Bu kapsamda yürütülen
çal›ﬂma sonucunda tamam›yla yenilenen web siteleri
10 A¤ustos 2009'da hizmete girmiﬂtir. ‹MKB web sitesinin
içeri¤inin güncellenmesi, geliﬂtirilmesi ve 2010'da yeni
özellikler eklenmesine yönelik çal›ﬂmalar devam etmektedir.
Araﬂt›rma sonuçlar› ve haz›rlanan raporlar›n Borsam›z
personeliyle en yüksek seviyede paylaﬂ›lmas› amac›yla ilk
kez 3 y›l önce haz›rlanan web sitesi de yenilenmiﬂ ve
kurum içi a¤ sistemi olan intranette kullan›ma sunulmuﬂtur.
‹MKB DERG‹S‹
Türkçe ve ‹ngilizce olarak üç ayda bir yay›nlanan ‹MKB
Dergisi'nin 41, 42 ve 43. say›lar› okuyuculara sunmuﬂtur.
44. say› bask› aﬂamas›ndad›r.
‹MKB Dergisi, World Banking Abstracts of IEF ve American
Association Econlit endeksleri ile TUB‹TAK-ULAKB‹M
Sosyal Bilimler Veritaban› kapsam›ndad›r.
‹MKB YAYINLARI

‹MKB‘de iﬂlem gören ﬂirketlerin personeli için “Sermaye Piyasas› ve Borsa“
e¤itimi, 16 - 17 - 18 Aral›k 2009
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‹MKB'ye yay›mlanmas› için çeﬂitli eserler sunulmaktad›r.
Bunlar›n aras›ndan ‹MKB Yay›n Kurulu ve Hakem Heyeti'nin
uygun gördü¤ü Dr. Selma Kurtar’›n "Hisseleri ‹MKB'de
‹ﬂlem Gören ﬁirketlerin Büyük Ortak ve Yöneticilerinin
Hisse Al›m Sat›m Aç›klamalar›n›n Hisse Fiyat›na Etkisi"
isimli çal›ﬂmas› ‹MKB yay›n› olarak yay›mlanm›ﬂt›r.

‹MKB KÜTÜPHANES‹
2009 y›l› içerisinde elektronik kütüphanecilik hizmetlerinin
devam› olarak daha önce abonelikleri baﬂlat›lan; veri
tabanlar›na iliﬂkin ABI Inform Global Full text, elektronik
kitaplara iliﬂkin Ebrary-Academic Complete ile WB-eLibrary
adl› elektronik veri tabanlar› abonelikleri yenilenmiﬂ ve
kullan›ma sunulmaya devam edilmiﬂtir. Ayr›ca istatistiki
bilgiler içeren Dünya Bankas› veri tabanlar› GDF (Global
Development Finance), WDI (World Development
Indicators) ve International Financial Statistics abonelikleri
yenilenmiﬂtir. Bunlara ek olarak yeni veri taban›
araﬂt›rmalar›na devam edilmiﬂ, yeni y›l için seçimler
yap›lm›ﬂt›r.
Otomasyon program›na 74 adedi elektronik formatta olmak
üzere 272 adet yeni kitap giriﬂi yap›larak kullan›c› hizmetine
sunulmuﬂtur. Ayr›ca, Borsam›z müdürlüklerince sat›n al›nan
25 yay›n kay›t alt›na al›nm›ﬂ ve otomasyon sistemimize
giriﬂleri yap›lm›ﬂt›r. Aboneli¤i devam eden süreli yay›nlar›n
içindekiler sayfas› taranmaya devam edilerek kullan›c›lara
internet ve intranet üzerinden tarama yapabilme imkan›
sunulmaya ve elektronik kaynak duyurular› yap›lmaya
devam edilmiﬂtir. Mevzuat ve içtihatlar konusunda güncel
ve kapsaml› veri taban› olan "HukukTürk" hizmete sunulmaya
baﬂlanm›ﬂt›r.
Dünya Gazetesi sektör raporlar›na elektronik ortamda
eriﬂim için abonelik yenilenmiﬂtir.
Kütüphaneleraras› iﬂbirli¤i çerçevesinde, Koç Üniversitesi
Kütüphanesi üyeli¤i yenilenmiﬂtir.
Y›l içerisinde yaklaﬂ›k 474 adet yay›n personelimize ödünç
verilmiﬂtir. Kütüphaneleraras› iﬂbirli¤i çerçevesinde yay›n
paylaﬂ›m› yap›lm›ﬂ, makale sa¤lanm›ﬂt›r.

Arﬂiv

Borsam›zda standartlara uygun, ça¤daﬂ bir kurum arﬂivi
ve arﬂiv yönetiminin oluﬂturulabilmesini sa¤lamak amac›yla
çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r.
Ay›klama ve ‹mha Komisyonu'nun 2010 y›l› içerisinde
çal›ﬂmalar›na baﬂlayarak birikmiﬂ evrak›n ay›klanmas›,
imhas› ve kurum arﬂivine devrinin sa¤lanmas›; Elektronik
Belge Yönetim Sistemi (EBYS) program›n›n 2010 y›l›
içerisinde sat›n al›narak kullan›lmaya baﬂlanmas›
planlanmaktad›r.

‹MKB Yerleﬂkesindeki Çal›ﬂmalar
‹MKB B‹NALARININ DEPREM GÜVENL‹⁄‹
ÇALIﬁMALARI
‹stanbul Teknik Üniversitesi (‹TÜ) ile imzalanan sözleﬂme
kapsam›nda, ‹MKB Ana Binas›, Sosyal Tesisler ve Yüzme
Havuzlar›, 2007 Deprem Yönetmeli¤i Esaslar› çerçevesinde
incelenmiﬂ ve güçlendirme projeleri haz›rlanm›ﬂt›r. Bu
projelerinin uygulanabilmesi için aç›k ihale yap›lm›ﬂ ve
yüklenici firma ile 16 Aral›k 2009 tarihinde sözleﬂme
imzalanm›ﬂt›r. Yüklenici firmaya yer teslimi yap›lm›ﬂ,
güçlendirme çal›ﬂmalar›na baﬂlan›lm›ﬂ olup, iﬂin tahmini
olarak 2011 y›l› May›s ay›nda tamamlanmas› planlanm›ﬂt›r.
YEN‹ GÜÇ MERKEZ‹
2009 y›l› içinde, ‹MKB Binas›'n›n yeni kesintisiz güç
kaynaklar›n›n yerleﬂtirilece¤i yeni bir güç merkezi
oluﬂturulmuﬂtur. Yeni Güç Merkezi'nin devreye al›nmas›
çal›ﬂmalar› tamamlanm›ﬂ olup geçici kabul çal›ﬂmalar›
devam etmektedir. Yeni temin edilen 4 adet 500 kVA
kesintisiz güç kayna¤› tüm altyap›s› ile birlikte bilgisayar
sistemlerine kesintisiz enerji temininin güvenilirli¤i ve enerji
sa¤lanabilirli¤i aç›s›ndan, Tier-4 prensiplerine uygun olarak
%99,995 seviyesine yükseltilmiﬂtir.
YEN‹ KARTLI GEÇ‹ﬁ S‹STEM‹

Kurumumuzda uygulanmakta olan Standart Dosya Plan›,
Devlet Arﬂivleri Genel Müdürlü¤ü'nün Aral›k 2009'da
yapm›ﬂ oldu¤u de¤iﬂikliklerin plana yans›t›lmas› ve
Borsam›zda 2009 y›l› içerisinde yeni müdürlüklerin kurulmas›
sonucu yeni iﬂ tan›mlar›n›n yap›lmas› sebebiyle 1 Ocak
2010 tarihinden geçerli olmak üzere güncellenmiﬂtir.
Müdürlüklerin birim arﬂivlerinde bulunan birikmiﬂ evrak›n
ay›klanmas›, imhas› ve kurum arﬂivine devrinin sa¤lanmas›
amac›yla "Ay›klama ve ‹mha Komisyonu" oluﬂturulmuﬂtur.

‹MKB Binas›n›n giriﬂ ç›k›ﬂ noktalar›nda güvenlik kontrolü
sa¤layan kartl› geçiﬂ sisteminin ekonomik ve teknik ömrünü
doldurmas› nedeniyle, sistemin proximity ve parmak
okuyucu teknolojilerini kullanan yeni ürünlerle de¤iﬂtirilmesi
planlanm›ﬂt›r. Söz konusu projenin sistem tasar›m›
konusunda ‹stanbul Teknik Üniversitesi'nden hizmet al›nm›ﬂ,
teknik ﬂartname haz›rlanm›ﬂ ve ‹dari ‹ﬂler Müdürlü¤ü'ne
iletilmiﬂtir. ‹hale çal›ﬂmalar› devam etmektedir.
N‹ZAM‹YE G‹R‹ﬁ BAR‹YERLER‹ VE KAYAR KAPILAR

Borsam›z faaliyetleri sonucunda oluﬂan evrak›n elektronik
ortamda kay›t alt›na al›nmas›, saklanmas›, sorgulanmas›,
yönetilmesi, paylaﬂ›lmas›, yaﬂam döngüsünün belirlenerek
tasfiye iﬂlemlerinin sa¤lanmas›, ‹MKB içerisinde elektronik
olarak dolaﬂt›r›lmas›, iﬂ ak›ﬂlar›n›n baﬂlat›lmas› ve takip
edilmesini sa¤layacak Elektronik Belge Yönetim Sistemi
(EBYS) yaz›l›m›n›n sat›n al›nmas›n› teminen ihtiyaçlar
belirlenmiﬂ ve gereksinimler doküman› haz›rlanm›ﬂt›r.

‹MKB yerleﬂkesinin giriﬂ kap›lar› güçlendirilmiﬂ, ayr›ca
hidrolik bariyerler konulmuﬂtur. Böylece ‹MKB daha güvenli
hale getirilmiﬂtir.
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‹MKB GEÇ‹C‹ YEDEK MERKEZ‹

Sosyal Sorumluluk

‹MKB Geçici Yedek Merkezi tamamlanma aﬂamas›na
gelmiﬂ olup, enerji temini için orta gerilim trafo de¤iﬂimi,
jeneratör temini ve ‹MKB'den izlenebilmesini teminen
otomasyon iﬂleri devam etmektedir.

‹MKB, iﬂ dünyas›nda evrensel kalk›nma kültürü
oluﬂturulmas›n› destekledi¤ini, yenilikçi kurumsal sorumluluk
yaklaﬂ›mlar›n› ve sosyal sorumluluk anlay›ﬂ›n› benimsedi¤ini
göstermek üzere, 26 Ekim 2005 tarihinde "Küresel ‹lkeler
Sözleﬂmesi-Global Compact" giriﬂime kat›lm›ﬂt›r.

‹MKB ‹ﬁLEM SALONLARININ YEN‹LENMES‹ VE GENEL
ELEKTRO-MEKAN‹K VE ‹NﬁA‹ REV‹ZYON ‹ﬁLER‹
Proje kapsam›nda 2. ‹ﬂlem Salonu, 400 temsilci kapasiteli
"Yeni ‹ﬂlem Salonu" olarak düzenlenecek; salonun çat›s›
yükseltilerek, çelik-cam malzeme ile ›ﬂ›k alan bir mekan
haline getirilecektir. Piyasa yap›c› firmalar, mekan›n
merkezinde özel prestij alan›nda yerleﬂtirilecek, masalara
arac› kurumlar›n logo ve banner'lar› konulacakt›r. Salon veri
yay›n ekranlar› ile donat›lacak ve galeri kat›nda Halka Arz
Tören Alan› oluﬂturulacakt›r.
Birinci ‹ﬂlem Salonu, Medya ve ‹letiﬂim Salonu'na
dönüﬂtürülecektir. Salonda son teknoloji dev yay›n
ekranlar›n›n yan› s›ra; medya stüdyolar›, e¤itim/sunum
salonlar›, ziyaretçi galerileri, yay›n ve hat›ra eﬂya sat›ﬂ
ofisleri, ziyaretçi kafeteryas› ve Borsa Müzesi yer alacakt›r.
Proje kapsam›nda ayr›ca, üyelere ait server'lar›n yer alaca¤›
bir co-location ve backup merkezi yap›lmas›, elektro-mekanik
altyap›n›n yenilenmesi ve otomasyon merkezi oluﬂturulmas›
planlanmaktad›r.
Sosyal Tesisler Binas› yenilenerek, kullan›ma aç›lacak,
‹MKB'nin genel arﬂiv ihtiyac›, yeni yönetmeliklere uygun,
yeni teknoloji ile donat›lm›ﬂ olarak çözümlenecektir.
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Ortak bir küresel kalk›nma kültürü yaymak amac›yla iﬂ
dünyas› liderlerinin deste¤iyle 2000 y›l›nda oluﬂturulan
"Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi-Global Compact" giriﬂimi,
dünyan›n her taraf›ndan binlerce ﬂirketin, uluslararas› çal›ﬂma
ve sivil toplum örgütünün kat›l›m› ile ortak vizyon, amaç
ve de¤erler do¤rultusunda 10 evrensel prensibin yerine
getirilmesini sa¤lamak için çal›ﬂmaktad›r.
‹nisiyatif, kat›l›mc›lar›ndan bu bildirim politikas›n›n gereklerinin
yerine getirilmesini ve kurumsal sorumluluk alan›nda
yapt›klar› faaliyetleri her y›l "‹lerleme Bildirimi" raporu olarak
Birleﬂmiﬂ Milletler, Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi inisiyatifine
göndermesini beklemektedir. Bu çerçevede ‹MKB,
Sözleﬂme'nin 10 evrensel prensibini benimsedi¤ini ve
kurumsal sorumluluk alan›nda 2009 y›l› için yapt›klar›n›
rapor halinde Birleﬂmiﬂ Milletler, Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi
inisiyatifine sunmuﬂtur.
Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi;
• Evrensel insan haklar›n›n korunmas›na destek veya sayg›
gösterilmesi,
• Destekçi kuruluﬂlar›n insan haklar› ihlaline kar›ﬂmam›ﬂ
olmalar›n›n sa¤lanmas›,

‹MKB Giriﬂ Nizamiyeleri yeniden düzenlenerek, güvenli¤i
art›r›lacak ve araçlar›n s›ra bekleyebilecekleri iç yollar
oluﬂturulacakt›r. Projeye iliﬂkin mimari ve mühendislik
tasar›m› çal›ﬂmalar›na baﬂlan›lm›ﬂ olup, 2012 y›l›nda
tamamlanmas› hedeflenmektedir.

• Örgütlenme özgürlü¤ü ve toplu sözleﬂme haklar›n›n etkin
bir ﬂekilde tan›nmas›,

‹MKB Okullar›

• Çocuk iﬂçili¤inin önüne geçilmesi,

‹MKB'nin 1997 y›l›nda, 48 okul yap›m› için tahsis etmiﬂ
oldu¤u 32 milyon TL (200 milyon ABD Dolar›) ile baﬂlatt›¤›
E¤itime Fiziksel Katk› Projesi'nde, söz konusu fonun ‹MKB
taraf›ndan de¤erlendirilmesi ile 1 milyar ABD Dolar›'na ve
376 yat›l›/gündüzlü ilkö¤retim, lise, meslek lisesi, üniversite
binalar› yap›m›na ulaﬂ›lm›ﬂt›r.

• ‹ﬂe alma ve çal›ﬂma süreçlerinde ayr›mc›l›¤›n önlenmesi,

2009 y›l›nda devam eden EF‹KAP-3 ve EF‹KAP-4 projeleri
kapsam›nda ayr›lan 524 milyon TL bütçe ile gerçekleﬂtirilen
115 okul yap›m› hakediﬂ -nakdi ve fiziki gerçekleﬂme
baz›nda- takip edilmiﬂtir.

• Çevre dostu teknolojilerin geliﬂtirilmesi ve yayg›nlaﬂt›r›lmas›
için giriﬂimde bulunulmas›,

2009 y›l›nda EF‹KAP-5 protokolü imzalanm›ﬂt›r. Protokol
kapsam›nda ‹MKB E¤itim Fonu'ndan tahsis edilen 100
milyon TL ödenek ile 2010 y›l›nda yaklaﬂ›k 20 okul inﬂaat›na
baﬂlanmas› planlanmaktad›r.

ilkelerinden oluﬂmaktad›r. Borsam›z, gönüllülük esas›na
dayal› bu unsurlar› yerine getirmek üzere verdi¤i taahhütleri
eyleme geçirmek üzere kurumsal yap›s›n› güçlendirmeye
yönelik çal›ﬂmaya devam etmektedir.

• Her türlü zorlay›c› ve bask› alt›nda çal›ﬂt›rman›n
engellenmesi,

• Çevre ile ilgili konulara, ihtiyatl› yaklaﬂ›m›n desteklenmesi,
• Çevreye yönelik sorumlulu¤u art›racak giriﬂimde
bulunulmas›,

• Tehdit ve rüﬂvet dahil her türlü yolsuzlu¤a karﬂ› çal›ﬂ›lmas›
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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
Yönetim Kurulu’na
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın (“İMKB”) 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanan bilançosu, aynı tarihte sona eren döneme
ait gelir tablosu, nakit akım tablosu, özkaynak değişim tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetini
denetlemiş bulunuyoruz.
İMKB Yönetim Kurulu’nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama
İMKB Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak ve hata ya da
suistimal dolayısıyla önemlilik arz eden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç
kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur. İMKB’nin 31 Aralık 2008
tarihinde sona eren yıla ait finansal tabloları başka bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuş ve
6 Nisan 2009 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş bildirilmiştir. Raporumuz açılış bakiyeleri ile ilgili olarak söz konusu
denetim firmasının raporuna dayandırılmıştır.
Yetkili Denetim Kuruluşu’nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz,
uluslararası bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız
denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak
üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız
denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve
usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk
değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol
sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız
denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol
sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe
politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun
değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir
dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle mali durumunu ve
aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde doğru
ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
Görüşümüzü etkilememekle birlikte aşağıdaki hususlara dikkat çekilmesi gerekli görülmüştür:
Not 9’da detaylı olarak açıklandığı üzere, ilişikteki finansal tablolarda İMKB tarafından 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Not 9’da
bahsedilen gelirlerin %5’i oranında, 5.630.180 TL tutarında gider karşılığı ayrılmıştır. Bu oranı SPK’nın talebi üzerine %10’a kadar
artırmaya, borsaların türleri ve gelişmişlik düzeyleri itibariyle daha düşük oranda pay ayrılmasına veya hiç ayrılmamasına ilgili Bakan
karar verebilir. Rapor tarihinden sonra SPK’nın talebiyle bu oranda yapılacak olası değişikliğin etkisi mali tablolarda yer almamaktadır.
İMKB Hukuk Müşavirliği’nden elde edilen bilgiye göre 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle aleyhte açılan 63.196.782 TL tutarında dava
bulunmaktadır. Not 31’de detaylı olarak açıklandığı üzere söz konusu davaların, İMKB’ye ilave bir yükümlülük getirmeyeceği
düşüncesiyle, ilişikteki finansal tablolarda bu davalara ait herhangi bir karışıklık yer almamaktadır.
AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Murat Alsan
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 25 Şubat 2010
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.,
a Turkish corporation and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
31 ARALIK 2009 ve 2008 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇO
(Tutar - Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

NOTLAR

31 Aralık 2009

31 Aralık 2008

119.825.680

87.472.399

108.880.618
358.647
7.492.738
483.334
2.610.343

77.862.017
4.880
5.379.382
536.151
3.689.969

345.374.726

334.378.790

48.662
114.974.561
109.581.860
120.176.928
592.656
59

48.667
107.497.030
101.208.586
125.226.170
394.836
3.501

465.200.406

421.851.189

VARLIKLAR
CARİ / DÖNEN VARLIKLAR
Hazır Değerler
Menkul Kıymetler (Net)
Ticari Alacaklar (Net)
Finansal Kiralama Alacakları (Net)
İlişkili Taraflardan Alacaklar (Net)
Diğer Alacaklar (Net)
Canlı Varlıklar (Net)
Stoklar (Net)
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (Net)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Cari / Dönen Varlıklar

4
5
7
9
10

15

CARİ OLMAYAN / DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar (Net)
Finansal Kiralama Alacakları (Net)
İlişkili Taraflardan Alacaklar (Net)
Diğer Alacaklar (Net)
Finansal Varlıklar (Net)
Pozitif / Negatif Şerefiye (Net)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)
Maddi Duran Varlıklar (Net)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Cari Olmayan / Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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7
9
10
16

19
20
15
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31 ARALIK 2009 ve 2008 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇO
(Tutar - Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

NOTLAR

31 Aralık 2009

31 Aralık 2008

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

21.278.613

90.445.724

Finansal Borçlar
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
İlişkili Taraflara Borçlar
Alınan Avanslar
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülükleri
Diğer Yükümlülükler

808.245
79.097
226.085
16.272.532
3.892.654

1.481.631
64.612
344.126
85.389.941
3.165.414

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

68.030.713

58.733.004

Finansal Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
İlişkili Taraflara Borçlar
Alınan Avanslar
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler

195.447
67.835.266
-

118.944
58.614.060
-

-

-

ÖZSERMAYE

375.891.080

272.672.461

Sermaye
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Yeniden Değerleme Fonu
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Özel Yedekler
Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Dönem Gelir Gider Farkı
Geçmiş Yıllar Gelir Gider Farkı
28

123.873.062
252.018.018

19.156.502
253.515.959

TOPLAM ÖZSERMAYE ve YÜKÜMLÜLÜKLER

465.200.406

421.851.189

YÜKÜMLÜLÜKLER

7
9
21
23
10

7

23

ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
37

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
31 ARALIK 2009 VE 2008 TARİHLERİNDE SONA EREN
HESAP DÖNEMLERİNE AİT GELİR TABLOLARI
(Tutar - Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
1 Ocak31 Aralık 2009

1 Ocak31 Aralık 2008

ESAS FAALİYET GELİRLERİ

138.147.147

135.767.969

Satış Gelirleri (Net)
Satışların Maliyeti (Net)
Hizmet Gelirleri (Net)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler (Net)

112.834.695
25.312.452

110.320.255
25.447.714

138.147.147

135.767.969

(106.846.947)

(86.239.973)

31.300.200

49.527.996

118.366.747
(25.793.885)
-

48.928.315
(79.299.809)
-

FAALİYET GELİR GİDER FARKI

123.873.062

19.156.502

DÖNEM GELİR GİDER FARKI

123.873.062

19.156.502

NOTLAR

36
36

BRÜT ESAS FAALİYET GELİR GİDER FARKI
Faaliyet Giderleri (-)

37

NET ESAS FAALİYET GELİR GİDER FARKI
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar
Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)
Finansman Giderleri (-)

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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38
38

39

-

1 Ocak 2009 İtibariyle Bakiye
Düzeltme
Transferler
Yeniden Değerleme
Sabit Kıymet Çıkışları
Geçmiş Yıllar Gelir Gider Farklarına Transfer
T.C. Maliye Bakanlığı'na Ödeme
Dönem Gelir Gider Farkı
31 Aralık 2009 İtibariyle Bakiye

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

-

Sermaye

1 Ocak 2008 İtibariyle Bakiye
Düzeltme
Transferler
Yeniden Değerleme
Sabit Kıymet Çıkışları
Geçmiş Yıllar Gelir Gider Farklarına Transfer
T.C. Maliye Bakanlığı'na Ödeme
Dönem Gelir Gider Farkı
31 Aralık 2008 İtibariyle Bakiye

(Tutar - Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

-

82.545.240
(82.545.240)
-

Yeniden
Değerleme Fonu

-

1.036.987
(1.036.987)
-

Finansal
Varlıklar Değer
Artış Fonu

31 ARALIK 2009 VE 2008 TARİHLERİNDE SONA EREN
HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI

19.156.502
(19.156.502)
123.873.062
123.873.062

69.633.019
(69.633.019)
19.156.502
19.156.502

Dönem Gelir
Gider Farkı

253.515.959
19.156.502
(20.654.443)
252.018.018

114.190.628
83.582.227
69.633.019
(13.889.915)
253.515.959

Geçmiş Yıllar
Gelir Gider Farkı

272.672.461
(20.654.443)
123.873.062
375.891.080

267.405.874
(13.889.915)
19.156.502
272.672.461

Toplam

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
31 ARALIK 2009 VE 2008 TARİHLERİNDE SONA EREN
HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIM TABLOLARI
(Tutar - Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
1 Ocak 31 Aralık 2009

1 Ocak 31 Aralık 2008

123.873.062

19.156.502

7.910.842
1.951.156
5.101.465
9.221.206
78.395
(490.700)
(77.858.260)
162.224

3.606.091
336.334
8.584.083
171.427
(1.086.513)
53.237.900
294.887

69.949.390
(2.138.929)
(14.630.804)
(582.398)
(1.280.716)
51.316.543

84.300.711
1.979.108
(27.737.751)
699.806
(59.380.602)
(138.728)

(9.409.369)
2.432
(705.104)
(10.112.041)

(4.319.836)
7.638.235
(174.678)
3.143.721

(10.185.901)
(10.185.901)

(12.000.000)
(12.000.000)

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ / (AZALIŞ)

31.018.601

(8.995.007)

DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU

77.862.017

86.857.024

108.880.618

77.862.017

NOTLAR
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Dönem gelir gider farkı
Dönem gelir gider farkını işletme faaliyetlerinden elde
edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Maddi duran varlıkların amortisman gideri
Maddi olmayan duran varlıkların tükenme payları
Maddi duran varlıkların tasfiyesi
Hizmet, kıdem ve ihbar tazminatı karşılığı
Şüpheli alacak karşılığı
Faiz tahakkukları
Diğer karşılıklar
Netleştirilmiş vergi karşılığı
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde
edilen nakit akımı
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
Ticari borçlardaki artışlar (+) / azalışlar (-)
Diğer borçlardaki artışlar (+) / azalışlar (-)
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit

19
20
19

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Maddi duran varlık alımları
Maddi duran varlık satışları
Maddi olmayan duran varlık alımları
Diğer yatırım faaliyetlerinde gerçekleşen değişim
Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit

19
19
20

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
T.C. Maliye Bakanlığı'na ödeme (5018 Sayılı Kanun'un 78. maddesi uyarınca)
Finansal faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit

DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
31 ARALIK 2009 ve 2008 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutar - Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
1. KURUMUN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (“İMKB” veya “Borsa”), 6 Ekim 1983 tarihli Resmi Gazete’nin 18183 mükerrer sayılı nüshasında
yayımlanan 91 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan esaslar dahilinde, menkul kıymetlerin alım ve satımı, fiyatlarının tespit
ve ilanı işleriyle yetkili, menkul kıymetlerin güven ve istikrar içinde işlem görmesi için menkul kıymetler borsalarının açık, düzenli ve
dürüst çalışmasını sağlamak üzere kuruluş, yönetim, çalışma esasları ve denetlenmelerini düzenlemek suretiyle sermaye
piyasasının ekonomik gelişmede etkin bir rol oynamasını sağlamak amacıyla kurulmuş, yetkilerini kendi sorumluluğu altında
bağımsız olarak kullanan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun izleme ve denetimi altında olan tüzel kişiliği haiz bir kamu kurumudur.
91 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kararname’ye göre Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulu’nun
84/8581 sayılı kararıyla 6 Ekim 1984 gün ve 18537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuş olan “Menkul
Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” Borsa’nın kuruluş, yönetim, çalışma ve denetlenme
esaslarını düzenlemektedir.
19 Ekim 1984 tarihinde İMKB’nin kurulması kararlaştırılmış olup kuruluş, çalışma esas ve kuralları hakkında bir yönetmelik
hazırlanmıştır. Bu yönetmelik Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilip 18 Aralık 1985 tarihinde Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
İMKB’ye, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aracılık faaliyetinde bulunmak üzere yetki belgesi verilmiş olan aracı kuruluşlar (aracı
kurumlar ve bankalar) üye olabilir. İMKB’de işlem yapacak aracı kuruluşların İMKB’den Borsa üyelik belgesi almaları zorunludur.
İMKB’nin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle ortalama 452 (31 Aralık 2008: 441) çalışanı bulunmaktadır. İMKB’nin kayıtlı olduğu adres
Reşit Paşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi Emirgan, İstanbul olup faaliyetlerini yine bu adreste gerçekleştirmektedir.
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
Uygulanan Muhasebe Standartları
İMKB muhasebe kayıtlarını ve finansal tablolarını, Türk Ticaret Kanunu’na, Vergi Usul Kanunu’na, İMKB Genel Kurulu ve SPK
tarafından onaylanan özel bütçeye uygun olarak hazırlamaktadır. Bütçede yer alan gelirler, giderler ve harcama usulleri Borsa
yönetmeliklerine göre düzenlenmektedir.
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi
31 Aralık 2009 tarihli finansal tabloların hazırlanmasında cari dönem için enflasyon muhasebesi uygulanmamıştır. Ayrıca İMKB’nin
2003 ve 2004 yıllarında kurumlar vergisi mükellefiyeti olmadığından, 5024 sayılı Kanun çerçevesinde kayıtlarını enflasyon
düzeltmesine tabi tutmamıştır.
İşlevsel Para Birimi
İMKB’nin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, işlevsel para birimi olan ve finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası
(“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.
3. UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir.
Hasılat
Olağan faaliyetlerinden sağlanan gelirler tahakkuk esasına göre hasılat olarak kayıtlara alınmaktadır.
İMKB’nin faaliyet gelirleri içinde yer alan başlıca gelir kalemleri;
Borsa üyeleri giriş ve yıllık aidatları, menkul kıymet kotasyon gelirleri, tescil ücretleri ve borsa paylarıdır.
Menkul kıymet tescil ücretleri, İMKB’ye haftalık olarak banka ve aracı kurumlar tarafından bildirilen, Borsa dışında yapılan menkul
kıymet alış, satış, repo ve ters repo işlemleri üzerinden gerçekleştirilen ve haftalık olarak tahakkuk ettirilen gelirlerden oluşmaktadır.
Menkul kıymet borsa payları hisse senetleri piyasası, tahvil ve bono piyasası ve uluslararası pazarda gerçekleştirilen her alış satış
işlemi için hesaplanan ve aylık olarak tahakkuk eden gelirlerden oluşmaktadır.
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FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutar - Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
Menkul kıymet kotasyon ücretleri, kota alma, kotta kalma ve yeniden kota alma ücretinden teşekkül eder. Kota alma ücreti her
kotasyon işleminde, menkul kıymetlerin nominal tutarları üzerinden alınır. Menkul kıymetleri Borsa kotunda bulunan ortaklıklar, ilgili
menkul kıymetleri Borsa kotunda kaldıkları sürece her yıl kotta kalma ücreti öderler.
Yeniden kota alma ücreti, Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak kottan çıkarılan menkul kıymetlerin tekrar Borsa kotuna alınması
durumunda ortaklıklar tarafından ödenir. Pazar ücretleri kotasyon ücretleri ile aynı esaslar çerçevesinde hesaplanarak ilgili
ortaklıklara tahakkuk ettirilir.
Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve varsa değer düşüklükleri çıkarılarak yansıtılmaktadır. Maddi
duran varlıklar satıldığında veya hurdaya ayrıldığında, maliyetleri ve birikmiş amortismanları hesaplardan çıkartılıp, bu çıkıştan
kaynaklanan kâr veya zarar gelir tablosuna alınmaktadır. Maddi duran varlıklardan 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınmış olanlar
elde etme maliyeti ve yeniden değerleme değer artış tutarları ile bu tarihten itibaren satın alınanlar ise elde etme maliyeti ile
kayıtlara alınmıştır. 2009 yılında yeniden değerleme değer artış fonu hesaplanmamıştır.
Maddi duran varlıklara ait amortisman, maddi duran varlığın amortismana tabi tutulabilir tutarı üzerinden ekonomik ömürleri baz
alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Maddi duran varlıkların ekonomik ömürleri dikkate alınarak
saptanan ve uygulanan, amortisman süreleri aşağıda belirtilmiştir.
Yeraltı-Yerüstü Düzenleri
Binalar
Tesis Makine Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar

15 Yıl
50 Yıl
4 Yıl
5 Yıl
4 - 20 Yıl

İMKB maddi duran varlıklarını, her yıl tahmini ekonomik ömürlerini dikkate alarak doğrusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi
tutmaktadır.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar kayıtlara maliyet bedeli ile yansıtılmaktadır. Maddi olmayan duran varlıklar gelecekte ekonomik fayda
edilebilmesi ve maliyetin doğru bir biçimde belirlenebilmesi halinde aktifleştirilirler. Maddi olmayan duran varlıklar maliyetlerinden
birikmiş tükenme payları ve varsa değer düşüklüğü karşılıkları düşülerek yansıtılmaktadır. Maddi olmayan duran varlıklar doğrusal
amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilmektedir.
Maddi olmayan varlıkların tamamı elde etme maliyeti ile kayıtlara yansıtılmıştır. Maddi olmayan duran varlıkların ekonomik ömürleri
dikkate alınarak saptanan ve uygulanan, tükenme süreleri aşağıda belirtilmiştir.
Haklar

3 Yıl

Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Bir varlığın kayıtlı değeri, tahmini ikame değerinden büyük ise değer düşüklüğü karşılığı ayırmak gerekmektedir. İkame değeri,
varlığın net satış değeri ile kullanım değerinden yüksek olanı olarak kabul edilir.
Kullanım değeri, varlığın sürekli kullanımı sonucu gelecekte elde edilecek tahmini nakit girişlerinin ve kullanım ömrü sonundaki satış
değerinin toplamının bugünkü değeridir.
Borçlanma Maliyetleri
Tüm finansman giderleri, oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir.
Finansal Araçlar
Gerçeğe uygun değer, istekli alıcı ve satıcıların bir araya geldiği piyasalarda bir aktifin başka bir varlıkla değiştirilebileceği veya bir
taahhüdün yerine getirilebileceği değerdir. Bir finansal aracın piyasa değeri, aktif bir pazarın mevcudiyeti durumunda, satıştan elde
edilebilecek tutara veya satın almadan doğabilecek borca eşittir.
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Finansal araçların değerlerini belirlemede kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir.
Hazır değerler: Yabancı para cinsinden olan banka bakiyeleri yıl sonu döviz alış kurundan değerlenmişlerdir. Bankadaki mevduatın
mevcut değeri, bu varlığın gerçeğe uygun değerleridir.
Ticari alacaklar ve ticari borçlar: Ticari alacaklar ile ticari borçların bilançodaki mevcut değerleri, gerçeğe uygun değerleridir.
İlişkili şirketlerden alacaklar / borçlar: İlişkili şirketlerden alacaklar / borçların bilançodaki mevcut değerleri, bu varlık ve
yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerleridir.
Menkul kıymetler: Menkul kıymetler için bilanço tarihindeki piyasa değerleri kullanılmıştır.
Kredi Riski
İMKB’nin tahsilat riski esas olarak ticari alacaklarından doğabilmektedir. Ticari alacaklar, İMKB yönetimince geçmiş tecrübeler ve
cari ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net
olarak gösterilmektedir.
Piyasa Riski
Yabancı para birimlerinin TL karşısındaki değerlerinin değişimlerine bağlı olarak kur dalgalanmaları, faiz oranlarında veya menkul
kıymetlerin ve diğer finansal sözleşmelerin değerinde meydana gelen ve İMKB’yi etkileyebilecek değişimlerdir.
Likidite Riski
İMKB genellikle kısa vadeli finansal araçlarını nakde çevirerek; örneğin alacaklarını tahsil ederek, kendisine fon yaratmaktadır. Bu
araçlardan elde edilen tutarlar gerçeğe uygun değerleri ile kayıtlarda yer almaktadır.
Kur Değişiminin Etkileri
İMKB’nin yasal kayıtlarında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri) muhasebeleştirilen işlemler, işlem tarihindeki kurlar
kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize bağlı varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan döviz
alış kurları kullanılarak TL’ye çevrilmişlerdir. Bu çevrimden ve dövizli işlemlerin tahsil / tediyelerinden kaynaklanan kambiyo kârları /
zararları gelir tablosunda yer almaktadır.
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihleri arasında, İMKB lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade eder.
Bilanço tarihi itibariyle söz konusu olayların var olduğuna ilişkin yeni deliller olması veya ilgili olayların bilanço tarihinden sonra ortaya
çıkması durumunda, İMKB söz konusu hususları ilgili dipnotlarında açıklamaktadır.
Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar
İMKB’nin, müşterek ve müteselsil olarak sorumlu olduğu durumlarda, diğer tarafların yükümlülükleri bir şarta bağlı yükümlülük
olarak değerlendirilir. Diğer tarafların yükümlü olduğu kısım kadar bir tutar, güvenilir tahminin yapılamadığı istisnai durumlar hariç,
gelecekte ekonomik fayda içeren kaynakların İMKB’den çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, "karşılık" olarak
finansal tablolara alınır. Şarta bağlı yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynakların İMKB’den çıkma ihtimalinin muhtemel hale
gelip gelmediğinin tespiti amacıyla sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur.
Şarta bağlı yükümlülük olarak işleme tabi tutulan kalemler için gelecekte ekonomik fayda içeren kaynakların İMKB’den çıkma
ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu şarta bağlı yükümlülük, güvenilir tahminin yapılamadığı durumlar hariç, olasılıktaki
değişikliğin olduğu dönemin finansal tablolarında karşılık olarak kayıtlara alınır.
İMKB şarta bağlı yükümlülüklerin muhtemel hale geldiği ancak ekonomik fayda içeren kaynakların tutarı hakkında güvenilir tahminin
yapılamaması durumunda ilgili yükümlülüğü dipnotlarında göstermektedir.
Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar
İMKB finansal durumu, performansı veya nakit akımları üzerindeki işlemlerin ve olayların etkilerinin, finansal tablolarda daha uygun
ve güvenilir bir sunum sonucunu doğuracak nitelikte ise, muhasebe politikalarında değişiklik yapabilir. Söz konusu değişikliğin
uygulanması, gelecek dönemlere etkide bulunduğunda, ilgili politika değişikliği, değişikliğin yapıldığı dönemde finansal tablolara
alınır.
Muhasebe politikasında değişiklik cari dönemi ya da önceki dönemleri etkilediğinde söz konusu politika hep kullanımdaymış gibi,
finansal tablolarda geriye dönük olarak uygulanır.
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Muhasebe tahminindeki değişikliğin etkisi yalnızca bir döneme ilişkin ise, yapıldığı cari dönemde; gelecek dönemlere de ilişkin ise,
hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak net gelir gider farkının belirlenmesinde
dikkate alınacak şekilde finansal tablolara yansıtılır.
İlişkili Taraflar
İlişikteki finansal tablolarda, İMKB’nin yöneticileri ve personeli ile İMKB ile ilişkili olan diğer kişi ve kuruluşlar ilişkili taraflar olarak
ifade edilmişlerdir.
Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması
İMKB, sadece menkul değerler alanında Türkiye’de faaliyet gösterdiği için finansal bilgilerini bölümlere göre raporlamamıştır.
Devlet Teşvik ve Yardımlar
Yoktur.
Durdurulan Faaliyetler
Yoktur.
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 5 Mayıs 2008 tarihli yazısında belirtilen Bakanlık Makamı görüşüne göre İMKB’nin kota alma ücretleri,
kotta kalma ücretleri, her nevi tescil ve borsa payları ve üye aidatları dışındaki isteğe bağlı ve hizmet karşılığı elde ettiği diğer gelirleri
dolayısıyla bir iktisadi işletme oluşmakta ve kurumlar vergisi mükellefiyeti tesisi gerekmektedir.
T.C. Maliye Bakanlığı’nın görüşüne istinaden İMKB’nin iktisadi işletme kapsamındaki gelirleri ile ilgili olarak 1 Temmuz 2008 tarihi
itibariyle İMKB İktisadi İşletmesi adına vergi mükellefiyeti tesis edilmiştir. 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008 / Ocak - Eylül dönemleri
ile ilgili olarak Gelirler Kontrolörlüğü tarafından vergi incelemesi yapılmış olup İMKB doğabilecek vergi yükümlülükleri için 2008
finansal tablolarında 77.690.621 TL karşılık ayırmıştır. 2009 yılında T.C. Maliye Bakanlığı ile yapılan uzlaşma neticesinde anılan
döneme ilişkin vergi yükümlülüğü olarak gecikme faizleri ve özel usulsüzlük cezaları ile birlikte toplam 5.199.781 TL ödeme
yapılmıştır.
İMKB 2009 yılı için T.C. Maliye Bakanlığı’nın görüşüne istinaden iktisadi işletme gelirleri üzerinden %20 oranında kurumlar vergisi
hesaplayarak kayıtlarına almıştır.
Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmelerine göre kıdem tazminatı emeklilik, askerlik, vefat, iş akdinin işveren tarafından
feshi, kadın çalışanlar için ise evlilik hallerinde ödenmektedir. Kıdem tazminatı karşılığı bilanço tarihi itibariyle buna hak kazanan
bütün çalışanların işine son verilmesi varsayımı ile ödenmesi gerekecek olan yükümlülüğün hesaplanmasına dayanmaktadır. Bu
hesaplama işten çıkarma veya emeklilik tarihine kadar çalışılan her yıl için 31 Aralık 2009 tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı
tavanı 2.365,16 TL (2008 – 2.173,18 TL)’yi geçmemek üzere 45 günlük ücret karşılığıdır.
İMKB Personel Yönetmeliği’nin 49. maddesi hükmü uyarınca personeline ödenmek üzere hizmet ikramiyesi gider tahakkuku
hesaplamaktadır. Personelin kademesi ve kıdem yılı dikkate alınarak son gösterge ücret rakamı üzerinden hesaplanan bu tutar borç
karşılıkları hesabına alınmaktadır.
İMKB yürürlükteki İş Kanunu’na göre işine son verdiği personeli için İMKB bünyesinde çalışılan süreler dikkate alınarak hesaplaması
gereken 2 ila 8 hafta olarak belirlenen ihbar önelleri için Borsa bütçesinde belirtilen oranlar nispetinde karşılık ayırmaktadır.
İMKB yürürlükteki İş Kanunu’na göre iş yerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl
çalışmış olan personelin doğmuş olan yıllık ücretli izin haklarından kullanılmayan kısımları için önceki dönemleri de kapsayan bir
tutarı borç karşılıkları hesabında karşılık olarak tahakkuk etmektedir.
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Nakit Akım Tablosu
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin hazır değerlerdeki değişimler; esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde
sınıflandırılarak raporlanmıştır. Hazır değerler, kısa vadeli yükümlülükler için elde bulundurulan ve yatırım amacıyla veya diğer
amaçlarla kullanılmayan kasa, banka gibi varlıklardır.
Menkul Kıymetler
İMKB, menkul kıymetler portföyünü aşağıdaki şekilde sınıflandırmaktadır:
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar:
Alım satım amaçlı finansal varlıklar kısa vadeli fiyat hareketlerine bağlı olarak gelir elde etmek amacıyla portföye alınan kıymetlerdir.
Kayıtlara alındıktan sonra alım satım amaçlı finansal varlıklar güvenilir bir şekilde ölçülebiliyor olması koşuluyla gerçeğe uygun
değerleriyle değerlenmektedir. Alım satım amaçlı finansal varlıklara ilişkin kâr veya zararlar ilgili dönemin gelir gider hesapları
içerisinde gösterilmektedir.
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar:
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, belirli bir vade yapısı ve belirli tutardaki ödemeleri içeren ve İMKB’nin vadesine kadar
elde tutma niyeti ve finansal gücü olan kıymetlerdir. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar gerçeğe uygun değerleriyle
değerlenmektedir. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklara ilişkin kâr veya zararlar ilgili dönemin gelir gider hesapları
içerisinde gösterilmektedir.
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar:
Satılmaya hazır finansal varlıklar (a) alım satım amaçlı finansal varlık olmayan veya (b) vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık
olmayan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Kayıtlara alındıktan sonra satılmaya hazır finansal varlıklar güvenilir bir şekilde
ölçülebiliyor olması koşuluyla gerçeğe uygun değerleriyle değerlenmektedir. Gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir şekilde
ölçülemeyen menkul kıymetler maliyet değerleriyle gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin kâr veya zararlar ilgili
dönemin gelir gider hesapları içerisinde gösterilmektedir.
4. HAZIR DEĞERLER
31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle, hazır değerlerin detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2009
TL

31 Aralık 2008
TL

108.797.028
83.590
108.880.618

77.745.859
116.158
77.862.017

Faiz Oranı Aralığı

Vade Aralığı

31 Aralık 2009
TL

9,35 - 10,85

08.01 - 05.02.2010

Vadeli Mevduat
Vadesiz Mevduat

Vadeli mevduatın 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle detayı aşağıdaki gibidir:

Para Birimi
TL

108.797.028
108.797.028

Vadeli mevduatın 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle detayı aşağıdaki gibidir:

Para Birimi
USD
TL

Faiz Oranı Aralığı

Vade Aralığı

4,75 - 5,00
16,75 - 18,98

02.01 - 26.01.2009
02.01 - 30.01.2009

31 Aralık 2008
TL
8.295.746
69.450.113
77.745.859
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5. MENKUL KIYMETLER
31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle, menkul kıymetlerin detayı aşağıdaki gibidir:

Yatırım Fonları

Maliyeti
358.645

Piyasa Değeri
358.647

31 Aralık 2009
Kayıtlı Değeri
358.647

Yatırım Fonları

Maliyeti
4.874

Piyasa Değeri
4.880

31 Aralık 2008
Kayıtlı Değeri
4.880

6. FİNANSAL BORÇLAR
Yoktur (31 Aralık 2008: Yoktur).
7. TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR
31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle, kısa vadeli ticari alacakların detayı aşağıdaki gibidir:

Üyelerden Alacaklar
Kotasyon Ücretleri Alacakları
Veri Dağıtım Firmalarından Alacaklar
Diğer Alacaklar

31 Aralık 2009
TL

31 Aralık 2008
TL

6.813.065
491.806
187.867
7.492.738

5.163.484
8.504
19.617
187.777
5.379.382

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle, uzun vadeli ticari alacakların detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2009
TL

31 Aralık 2008
TL

48.662
48.662

48.667
48.667

31 Aralık 2009
TL

31 Aralık 2008
TL

808.245
808.245

1.481.631
1.481.631

31 Aralık 2009
TL

31 Aralık 2008
TL

195.447
195.447

118.944
118.944

Verilen Depozito ve Teminatlar

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle, kısa vadeli ticari borçların detayı aşağıdaki gibidir:

Yurtiçi Satıcılara Borçlar

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle, uzun vadeli ticari borçların detayı aşağıdaki gibidir:

Alınan Depozito ve Teminatlar

8. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI
Yoktur (31 Aralık 2008: Yoktur).
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9. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR
31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle, ilişkili taraflardan kısa vadeli alacakların detayı aşağıdaki gibidir:

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.
Personele Verilen Avanslar
Sermaye Piyasası Kurulu

31 Aralık 2009
TL

31 Aralık 2008
TL

426.887
56.447
483.334

197.449
47.053
291.649
536.151

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle, ilişkili taraflardan uzun vadeli alacakların detayı aşağıdaki gibidir:

İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (*)

31 Aralık 2009
TL

31 Aralık 2008
TL

114.974.561
114.974.561

107.497.030
107.497.030

(*) İMKB’nin Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde oluşturduğu garanti hesabı nedeniyle doğan alacağından oluşmaktadır.
31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle, ilişkili taraflara kısa vadeli borçların detayı aşağıdaki gibidir:

Personele Borçlar

31 Aralık 2009
TL

31 Aralık 2008
TL

79.097
79.097

64.612
64.612

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin ilişkili taraflardan gelirler ve giderlerin detayı aşağıdaki
gibidir:

Kira Gelirleri
Sermaye Piyasası Kurulu (**)

31 Aralık 2009
TL

31 Aralık 2008
TL

1.651.976
1.651.976

1.612.713
1.612.713

(**) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 40. maddesi gereğince, SPK bütçesine gelir kaydedilmek üzere İMKB gelirlerinden yapılan %5
kesintinin %30’udur.

Temettü Gelirleri
İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.
Bakü Borsası

31 Aralık 2009
TL

31 Aralık 2008
TL

7.764.782
2.407.531
464.501
33.538
10.670.352

6.655.527
1.912.500
72.227
65.600
8.705.854

3.219.401
3.219.401

2.341.568
2.341.568

Bilgi Teknolojileri Satış Gelirleri
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.

47

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
31 ARALIK 2009 ve 2008 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutar - Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
İlişkili Taraflardan Giderler

Komisyon Giderleri (Garanti Hesabı Yönetimi)
İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (***)

31 Aralık 2009
TL

31 Aralık 2008
TL

3.510.872
3.510.872

5.568.222
5.568.222

(***) Borsa bünyesindeki piyasalarda gerçekleşen işlemlere ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde temerrüt durumu ile
karşılaşılması halinde takas işlemlerinin zamanında gerçekleşmesini ve alacakların mümkün olan en kısa sürede dağıtılmasını
sağlamak amacıyla İMKB Yönetmeliği’nin 34. maddesi çerçevesinde garanti hesabı oluşturulmuştur. Bu hesabın İMKB dışında bir
kurum olan İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından yönetilmesi nedeniyle İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye ödenen
ücretlerden oluşmaktadır.

Komisyon Giderleri (Takas Ücreti)
İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (****)

31 Aralık 2009
TL

31 Aralık 2008
TL

4.394.342
4.394.342

4.119.696
4.119.696

(****) İMKB Takas ve Saklama Merkezleri Yönetmeliği’nin 8. maddesinde takas ve saklama hizmetleri karşılığında alınacak ücret
tarifeleri Borsa Yönetim Kurulu’nca belirlenir ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girer. Takas hizmetlerinin bir banka
veya kuruluşa yaptırılması halinde alınacak ücretin bir bölümü Borsa Yönetim Kurulu kararı ile bu banka veya kuruluşa aktarılabilir.
Borsa Yönetim Kurulu’nun kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayı uyarınca, 2009 yılı için İMKB Hisse Senetleri Piyasası ve
Tahvil ve Bono Piyasası aylık takas ücreti 366.195 TL + BSMV olarak belirlenmiş ve ödenmiştir.

Kurul Payı Giderleri
Sermaye Piyasası Kurulu (*****)

31 Aralık 2009
TL

31 Aralık 2008
TL

7.362.857
7.362.857

12.469.990
12.469.990

(*****) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 40. maddesinde belirtildiği üzere, borsaların kotasyon ücreti, tescil ücreti ve borsa payından
oluşan gelirlerinin %5’i Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) bütçesine gelir kaydedilir. Bu oranı SPK’nın talebi üzerine %10’a kadar
artırmaya, borsaların türleri ve gelişmişlik düzeyleri itibariyle daha düşük oranda pay ayrılmasına veya hiç ayrılmamasına ilgili Bakan
karar verebilir. Ancak bu maddeye göre SPK’ya gelir kaydedilecek tutar, borsaların yıllık gelir-gider farkının ve anonim ortaklık
niteliğine haiz borsaların yıllık net kârının %10’unu aşamaz. Bu kapsamda SPK’ya yapılacak olan ödemeye ilişkin olarak İMKB
tarafından 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle yukarıda bahsedilen gelirlerin %5’i oranında ilişikteki finansal tablolarda 5.630.180 TL
karşılık ayrılmış ve gelir tablosunda SPK Kurul payı gideri hesabında muhasebeleştirilmiştir. İMKB’nin 2009 yılına ilişkin ayırdığı SPK
Kurul payı karşılığı ile birlikte 2009 yılında ödenen 2008 yılına ait SPK Kurul payı olan 1.732.677 TL de gelir tablosunda SPK Kurul
payı gideri hesabında muhasebeleştirilmiştir.
Üst Yönetim Kadrosuna Yapılan Ödemeler
31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap döneminde üst yönetim kadrosuna yapılan ödemeler toplamı 2.606.923 TL’dir.
31 Aralık 2008 tarihinde sona eren hesap döneminde üst yönetim kadrosuna yapılan ödemeler toplamı 2.465.920 TL’dir.
10. DİĞER ALACAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle, kısa vadeli diğer alacakların detayı aşağıdaki gibidir:

Şüpheli Alacaklar
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
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31 Aralık 2009
TL

31 Aralık 2008
TL

2.184.585
(2.184.585)
-

2.264.668
(2.264.668)
-

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
31 ARALIK 2009 ve 2008 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutar - Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle, kısa vadeli diğer yükümlülüklerin detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2009
TL

31 Aralık 2008
TL

2.068.730
1.496.214
327.710
3.892.654

1.651.796
1.333.767
176.735
3.116
3.165.414

Ödenecek Vergi ve Harçlar
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
Ödenecek KDV
Ödenecek Diğer Yükümlülükler

11. CANLI VARLIKLAR
Yoktur (31 Aralık 2008: Yoktur).
12. STOKLAR
Yoktur (31 Aralık 2008: Yoktur).
13. DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ALACAKLARI VE HAKEDİŞ BEDELLERİ
Yoktur (31 Aralık 2008: Yoktur).
14. ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Yoktur (31 Aralık 2008: Yoktur).
15. DİĞER CARİ / CARİ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA / UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle, diğer cari varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:

Gelecek Aylara Ait Giderler
Gelir Tahakkukları
Mal ve Hizmet Avansları

31 Aralık 2009
TL

31 Aralık 2008
TL

1.815.170
490.700
304.473
2.610.343

1.617.770
1.086.513
985.686
3.689.969

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle, diğer cari olmayan varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:

Gelecek Yıllara Ait Giderler

31 Aralık 2009
TL

31 Aralık 2008
TL

59
59

3.501
3.501

31 Aralık 2009
TL

31 Aralık 2008
TL

67.903.072
41.678.788
109.581.860

59.529.798
41.678.788
101.208.586

16. FİNANSAL VARLIKLAR
31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle, finansal varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:

Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Toplam
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İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
31 ARALIK 2009 ve 2008 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutar - Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Maliyeti
Devlet Tahvili

25.996.250
10.279.215
10.510.798
6.871.329

31 Aralık 2009
Faiz Oranı
Kayıtlı Değeri
%22,45
%19,82
%12,14
%16,93

34.641.757
13.399.815
11.665.817
8.195.683
67.903.072

Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Maliyeti
Devlet Tahvili

10.081.808
25.996.250
10.279.215
6.871.329

31 Aralık 2008
Faiz Oranı
Kayıtlı Değeri
%17,11
%22,45
%19,82
%16,93

11.763.081
29.659.548
11.235.338
6.871.831
59.529.798

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
31 Aralık 2009
İştirak Tutarı
(TL)
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.
Bakü Borsası

İştirak Payı
(%)

1.620.000
50.372
1.670.372

18,00
5,26

38.114.137
1.800.000
94.279
40.008.416
41.678.788

32,63
30,00
24,51

İştirakler
İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Kırgızistan Borsası
Toplam
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
31 Aralık 2008
İştirak Tutarı
(TL)
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.
Bakü Borsası

İştirak Payı
(%)

1.620.000
50.372
1.670.372

18,00
5,26

38.114.137
1.800.000
94.279
40.008.416
41.678.788

32,63
30,00
24,51

İştirakler
İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Kırgızistan Borsası
Toplam
17. POZİTİF / NEGATİF ŞEREFİYE
Yoktur (31 Aralık 2008: Yoktur).
18. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
Yoktur (31 Aralık 2008: Yoktur).
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154.514

62.509
11.205
73.714

93.118
135.110
228.228

Yeraltı ve
Yerüstü
Düzenleri
TL

108.256.304

9.855.202
3.847.758
(1.912)
13.701.048

109.980.060
22.115
11.959.521
(4.344)
121.957.352

Binalar
TL

2.044.215

8.827.288
1.323.446
10.150.734

10.648.326
1.546.623
12.194.949

Tesis Makine ve
Cihazlar
TL

896.479

1.348.430
113.816
(196.832)
1.265.414

1.348.430
1.010.295
(196.832)
2.161.893

Taşıtlar
TL

2.186.036

24.371.923
2.614.617
(6.097.884)
20.888.656

25.341.632
1.594.246
2.236.698
(6.097.884)
23.074.692

Döşeme ve
Demirbaşlar
TL

118.712

-

118.712
118.712

Sanat
Eserleri
TL

5.508.955

-

21.149.531
5.100.980
(20.741.556)
5.508.955

Yapılmakta
Olan
Yatırımlar
TL

120.176.928

44.465.352
7.910.842
(6.296.628)
46.079.566

169.691.522
9.409.369
(6.545.337)
(6.299.060)
166.256.494

Toplam
TL

İMKB’nin yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenen ve tamamlanmış ya da devam etme özelliğini yitirmiş projelere ait aktifleştirilmiş olan harcamalar 2009 yılında ilgili olduğu
hesaplara aktarılarak tasfiye edilmiştir. Bu işlemlerin sonucunda daha önceki yıllarda aktifleştirilerek yapılmakta olan yatırımlar hesabında takip edilen ancak aktifleştirilmemesi gereken
giderler toplamı olan 5.101.465 TL tutarı ise diğer faaliyetlerden gider ve zararlar hesabında (Not 38) muhasebeleştirilmiştir. Geriye kalan transfer tutarı olan 1.443.872 TL ise maddi
olmayan varlıklar hesabına transfer edilmiştir. İlgili projelerden daha önceki dönemlerde tamamlanması nedeniyle daha önceki dönemlerde oluşması gereken ancak kayıtlara alınmamış
olan 3.215.305 TL tutarındaki birikmiş amortisman diğer faaliyetlerden gider ve zararlar hesabında (Not 38) muhasebeleştirilmiştir.

1.011.713

-

Birikmiş Amortisman
1 Ocak 2009 Açılış Değeri
Cari Yıl Amortismanı
Çıkışlar
31 Aralık 2009 Kapanış Değeri

31 Aralık 2009 Net Defter Değeri

1.011.713
1.011.713

Maliyet
1 Ocak 2009 Açılış Değeri
Girişler
Transferler
Çıkışlar
31 Aralık 2009 Kapanış Değeri

Arazi ve
Arsalar
TL

31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait maddi duran varlıkların hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

19. MADDİ DURAN VARLIKLAR

(Tutar - Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

31 ARALIK 2009 ve 2008 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
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Binalar
TL

7.654.620
2.202.807
(2.225)
9.855.202

30.609 100.124.858

60.302
2.207
62.509

93.118 109.950.413
34.945
(5.298)
93.118 109.980.060

Yeraltı ve
Yerüstü
Düzenleri
TL

1.821.038

7.811.515
1.015.773
8.827.288

8.905.664
1.742.662
10.648.326

Tesis Makine ve
Cihazlar
TL

-

1.491.982
(143.552)
1.348.430

1.491.982
(143.552)
1.348.430

Taşıtlar
TL

969.709

28.047.570
385.304
(4.060.951)
24.371.923

28.639.814
762.769
(4.060.951)
25.341.632

Döşeme ve
Demirbaşlar
TL

118.712

-

118.712
118.712

21.149.531

-

27.005.233
1.779.460
(7.635.162)
21.149.531

Sanat Yapılmakta Olan
Eserleri
Yatırımlar
TL
TL

125.226.170

45.065.989
3.606.091
(4.206.728)
44.465.352

177.216.649
4.319.836
(11.844.963)
169.691.522

Toplam
TL

İMKB’nin 31 Aralık 2008 dönemi itibariyle yapılmakta olan yatırımları, bina yenileme, modernizasyon ve bilgi teknoloji yatırım harcama tutarlarından oluşmakta olup aktifleştirilmemiştir.
7.635.162 TL tutarındaki çıkış, İMKB yönetiminin kararıyla SPK’ya bağışlanan bilgi teknoloji yatırımlarından oluşmaktadır. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle bilanço değeri 21.149.531 TL’dir.

1.011.713

-

Birikmiş Amortisman
1 Ocak 2008 Açılış Değeri
Cari Yıl Amortismanı
Çıkışlar
31 Aralık 2008 Kapanış Değeri

31 Aralık 2008 Net Defter Değeri

1.011.713
1.011.713

Maliyet
1 Ocak 2008 Açılış Değeri
Girişler
Çıkışlar
31 Aralık 2008 Kapanış Değeri

Arazi ve
Arsalar
TL

31 Aralık 2008 tarihinde sona eren hesap dönemine ait maddi duran varlıkların hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

(Tutar - Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

31 ARALIK 2009 ve 2008 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
31 ARALIK 2009 ve 2008 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutar - Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
20. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait maddi olmayan duran varlıkların hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Haklar
TL

Toplam
TL

Maliyet
1 Ocak 2009 Açılış Değeri
Girişler
Transferler
Çıkışlar
31 Aralık 2009 Kapanış Değeri

2.843.057
705.104
1.443.872
4.992.033

2.843.057
705.104
1.443.872
4.992.033

Birikmiş Tükenme Payları
1 Ocak 2009 Açılış Değeri
Cari Yıl Tükenme Payları
Çıkışlar
31 Aralık 2009 Kapanış Değeri
31 Aralık 2009 Net Defter Değeri

2.448.221
1.951.156
4.399.377
592.656

2.448.221
1.951.156
4.399.377
592.656

İMKB’nin yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenen ve tamamlanmış ya da devam etme özelliğini yitirmiş projelere ait
aktifleştirilmiş olan harcamalardan 2009 yılında maddi olmayan duran varlıklar hesabına 1.443.872 TL aktarılmıştır. İlgili projelerden
daha önceki dönemlerde tamamlanmış olması nedeniyle daha önceki dönemlerde oluşması gereken ancak kayıtlara alınmamış olan
1.442.981 TL tutarındaki birikmiş tükenme payı diğer faaliyetlerden gider ve zararlar hesabında (Not 38) muhasebeleştirilmiştir.
31 Aralık 2008 tarihinde sona eren hesap dönemine ait maddi olmayan duran varlıkların hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Haklar
TL

Toplam
TL

Maliyet
1 Ocak 2008 Açılış Değeri
Girişler
Çıkışlar
31 Aralık 2008 Kapanış Değeri

2.668.379
174.678
2.843.057

2.668.379
174.678
2.843.057

Birikmiş Tükenme Payları
1 Ocak 2008 Açılış Değeri
Cari Yıl Tükenme Payları
Çıkışlar
31 Aralık 2008 Kapanış Değeri
31 Aralık 2008 Net Defter Değeri

2.111.887
336.334
2.448.221
394.836

2.111.887
336.334
2.448.221
394.836

31 Aralık 2009
TL
226.085

31 Aralık 2008
TL
344.126

21. ALINAN AVANSLAR
Alınan Avanslar
22. EMEKLİLİK PLANLARI
Yoktur (31 Aralık 2008: Yoktur).
23. BORÇ KARŞILIKLARI
31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle, kısa vadeli borç karşılıklarının detayı aşağıdaki gibidir:

T.C. Maliye Bakanlığı’na Olan Yükümlülükler
(5018 Sayılı Kanun’un 78. Maddesi Uyarınca) (*)
SPK Kurul Payı Karşılığı
Kurumlar Vergisi Karşılığı
Geçmiş Yıllar Vergi Yükümlülük Karşılıkları (**)
Diğer

31 Aralık 2009
TL

31 Aralık 2008
TL

10.468.542
5.630.180
162.224
11.586
16.272.532

1.889.915
5.506.688
294.886
77.690.621
7.831
85.389.941
53

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
31 ARALIK 2009 ve 2008 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutar - Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
(*) T.C. Maliye Bakanlığı'na 2009 yılı içerisinde 5018 Sayılı Kanun'un 78. maddesi kapsamındaki yükümlülük nedeniyle yapılması
gereken 20.654.443 TL ödeme özkaynaklar hesabı altında 2009 yılı T.C. Maliye Bakanlığı'na yapılan ödemeler hesabında
muhasebeleştirilmiştir. Bu tutarın 10.185.901 TL'si 2009 yılı içerisinde ödenmiştir. Kalan 10.468.542 TL ise 2010 yılı Ocak ayında
ödenmiş olup 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle finansal tablolarda bu tutar için karşılık ayrılmıştır.
(**) Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 5 Mayıs 2008 tarihli yazısında belirtilen Bakanlık Makamı görüşüne göre İMKB’nin kota alma
ücretleri, kotta kalma ücretleri, her nevi tescil ve borsa payları ve üye aidatları dışındaki isteğe bağlı ve hizmet karşılığı elde ettiği
diğer gelirleri dolayısıyla bir iktisadi işletme oluşmakta ve kurumlar vergisi mükellefiyeti tesisi gerekmektedir.
T.C. Maliye Bakanlığı’nın görüşüne istinaden İMKB’nin iktisadi işletme kapsamındaki gelirleri ile ilgili olarak 1 Temmuz 2008 tarihi
itibariyle İMKB İktisadi İşletmesi adına vergi mükellefiyeti tesis edilmiştir. 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008 / Ocak - Eylül dönemleri
ile ilgili olarak Gelirler Kontrolörlüğü tarafından vergi incelemesi yapılmış olup İMKB doğabilecek vergi yükümlülükleri için 2008
finansal tablolarında 77.690.621 TL karşılık ayırmıştır. 2009 yılında T.C. Maliye Bakanlığı ile yapılan uzlaşma neticesinde anılan
döneme ilişkin vergi yükümlülüğü olarak gecikme faizleri ve özel usulsüzlük cezaları ile birlikte toplam 5.199.781 TL ödeme
yapılmıştır.
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 40. maddesinde belirtildiği üzere, borsaların kotasyon ücreti, tescil ücreti ve borsa payından oluşan
gelirlerinin %5’i SPK bütçesine gelir kaydedilmektedir. İMKB bu nedenle 2009 yılı gelirlerinden ödemesi gereken SPK Kurul payı için
karşılık ayırmıştır.
İMKB, 4857 sayılı Kanun uyarınca çalıştırması gereken sayıda eski hükümlü ve engelli işçi çalıştırmaması sebebiyle ileride
kesilebilecek cezalar için 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle ilişikteki finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayırmamıştır.
31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle, uzun vadeli borç karşılıklarının detayı aşağıdaki gibidir:

Hizmet İkramiyesi Karşılığı
Kıdem Tazminatı Karşılığı
İhbar Tazminatı Karşılığı
İzin Ücreti Karşılığı

31 Aralık 2009
TL

31 Aralık 2008
TL

35.512.195
14.561.614
9.412.235
8.349.222
67.835.266

30.775.683
12.600.730
8.269.945
6.967.702
58.614.060

Kıdem Tazminatı Karşılığı
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmelerine göre kıdem tazminatı emeklilik, askerlik, vefat, iş akdinin işveren tarafından
feshi, kadın çalışanlar için ise evlilik hallerinde ödenmektedir. Kıdem tazminatı karşılığı bilanço tarihi itibariyle buna hak kazanan
bütün çalışanların işine son verilmesi varsayımı ile ödenmesi gerekecek olan yükümlülüğün hesaplanmasına dayanmaktadır. Bu
hesaplama işten çıkarma veya emeklilik tarihine kadar çalışılan her yıl için 31 Aralık 2009 tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı
tavanı 2.365,16 TL (2008 – 2.173,18 TL)’yi geçmemek üzere 45 günlük ücret karşılığıdır.
İMKB’nin 31 Aralık 2009 tarih itibariyle kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, hizmet ikramiyesi ve diğer emeklilik ödemeleri karşılık
gideri toplamı 10.204.274 TL olmuştur.
İMKB Personel Yönetmeliğinin 49. maddesi hükmü uyarınca personeline ödenmek üzere, personelin kademesi ve kıdem yılı dikkate
alınarak son gösterge ücret rakamı üzerinden hizmet ikramiyesi gider tahakkuku hesaplamaktadır.
İMKB yürürlükteki İş Kanunu’na göre iş yerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de dahil olmak üzere, en az bir yıl
çalışmış olan personelin doğmuş olan yıllık ücretli izin haklarından kullanılmayan kısımları için önceki dönemleri de kapsayan bir
tutarı borç karşılıkları hesabında tutmaktadır.
Türkiye’de kıdem tazminatı karşılığı için fon oluşturma zorunluluğu olmadığından finansal tablolarda herhangi bir özel fon
ayrılmamıştır. Personele uzun vadeli yükümlülükler için ayrılan borç karşılıkları ile ilgili olarak varlıklar hesaplarında uzun vadeli devlet
tahvilleri bulundurulmaktadır.
24. ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR / ANA ORTAKLIK DIŞI KÂR - ZARAR
Yoktur (31 Aralık 2008: Yoktur).
25. SERMAYE / KARŞILIKLI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ
Menkul kıymetler borsaları 6 Ekim 1983 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname’de yazılı esaslar dairesinde menkul kıymetlerin alım ve satımı, fiyatlarının tespit ve ilanı işleriyle yetkili
olarak kurulan tüzel kişiliği haiz kamu kurumlarıdır. Menkul kıymetler borsalarının gerekli görülen yerlerde kurulması Sermaye
Piyasası Kurulu’nun önerisi üzerine T.C. Maliye Bakanlığı’nın iznine tabidir. İMKB sermayesi olmayan bir kamu kurumudur.
26. SERMAYE YEDEKLERİ
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Yoktur (31 Aralık 2008: Yoktur).

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
31 ARALIK 2009 ve 2008 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutar - Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
27. KÂR YEDEKLERİ
Yoktur (31 Aralık 2008: Yoktur).
28. GEÇMİŞ YIL GELİR GİDER FARKLARI

Geçmiş Yıllar Gelir Gider Farkları

31 Aralık 2009
TL

31 Aralık 2008
TL

252.018.018
252.018.018

253.515.959
253.515.959

29. YABANCI PARA POZİSYONU
Aşağıdaki tablo İMKB’nin yabancı para pozisyonu riskini özetlemektedir. İMKB tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve
yükümlülüklerin kayıtlı tutarları yabancı para cinslerine göre aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2009
YÜKÜMLÜLÜKLER
Alınan depozito ve teminatlar
Alınan depozito ve teminatlar
Alınan depozito ve teminatlar
Alınan depozito ve teminatlar

VARLIKLAR
Bankalar
Bankalar
Verilen depozito ve teminatlar

Döviz Cinsi

Tutar

TL Kuru

Toplam TL Tutar

USD
EURO
GBP
CHF

78.810
2.709
935
102

1,5057
2,1603
2,3892
1,4492

118.664
5.852
2.234
148
126.898

Döviz Cinsi

Tutar

TL Kuru

Toplam TL Tutar

USD
EURO
USD

48.459
84
834

1,5057
2,1603
1,5057

72.965
181
1.256
74.402

Varlıklar
Yükümlülükler
Net Yabancı Para Pozisyonu

74.402
(126.898)
(52.496)

31 Aralık 2008
YÜKÜMLÜLÜKLER
Alınan depozito ve teminatlar
Alınan depozito ve teminatlar
Alınan depozito ve teminatlar
Alınan depozito ve teminatlar
VARLIKLAR
Bankalar
Bankalar
Alacaklar
Alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
Gelir tahakkukları
Varlıklar
Yükümlülükler
Net Yabancı Para Pozisyonu

Döviz Cinsi

Tutar

TL Kuru

Toplam TL Tutar

USD
EURO
GBP
CHF

49.967
1.104
935
102

1,5123
2,1408
2,1924
1,4300

75.565
2.363
2.050
146
80.124

Döviz Cinsi

Tutar

TL Kuru

Toplam TL Tutar

USD
EURO
USD
CHF
USD
USD

5.529.526
16
4.139
60
834
17.582

1,5123
2,1408
1,5123
1,4300
1,5123
1,5123

8.362.302
34
6.259
86
1.261
26.589
8.396.531
8.396.531
(80.124)
8.316.407

30. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Yoktur (31 Aralık 2008: Yoktur).
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31. KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Davalar
31 Aralık 2009
İMKB tarafından açılan ve devam eden davalar:
Dava adedi
Tutarı

20
1.334.380 TL

İMKB aleyhine açılan ve devam eden davalar:
Dava adedi
Tutarı

1.026
63.196.782 TL

İMKB Hukuk Müşavirliği’nden elde edilen bilgiye göre 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle aleyhte açılan 63.196.782 TL tutarında dava
bulunmaktadır. Önemli bir bölümünün derdest durumda olduğu ve İmar Bankası A.Ş.’den alınan karşılıksız bonoların tazminini içeren
bu davalarda diğer muhataplar T.C. Merkez Bankası A.Ş., Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu ve SPK’dır. Söz konusu davalarda İMKB’ye husumet yöneltilemeyeceği yönünde emsal kararlar oluşmuş, 30 Mayıs 2007 tarih
ve 26537 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yasa ile ise dava konusu tutarların T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nca çıkarılacak
devlet iç borçlanma senetleri ile ödenmesi düzenlenmiştir. Yasa ile ihtilaf konusu alacak tamamen T.C. Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığı’nca karşılandığından, davalar konusuz kalmış, ancak tazmine ilişkin yasa çıkmadan önce dava açmış olanların avukat
vekalet ücreti ve yargılama masraflarının karşılanmasına ilişkin olarak usul hükümleri gereği devam eden davaların, İMKB’ye ilave bir
yükümlülük getirmeyeceği düşüncesiyle, ilişikteki finansal tablolarda bu davalara ait herhangi bir karışıklık yer almamaktadır.
31 Aralık 2008
İMKB tarafından açılan ve devam eden davalar:
Dava adedi
Tutarı

22
1.307.649 TL

İMKB aleyhine açılan ve devam eden davalar:
Dava adedi
Tutarı

990
61.738.628 TL

İlişikteki finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.
Pasifte Yer Almayan Taahhütlerin Toplam Tutarı

Üyelerden Alınan Teminatlar
Tahvil ve Bono Piyasası Teminatları
Hisse Senetleri Piyasası Teminatları
Uluslararası Pazar Teminatları

Mal ve Hizmet Satıcılarından Alınan Teminatlar
USD
EURO
GBP
CHF
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31 Aralık 2009
TL

31 Aralık 2008
TL

6.360.624.730
249.125.593
74.855
6.609.825.178

5.709.075.651
160.369.114
74.855
5.869.519.620

31 Aralık 2009
TL

31 Aralık 2008
TL

3.999.171
3.156.576
2.234
1.720
7.159.701

3.864.279
3.506.322
2.050
1.697
7.374.348
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Emanete Alınan Kıymetler
İMKB Zorunlu Eğitime Katkı Payı Fonu (*)
4487 Sayılı Yasa Özel Fon
Şemsiye Sigorta Avans Hesabı

31 Aralık 2009
TL

31 Aralık 2008
TL

405.786.670
117.079.892
14.003
522.880.565

457.706.741
107.309.786
15.656
565.032.183

(*) Kesintisiz Eğitime Katkı Payı adı altında İMKB Yönetim Kurulu tarafından 1997 yılında alınan bir kararla 32.000.000 TL
bağışlanmıştır. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde İMKB Zorunlu Eğitime Katkı Payı Fonu adı altında ilköğretim
okulları yapımı için tahsis edilen ve kamu bankalarında vadeli hesaplarda değerlendirilen, İMKB tarafından yönetilen, ancak İMKB'nin
mal varlığına dahil olmayan, 1999 yılına kadar İMKB aktif ve pasif hesaplarında izlenen bu tarihten sonra ise nazım hesaplarda takip
edilmeye başlanan Zorunlu Eğitime Katkı Payı Fonu'nun 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle anapara tutarı 405.786.670 TL’dir.
Aktif Değerlerin Toplam Sigorta Tutarı

Yangın Sigortası
Bina
Makine Teçhizat
Demirbaş
Yangın Ek Teminatları
Grev, Lokavt Kötü Niyetli Halk Hareketi
Deprem
Hırsızlık
Makine Kırılması
Elektronik Cihaz
Cam Kırılması
3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası
Alternatif İşyeri Masrafları Sigortası
Mali Mesuliyet Sigortası
Kira Kaybı Teminatı
Araç Sigorta Poliçeleri

31 Aralık 2009
200.547.486 USD
68.403.831 USD
19.981.510 USD
11.888.402 USD
100.273.743 USD
99.747.243 USD
100.242.530 USD
31.869.912 USD
18.734.410 USD
31.017.902 USD
513.385 USD
300.000 USD
6.811.651 USD
6.000.000 USD
1.345.150 USD
901.773 USD

31 Aralık 2008
200.485.374 USD
68.403.831 USD
19.950.454 USD
11.888.402 USD
100.242.687 USD
99.716.187 USD
100.205.802 USD
31.761.681USD
18.708.254 USD
32.789.106 USD
512.385 USD
300.000 USD
6.816.263 USD
6.000.000 USD
1.077.501 USD
353.868 TL

32. İŞLETME BİRLEŞMELERİ
Yoktur (31 Aralık 2008: Yoktur).
33. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Yoktur (31 Aralık 2008: Yoktur).
34. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kıdem tazminatı tavanı çalışılan yıl başına 2.427,03 TL'ye yükseltilmiştir.
35. DURDURULAN FAALİYETLER
Yoktur (31 Aralık 2008: Yoktur).
36. ESAS FAALİYET GELİRLERİ
31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerindeki hizmet gelirlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet Borsa Payları
Menkul Kıymet Kotasyon Ücretleri
Menkul Kıymet Tescil Ücretleri
Borsa Üyeleri Yıllık Aidatları

1 Ocak - 31 Aralık 2009
TL

1 Ocak - 31 Aralık 2008
TL

68.825.050
22.490.052
21.302.093
217.500
112.834.695

65.485.161
24.255.203
20.391.391
188.500
110.320.255
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31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerindeki esas faaliyetlerden diğer gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir:

Veri Yayın Gelirleri
Bilgi Teknolojileri Satış Gelirleri
Üyeler İlave Terminal Kullanım Ücreti
Gayrimenkul Kira Gelirleri
Lisans Gelirleri
Ofis Kiraları
Gecikme Faiz Gelirleri
Temsilci Kurs Ücretleri
Diğer Gelirler

1 Ocak - 31 Aralık 2009
TL

1 Ocak - 31 Aralık 2008
TL

12.458.463
3.219.401
2.950.081
2.403.943
1.994.421
1.406.146
673.894
94.073
112.030
25.312.452

11.465.968
2.341.568
6.058.929
2.003.195
1.307.787
1.309.471
344.622
124.254
491.920
25.447.714

37. FAALİYET GİDERLERİ
31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerindeki faaliyet giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

Personel Ücret ve Giderleri
Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
Vergi Resim ve Harçlar
Amortismanlar ve Tükenme Payları
Yardım ve Bağışlar
Yolluklar ve Seyahat Giderleri
Kurul Ücret ve Giderleri
Eğitim Kültür ve Yayın Giderleri
Malzeme Giderleri
Üyelik, Aidat ve Abonelik Giderleri
Kira Giderleri
Sigorta Giderleri
Diğer Giderler

1 Ocak - 31 Aralık 2009
TL

1 Ocak - 31 Aralık 2008
TL

80.729.832
8.807.497
5.404.058
5.203.712
1.579.271
1.479.284
732.409
504.892
495.435
388.718
384.537
263.428
873.874
106.846.947

69.563.839
7.134.673
2.208.636
3.942.425
157.096
1.095.708
50.598
462.210
427.691
244.444
246.047
257.338
449.268
86.239.973

38. DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR / GİDER VE ZARARLAR
31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerindeki diğer faaliyetlerden gelir ve kârların detayı aşağıdaki gibidir:

Konusu Kalmayan Karşılıklar (*)
Mevduat Faiz Gelirleri
Garanti Hesabı Faiz Gelirleri
İştiraklerden Temettü Gelirleri
Devlet Tahvili Faiz Gelirleri
Sabit Kıymet Satış Kârları
Kambiyo Kârları
Teminat Faiz Gelirleri
Takas Temerrüt Faiz Gelirleri
Önceki Dönem Gelir ve Kârlar
Diğer Gelirler
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31 Aralık 2009
TL

31 Aralık 2008
TL

72.581.254
11.891.339
10.953.560
10.670.352
10.269.480
800.654
778.813
91.451
34.842
514
294.488
118.366.747

11.212
9.089.133
17.223.081
8.705.854
9.388.343
1.014.343
2.560.104
43.358
159.526
698.960
34.401
48.928.315

(*) 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008 / Ocak - Eylül dönemleri ile ilgili olarak Gelirler Kontrolörlüğü tarafından vergi incelemesi sonucu
İMKB doğabilecek vergi yükümlülükleri için 2008 finansal tablolarında 77.690.621 TL karşılık ayırmıştır. 2009 yılında T.C. Maliye
Bakanlığı ile yapılan uzlaşma neticesinde anılan döneme ilişkin vergi yükümlülüğü olarak gecikme faizleri ve özel usulsüzlük cezaları
ile birlikte toplam 5.199.781 TL ödeme yapılmıştır. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle finansal tablolarda ayrılan karşılık ile uzlaşılan
meblağ üzerinden yapılan ödeme arasındaki fark 2009 yılında iptal edilerek konusu kalmayan karşılık geliri olarak
muhasebeleştirilmiştir.
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31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerindeki diğer faaliyetlerden gider ve zararların detayı aşağıdaki gibidir:

Tasfiye Edilen Hesaplar (Not 19, 20)
SPK Kurul Payı
Takas Ücreti
Garanti Fonu Komisyon Giderleri
Önceki Dönem Gider ve Zararları
Kurumlar Vergisi Karşılığı
Kambiyo Zararları
Şüpheli Alacaklar Karşılığı
Ödenen Ceza ve Teminatlar
Diğer Komisyon Giderleri
Geçmiş Yıllar Vergi Yükümlülük Karşılığı
SPK’ya Yapılan Hibeler

31 Aralık 2009
TL

31 Aralık 2008
TL

9.759.751
7.362.857
4.394.342
3.510.872
432.395
162.224
78.904
78.395
14.118
27
25.793.885

12.469.990
4.119.695
5.568.252
412.109
294.887
898.825
171.427
47.729.462
7.635.162
79.299.809

39. NET PARASAL POZİSYON KÂR / ZARARI
Yoktur (31 Aralık 2008: Yoktur).
40. VERGİLER
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 5 Mayıs 2008 tarihli yazısında belirtilen Bakanlık Makamı görüşüne göre İMKB’nin kota alma ücretleri,
kotta kalma ücretleri, her nevi tescil ve borsa payları ve üye aidatları dışındaki isteğe bağlı ve hizmet karşılığı elde ettiği diğer gelirleri
dolayısıyla bir iktisadi işletme oluşmakta ve kurumlar vergisi mükellefiyeti tesisi gerekmektedir.
41. HİSSE BAŞINA KAZANÇ
Yoktur (31 Aralık 2008: Yoktur).
42. NAKİT AKIM TABLOSU
Nakit akım tablosu ilişikteki finansal tablolar içerisinde ayrıca gösterilmiştir.
43. MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA MALİ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE
ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR
31 Aralık 2009
i. T.C. Maliye Bakanlığı'na 2009 yılı içerisinde 5018 Sayılı Kanun'un 78. maddesi kapsamındaki yükümlülük nedeniyle
yapılması gereken 20.654.443 TL ödeme özkaynaklar hesabı altında 2009 Yılı T.C. Maliye Bakanlığı'na yapılan ödemeler
hesabında muhasebeleştirilmiştir. Bu tutarın 10.185.901 TL'si 2009 yılı içerisinde, kalan 10.468.542 TL ise 2010 yılı Ocak
ayında T.C. Maliye Bakanlığı'na ödenmiştir.
ii. İMKB, T.C. Maliye Bakanlığı'na 2000 yılından 2009 yılına kadar olan faaliyetleri ile ilgili olarak sırasıyla 4481, 5035, 5398 ve
mevcut 5018 Sayılı Kanun'un 78. maddesi kapsamındaki yükümlülük nedeniyle yaptığı toplam 967.012.685 TL ödemeyi
özkaynaklar hesabı altında yer alan T.C. Maliye Bakanlığı'na yapılan ödemeler hesabında muhasebeleştirmiştir.
iii. İMKB, 2009 yılına kadar yalnızca İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. garanti fonu hesabından elde ettiği faiz gelirlerini
brüt tutarlar üzerinden muhasebeleştirmekteydi. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nun önerisi üzerine, 2009 yılından
itibaren vadeli mevduat hesaplarına ilişkin olarak Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İşbankası’ndan elde ettiği faiz gelirlerini de
brüt tutarlar üzerinden muhasebeleştirmeye başlamıştır.
31 Aralık 2008
iv. T.C. Maliye Bakanlığı'na 2008 yılı içerisinde 5018 Sayılı Kanun'un 78. maddesi kapsamındaki yükümlülük nedeniyle
yapılması gereken 13.889.915 TL ödeme özkaynaklar hesabı altında 2008 Yılı T.C. Maliye Bakanlığı'na yapılan ödemeler
hesabında muhasebeleştirilmiştir. Bu tutarın 12.000.000 TL'si 2008 yılı içerisinde, kalan 1.889.915 TL ise 2009 yılı Ocak
ayında T.C. Maliye Bakanlığı'na ödenmiştir.
v. İMKB, T.C. Maliye Bakanlığı'na 2000 yılından 2008 yılına kadar olan faaliyetleri ile ilgili olarak sırasıyla 4481, 5035, 5398 ve
mevcut 5018 Sayılı Kanun'un 78. maddesi kapsamındaki yükümlülük nedeniyle yaptığı toplam 946.358.242 TL ödemeyi
özkaynaklar hesabı altında yer alan T.C. Maliye Bakanlığı'na yapılan ödemeler hesabında muhasebeleştirmiştir.
i. İMKB, vadeli mevduat hesaplarına ilişkin olarak Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası’ndan elde ettiği faiz gelirlerini net
tutar üzerinden, İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. garanti fonu hesabından elde ettiği faiz gelirlerini ise brüt tutarlar
üzerinden muhasebeleştirmektedir.
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‹ﬁLEM SAATLER‹

H‹SSE SENETLER‹ P‹YASASI
Ulusal Pazar, Kurumsal Ürünler Pazar› (Fon Pazar› dahil), ‹kinci Ulusal Pazar ve Yeni Ekonomi Pazar›
1. Seans

09.30 - 12.30
a. Aç›l›ﬂ Seans›
i) Emir Toplama Süreci (Klavye ve ExAPI ile emir iletimi)
ii) Aç›l›ﬂ Fiyat›n›n Belirlenmesi ve Aç›l›ﬂ ‹ﬂlemleri

09.30 - 09.50

b. Sürekli Müzayede Seans›

09.50 - 12.30

2. Seans

09.30 - 09.45
09.45 - 09.50

14.00 - 17.30
a. Aç›l›ﬂ Seans›
i) Emir Toplama Süreci (Klavye ve ExAPI ile emir iletimi)
ii) Aç›l›ﬂ Fiyat›n›n Belirlenmesi ve Aç›l›ﬂ ‹ﬂlemleri

14.00 - 14.20

b. Sürekli Müzayede Seans›

14.20 - 17.30

14.00 - 14.15
14.15 - 14.20

Toptan Sat›ﬂlar Pazar›
Resmi Müzayede ‹ﬂlemleri
Birincil Piyasa ‹ﬂlemleri

11.00 - 12.30

Gözalt› Pazar› (*)
(*) Yar›m iﬂ günlerinde Gözalt› Pazar› seans› 09.30 - 10.30 saatleri aras›nda yap›l›r.
Rüçhan Hakk› Kupon Pazar› (RHKP)
Yeni Hisse Senedi ‹ﬂlemleri

14.00 - 15.00

Hisse senedinin bulundu¤u pazar›n içinde, ayn› seans süresince gerçekleﬂtirilmektedir.
Ancak RHKP'de iﬂlem gören menkul k›ymetler için aç›l›ﬂ seans›nda emir girilemez.

TAHV‹L VE BONO P‹YASASI
Kesin Al›m Sat›m Pazar›

Repo-Ters Repo Pazar›

Ayn› Gün Valörlü ‹ﬂlemler

‹leri Valörlü ‹ﬂlemler

09.30 - 12.00
13.00 - 14.00

09.30 - 12.00
13.00 - 17.00

Baﬂlang›ç Valörü
Ayn› Gün Olan ‹ﬂlemler

Baﬂlang›ç Valörü
‹leri Tarihli Olan ‹ﬂlemler

09.30 - 12.00
13.00 - 14.00

09.30 - 12.00
13.00 - 17.00

YABANCI MENKUL KIYMETLER P‹YASASI
Yabanc› Menkul K›ymetler Piyasas›

‹ﬂlem Saatleri
09.30 - 12.00
13.00 - 17.00

‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›
Reﬂitpaﬂa Mah. Tuncay Artun Cad.
Emirgan 34467 / ‹STANBUL
Tel: 0212 298 21 00
Faks: 0212 298 25 00
www.imkb.gov.tr

