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Geçti¤imiz y›l, önceki y›llarda yaflanan

ekonomik krizin etkilerinin giderilmeye bafllad›¤›,

gerek makroekonomik verilerde gerekse piyasa

verilerinde olumlu geliflmelerin görüldü¤ü bir

y›l olmufltur. Güçlü Ekonomiye Geçifl Program›

çerçevesinde, enflasyon oran›n›n kontrol alt›na

al›nmas›, faizlerin inifl trendine girmesi, Türk

Liras›’ndaki nisbi de¤erlenmeye karfl›n ihracat›n

tatmin edici seviyelerde olmas› ve genel olarak

ekonomik geliflmenin beklenenden daha h›zl›

gerçekleflmesi, piyasada hakl› olarak olumlu bir

hava do¤mas›na neden olmufltur. Program›n

baflar›s›na ba¤l› olarak döviz kurlar›ndaki düflüfl

ve iç talepteki kontrollü geliflmenin de etkisiyle,

2003’te, 1970’li y›llardan günümüze en düflük

enflasyon oranlar› gerçekleflmifltir. GSMH’n›n

%5,9 oran›nda büyüdü¤ü 2003 y›l›nda, kifli

bafl›na milli gelir bir önceki y›la göre ABD Dolar›

baz›nda %30,2 artarak Türkiye tarihinin en

yüksek seviyesine ç›karken, d›fl ticaret hacmi ilk

defa 100 milyar dolar› aflm›flt›r. Kapasite

kullan›m oranlar›ndaki  art›flla birlikte, sanayi

üretim endeksi beklentilerin üzerinde büyümüfl,

mevsimsellikten ar›nd›r›larak de¤erlendirildi¤inde

rekor seviyeye ulaflm›flt›r. 

Makro ekonomik ortamda yaflanan bu olumlu

geliflmelere paralel olarak, ‹MKB Ulusal-100

Endeksi 2003 y›l›nda bir önceki y›la göre Türk

Liras› baz›nda %80, ABD Dolar› baz›nda ise

%111 oran›nda art›fl kaydetmifltir. Hisse Senetleri

Piyasas› günlük ortalama ifllem hacmi %45

oran›nda art›fl göstererek 407 milyon ABD

Dolar›’na ulaflm›flt›r. 2003 y›l›nda 2 halka arz

gerçekleflmifl, Borsam›zda ifllem gören

flirketlerin toplam piyasa de¤eri, 2002 y›l›ndaki

34 milyar ABD Dolar› seviyesinden, 2003 y›l›

sonunda 69 milyar ABD Dolar›’na yükselmifltir.

Ekonomideki olumlu geliflmeler Borsa flirketlerinin

bilançolar›na da yans›m›fl, 9. ay itibar›yla, kar

eden flirket say›s› 227’ye yükselmifl, 2002 y›l›n›n

ayn› döneminde 3.5 katrilyon TL düzeyinde olan

flirketlerin toplam kar› 6 katrilyon TL’ye

ulaflm›flt›r. Di¤er yandan, her y›l önemli

büyüklüklerde ifllem yapan Tahvil ve Bono

Piyasas›’n›n ifllem hacmi de, 2002 y›l›na göre

%54’lük art›flla, 2003 y›l›nda 846 milyar ABD

Dolar›’na yükselmifltir. 

Geçen y›l, ‹MKB Hisse Senetleri Piyasas›

pazarlar›yla ilgili gerek isimlendirme gerek

çal›flma koflullar› aç›s›ndan, önümüzdeki istikrarl›

geliflme dönemi dikkate al›narak de¤ifliklikler

yap›lm›flt›r. Bu de¤ifliklikler çerçevesinde

Bölgesel Pazar, ‹kinci Ulusal Pazar’a; Yeni

fiirketler Pazar› ise, Yeni Ekonomi Pazar›’na

dönüfltürülmüfltür. Böylece, halka aç›lmay›

planlayan ancak kotasyon koflullar›n› sa¤layamayan

flirketlere, ‹MKB Yönetim Kurulu’nun olumlu

görüflüyle, herhangi bir say›sal k›stas

aranmaks›z›n, ifllem görme imkan› tan›nm›flt›r. 

Geçen y›l, birkaç y›ld›r devrede olan uzaktan

eriflimin, uygulama sonuçlar›n›n ve kullan›m

oranlar›n›n üst seviyeye ç›kt›¤› bir y›l olmufltur.

Uzaktan eriflim uygulamas›n›n yayg›nlaflmas› ile

birlikte, üyelerimize bu yeni yap› alt›nda, zaman

ve kaynak tasarrufu yoluyla h›z, etkinlik ve

verimlilik kazand›r›lm›flt›r. Uzaktan eriflim ile

emir iletim olana¤›n› kullanan üyelerin sadece

bu kanal arac›l›¤›yla sisteme gönderdikleri emir

say›s›, tüm üyelerce piyasaya iletilen toplam

emir say›s›n›n %70’ine yükselmifltir. Bir baflka

deyiflle, piyasaya gönderilen her üç emirden

ikisi, üye merkezlerinden elektronik ortamda

iletilmektedir. Bu da, üyelerin operasyonel

verimlili¤ini önemli ölçüde art›r›rken

maliyetlerinde düflüfl sa¤lamaktad›r. Uzaktan
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eriflim terminallerinin yayg›nlaflt›r›lmas›na

yönelik olarak tüm Hisse Senetleri Piyasas›

üyelerine ikinci uzaktan eriflim terminali

kullanma hakk› verilmeye bafllam›flt›r. Uzaktan

eriflimde iletiflimi sa¤layan TTnet ve TURPAK

flebekeleri aras›nda otomatik geçiflin sa¤lanmas›na

yönelik çal›flmalar devam etmektedir.

Daha önce eflgüdüm ve iflbirli¤i içinde çal›flan

Teftifl Kurulu Baflkanl›¤› ve Gözetim Müdürlü¤ü,

Teftifl ve Gözetim Kurulu Baflkanl›¤› olarak tek

bir birim fleklinde yeniden yap›land›r›lm›flt›r. Bu

kararla, Borsa bünyesinde oluflturulan pazar ve

piyasalar›n aç›k, düzenli ve dürüst çal›flmas›n›

engelleyen fiillerin ve sorumlular›n›n ortaya

ç›kar›lmas› ve bu tür fiillerin tekrar›n› önleyecek

önlemlerin al›nmas›na yönelik faaliyetlerin

daha etkin yürütülmesi amaçlanm›flt›r. Bu yeni

yap›lanma, Sermaye Piyasas› Kurulu ile iflbirli¤i

ve koordinasyonun güçlendirilmesini sa¤larken,

‹MKB-SPK ortak gözetim projesinin de ilk

ad›m›n› oluflturmaktad›r.

‹MKB’nin uluslararas› platformdaki faaliyetleri

2003 y›l›nda da etkin bir flekilde devam etmifltir.

Balkanlar’daki siyasi ve ekonomik alanlardaki

iyileflmeye paralel olarak, borsalar aras›ndaki

iflbirli¤ini güçlendirme ve piyasa kat›l›mc›lar›

aras›ndaki iliflkileri tesis etme aç›s›ndan önemli

ad›mlar at›lm›flt›r. Geride b›rakt›¤›m›z 2003 y›l›,

‹MKB’nin Avrasya bölgesinde, gerek Avrasya

Borsalar Federasyonu (FEAS) çat›s› alt›nda

gerek borsalarla ikili iliflkilerde iflbirli¤i ve

etkinli¤inin artt›¤› bir di¤er y›l olmufltur. Bu

çerçevede, ‹stanbul’da çok say›da uluslararas›

toplant› gerçeklefltirilirken, yurtd›fl›nda da

birçok uluslararas› toplant›ya kat›l›m

sa¤lanm›flt›r. Borsam›z 2003 y›l›nda da Türk

sermaye piyasalar›n›, ‹MKB’nin faaliyetlerini ve

‹MKB piyasalar›n›n iflleyifl esaslar›n› yabanc›

yat›r›mc›lara tan›tmak amac›yla yurtiçi ve

yurtd›fl›nda çeflitli etkinlikler düzenlemeye

devam etmifltir. 

‹MKB’nin e¤itime yapt›¤› büyük katk›lar 2003

y›l›nda da devam etmifltir. "Ulusal E¤itime Katk›

Projesi" kapsam›nda, üçüncü aflama olarak

yap›lmas› öngörülen 139 okul binas›n›n ve

tesislerinin inflas›nda kullan›lmak üzere, Milli

E¤itim Bakanl›¤›’na 450 trilyon TL kaynak

tahsis edilmifltir. Borsam›z, önceki y›llarda

oldu¤u gibi 2003 y›l›nda da çeflitli e¤itim ve staj

programlar›n› baflar› ile uygulam›fl, birçok

bilimsel konferans, panel ve seminere de ev

sahipli¤i yapm›flt›r. Modern bir Türkiye

yarat›lmas›na yönelik olarak toplumsal

sorumlulu¤unun bilinci içindeki ‹MKB, çok

say›da sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklere

sponsor olarak destek sa¤lam›flt›r.

Her y›l oldu¤u gibi, bu y›l da, çal›flmalar›m›za

devaml› deste¤ini esirgemeyen, baflta say›n

üyelerimiz olmak üzere, de¤erli personelimize

ve katk›da bulunan ilgili tüm kifli ve kurulufllara

teflekkürlerimi sunar›m. 

Osman B‹RSEN

Baflkan
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Geçen y›l, ‹MKB Hisse Senetleri Piyasas› pazarlar›yla ilgili gerek

isimlendirme gerek çal›flma koflullar› aç›s›ndan, önümüzdeki istikrarl›

geliflme dönemi dikkate al›narak de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Öte yandan,

uzaktan eriflim uygulamam›zdaki önemli geliflme sayesinde, uzaktan

emir iletiminde en üst seviyelere ulafl›lm›fl, uzaktan eriflim ile emir

iletim olana¤›n› kullanan üyelerin sadece bu kanal arac›l›¤›yla sisteme

gönderdikleri emir say›s›, tüm üyelerce piyasaya iletilen toplam emir

say›s›n›n %70’ine yükselmifltir.
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YÖNET‹M KURULU, DENETLEME KURULU

Oturanlar (Soldan sa¤a):

Osman B‹RSEN Baflkan, Yavuz CANEV‹ Baflkan Vekili 

Ayaktakiler (Soldan sa¤a): 

Soldan sa¤a: Metin AR Üye, Ayd›n ÇAKMAKKAYA Denetçi, Adnan CEZA‹RL‹ Üye,

Hakan TURUNÇ Denetçi, Müslüm DEM‹RB‹LEK Üye 



faaliyet raporu 2003     05

ÜST YÖNET‹M

D‹S‹PL‹N KOM‹TES‹

Soldan sa¤a:

Bedii ENSAR‹ 

Baflkan, 

Murat SARAÇ 

Üye,

O. Sencer TANRIVERD‹ 

Üye

UYUfiMAZLIK KOM‹TES‹

Soldan sa¤a:

Emin ÖZER 

Üye,

Dr. Cevdet B‹RKAN 

Üye

Sudi AYDEM‹R 

Baflkan

Osman B‹RSEN Baflkan (1), 

Ar›l SEREN Birinci Baflkan Yard›mc›s› (2), 

Emin A. GÜNDEZ Baflkan Yard›mc›s› (3),  

Dr. H. Esin AKBULUT Baflkan Yard›mc›s› (4), 

Hüseyin ERKAN Baflkan Yard›mc›s› (5), 

Cavit SAVCI Baflkan Yard›mc›s› (6), 

Sezai BEKGÖZ Baflkan Yard›mc›s› (7), 

‹brahim KURBAN Teftifl ve Gözetim Kurulu Baflkan› (8), 

Tangül DURAKBAfiA Bafl Hukuk Müflaviri (9), 

Canan Güven OKAN Bilgi Sistemleri Merkezi Genel Yönetmeni (10)
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BÜYÜME

2002 y›l›nda Gayri Safi Milli Has›la’da yaflanan

%7,8 oran›ndaki yüksek büyüme h›z›n›n

ard›ndan 2003 y›l›nda da büyüme devam

etmifltir. 2003 y›l›n›n ilk çeyre¤inde %7,4 olan

GSMH’daki büyüme h›z›, y›l›n ikinci çeyre¤inde

%3,6 oran›nda gerçekleflmifl, üçüncü ve

dördüncü çeyrekte ise s›ras›yla %5,6 ve %7,2

olmufltur. Bu geliflmeler sonucunda 2003 y›l›nda

GSMH %5,9 oran›nda büyümüfltür.

2002 y›l›n›n birinci çeyre¤inden itibaren

yükselmeye bafllayan yurtiçi talep, ihracat art›fl›,

döviz kuru ve faizlerde sa¤lanan istikrar›n 2003

y›l›nda da sürdürülmüfl olmas› GSMH’daki art›fl›n

bafll›ca nedenidir. 

ÖDEMELER DENGES‹

2003 y›l›nda ihracat bir önceki y›la göre %30,6

artarak, 47 milyar ABD Dolar›; ithalat ise %33,6

artarak, 68,8 milyar ABD Dolar› olmufltur. 2002

y›l› sonunda 1,5 milyar ABD Dolar› aç›k veren cari

ifllemler dengesi, 2003 y›l›nda 6,8 milyar ABD

Dolar› aç›k vermifltir. Ödemeler bilançosunun

sermaye ve finans hesaplar› dengesi 2003

y›l›nda 1,6 milyar ABD Dolar› olmufltur. Bu

dönemde portföy yat›r›mlar› 2,3 milyar ABD

Dolar› olarak gerçekleflmifltir.

Y›l sonunda TC Merkez Bankas› rezervleri bir

önceki y›l sonuna göre 6,7 milyar ABD Dolar›

artarak, 33,7 milyar ABD Dolar› seviyesine

yükselmifltir.

PARA ARZI ve ENFLASYON

2002 y›l› sonunda TEFE ve TÜFE’de s›ras›yla

%30,8 ve %29,7 olan y›ll›k enflasyon oranlar›

2003 y›l› sonunda TEFE’de %13,9’a, TÜFE’de ise

%18,4’e gerilemifltir. 

Dolafl›mdaki para ve vadesiz mevduat› içeren M1

para arz› 2003 y›l› sonu itibar›yla nominal %35,9

art›flla 15.827 trilyon TL’den 21.510 trilyon TL’ye

yükselmifltir. Vadeli mevduat› da içeren M2 para

arz› içeren %27,3 art›flla 61.879 trilyon TL’den

78.796 trilyon TL’ye ulaflm›flt›r. Yurtiçi kaynaklar›

döviz tevdiat hesaplar›n› da içeren M2Y para

arz›ndaki art›fl ise nominal %10 olarak

gerçekleflmifl ve 133.664 trilyon TL’den 147.178

trilyon TL’ye ç›km›flt›r. 

2003 y›l› sonunda bankalardaki toplam Türk

Liras› mevduat 77 katrilyon TL olarak

gerçekleflmifltir. Mevduat bankalar›n›n 2003

y›l›nda açt›klar› yurtiçi kredi hacmi %38,7 art›fl

göstererek 50,8 katrilyon TL olarak

gerçekleflmifltir. 

KAMU F‹NANSMANI

2003 y›l›nda bütçe gelirleri geçen y›la göre

%31,2 oran›nda artarak, 100,2 katrilyon TL

olarak gerçekleflmifltir. Vergi gelirleri ise %41,4

oran›nda artm›fl ve 84,3 katrilyon TL olmufltur.

Ayn› dönemdeki giderler ise %21,2 oran›nda

art›fl göstererek, 140 katrilyon TL’ye ulaflm›flt›r.

Sonuç olarak, bu dönemdeki konsolide bütçe

aç›¤› 39,8 katrilyon TL olmufltur. 

2002 y›l› sonunda 149,9 katrilyon TL olan iç borç

stoku 2003 y›l› sonu itibar›yla 169 katrilyon TL’si

tahvil, 25,4 katrilyon TL’si Hazine bonosu olmak

üzere toplam 194,4 katrilyon TL olarak

gerçekleflmifltir. 2002 y›l›nda, iç borç stokunda

tahvillerin %75,3 olan pay›, 2003 y›l›nda

%86,9’a yükselirken, Hazine bonosunun pay›

%24,7’den %13,1’e gerilemifltir. 2002 y›l›

sonunda 131 milyar ABD Dolar› olan d›fl borç stoku

2003 y›l›nda %12,4 artarak, 147,3 milyar ABD

Dolar›’na yükselmifltir.
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2003 YILINDA TÜRK‹YE EKONOM‹S‹ VE SERMAYE P‹YASASI

Kaynak: TCMB, D‹E



SERMAYE P‹YASASI

Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan 2003 y›l›

Kas›m ay› itibar›yla toplam 5,7 katrilyon TL

tutar›nda menkul k›ymet ihrac› kayda al›nm›flt›r.

2003 y›l›nda kayda al›nan menkul k›ymetlerin

961 trilyon TL'lik k›sm› hisse senetlerinden,

4,7 katrilyon TL'lik k›sm› menkul k›ymet yat›r›m

fonu kat›lma belgesi ihraçlar›ndan, 13 trilyon

TL’lik k›sm› ise yabanc› yat›r›m fonu kat›lma

belgesinden oluflmaktad›r.

2003 y›l› Kas›m ay› itibar›yla menkul k›ymet

stoklar› nominal de¤er toplam› 201,4 katrilyon

TL seviyesindedir. Toplam menkul k›ymet

stoklar› içerisinde özel sektör %8,3, kamu

sektörü %91,7 paya sahiptir. Menkul k›ymet

stoklar›n›n en önemli kalemlerini %77,4 ile

Devlet tahvilleri, %13,5 ile Hazine bonolar› ve

%8,3 ile hisse senetleri oluflturmufltur. Özel

sektör en fazla hisse senedi, kamu sektörü ise en

çok Devlet tahvili ile fon toplam›flt›r. 

2003 y›l› Kas›m ay› itibar›yla yat›r›m fonlar›n›n

portföy de¤erleri, A tipi 631,2 trilyon TL ve B tipi

17,6 katrilyon TL olmak üzere yaklafl›k

18,2 katrilyon TL’ye ulaflm›flt›r. Portföy yap›lar›

itibar›yla;

• A tipi yat›r›m fonlar›n›n portföylerinde %59,53

ile   hisse   senedi,  %21,27   ile  ters repo

ifllemleri, %13,97 ile  Devlet tahvili, %5,08 ile

Hazine bonosu,

• B tipi  yat›r›m  fonlar›n›n  portföylerinde  ise

%36,39  ile  ters  repo  ifllemleri,  %33,32  ile

Hazine  bonosu,  %30,18  ile  Devlet  tahvili 

yer alm›flt›r.

2003 y›l› Kas›m ay› sonunda A tipi yat›r›m

ortakl›klar› ve gayrimenkul yat›r›m ortakl›klar›n›n

portföy de¤erleri toplam› 1,3 katrilyon TL olarak

gerçekleflmifltir. Portföy yap›lar› itibar›yla, A tipi

yat›r›m ortakl›klar›n›n portföylerinde en çok

%51,55 ile hisse senedi; gayrimenkul yat›r›m

ortakl›klar›n›n portföylerinde ise, %71,29 ile

bina, arsa ve araziler, %23 ile gayrimenkule

dayal› projeler yer almaktad›r. 

2003 y›l›nda 2 flirketin hisse senetleri halka arz

edilerek, Borsada ifllem görmeye bafllam›flt›r.

Sözkonusu halka arzlardan ihraçc› flirketler

toplam 18,4 trilyon TL halka arz has›lat› elde

etmifltir. 
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Menkul k›ymet stoklar› nominal de¤er toplam› 2003 y›l› Kas›m ay›

itibar›yla 201,4 katrilyon TL seviyesindedir. Toplam menkul

k›ymet stoklar› içerisinde özel sektör %8,3, kamu sektörü %91,7

paya sahiptir. 

Menkul K›ymet Stoklar› (Milyar TL)

2002 % 2003/11 %

Özel Sektör Menkul K›ymetleri 13.176.817 8,0 16.717.246 8,3

Hisse Senedi 13.176.817 8,0 16.717.246 8,3

Tahvil - - - -

Finansman Bonosu - - - -

Varl›¤a Dayal› Menkul K›ymet - - - -

Banka Bonosu / Banka Garantili Bono - - - -

Kar Zarar Ortakl›¤› Belgesi - - - -

Gayrimenkul Sertifikas› - - - -

Kamu Kesimi Menkul K›ymetleri 150.938.526 92,0 184.627.994 91,7

Devlet Tahvili 112.849.835 68,8 155.842.520 77,4

Hazine Bonosu 37.019.856 22,5 27.230.634 13,5

Gelir Ortakl›¤› Senedi - - - -

Dövize Endeksli Senetler - - - -

Özellefltirme Tahvili 1.068.835 0,7 1.554.839 0,8

TOPLAM 164.115.343 100,0 201.345.240 100,0

Kaynak: SPK

Kaynak: Hürriyet Gazetesi



H‹SSE SENETLER‹ P‹YASASI

Piyasa Verileri

Hisse Senetleri Piyasas› ortalama günlük ifllem

hacmi 2002 y›l›nda 421,9 trilyon TL iken, 2003

y›l›nda artarak 596,1 trilyon TL’ye ulaflm›flt›r.

Önceki y›l 115.000 adet olan ortalama günlük

sözleflme say›s›, 2003 y›l›nda 122.000’e

yükselmifltir. 2002 y›l›nda 134,65 milyar adet

olan ortalama günlük ifllem miktar› ise 2003

y›l›nda 240,24 milyar adete yükselmifltir. Günlük

ifllem hacmi, Türk Liras› baz›ndaki en yüksek

de¤erine 3.002 trilyon TL (2.190 milyon ABD

Dolar›) ile 7.10.2003 tarihinde ulaflm›flt›r.

2003 y›l›nda hisse senedi toplam ifllem hacmi

146,6 katrilyon TL (100,1 milyar ABD Dolar›)

olarak gerçekleflmifltir. 2002 y›l›nda Hisse

Senetleri Piyasas›’n›n toplam ifllem hacmi 106,3

katrilyon TL (70,8 milyar ABD Dolar›) olmufltu.

2003 y›l›nda IMF ile uygulanmakta olan

program›n baflar›s›na ve 2. Körfez harekat›n›n

beklenenden çabuk sona ermesine ba¤l› olarak

faiz oranlar›nda görülen h›zl› düflüfl nedeniyle

‹MKB Ulusal-100 Endeksi, 2002 y›l›n›n son ifllem

günündeki endeks kapan›fl de¤eri olan 10.369

puana göre %79,62 oran›nda yükselme

göstererek, 2003 y›l›n› 18.625 puandan

kapatm›flt›r. ‹MKB Ulusal-100 Endeksi ayn›

dönemde ABD Dolar› baz›nda 368 puandan 778

puana yükselerek %111,41 oran›nda yükselmifltir.
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Ekonomik programda sa¤lanan baflar›lar nedeniyle, ‹MKB Ulusal-100

Endeksi 2003 y›l› sonunda y›l içindeki en yüksek kapan›fl de¤eri olan

18.625 puandan kapanm›flt›r.
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ABD Dolar› Baz›nda Hisse Senetleri
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Endeks’te görülen bu yükselmeye ba¤l› olarak

Borsa’da ifllem gören flirketlerin 2002 y›l› son

ifllem günü kapan›fl fiyatlar›na göre 34,4 milyar

ABD Dolar› olan toplam piyasa de¤eri 2003 y›l›

sonunda 69,0 milyar ABD Dolar›’na yükselmifltir.

Türk Liras› baz›nda ise, toplam piyasa de¤eri

ayn› dönemde 56.370 trilyon TL’den 96.072

trilyon TL’ye yükselmifltir.

Pazarlardaki Geliflmeler

2003 y›l› içinde Borsa pazarlar›na dört flirketin

hisse senetleri kat›lm›flt›r. Y›l sonu itibar›yla

Hisse Senetleri Piyasas›’nda ifllem gören flirket

say›s›; Ulusal Pazar’da 264, ‹kinci Ulusal

Pazar’da 16 ve Gözalt› Pazar›’nda befl olmak

üzere toplam 285 adettir. Yeni Ekonomi

Pazar›’nda hisse senetleri ifllem gören flirket

bulunmamaktad›r. 

Ulusal Pazar’›n 2003 y›l› toplam ifllem hacmi 145

katrilyon TL olarak gerçekleflmifltir. Bu rakam,

Hisse Senetleri Piyasas›’ndaki toplam ifllem

hacminin %99’unu oluflturmufltur. 2003 y›l›nda,

‹kinci Ulusal Pazar’da 999 trilyon TL, Gözalt›

Pazar›’nda ise 157 trilyon TL tutar›nda ifllem

gerçeklefltirilmifltir.

2003 Y›l›ndaki Önemli Geliflmeler

‹MKB Ulusal-100 Endeksi 2003 y›l›n›n Mart ay›

sonlar›na kadar özellikle Irak Savafl› ve IMF ile

iliflkilerde yaflanan geliflmelerin etkisinde

kalm›flt›r. Bu dönemde di¤er alternatif

piyasalardaki dalgalanmaya paralel olarak

endekste inifl ve ç›k›fl yönünde en yüksek oranl›

de¤iflimler yaflanm›flt›r.
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Günlük Ortalama Sözleflme Say›s›

(Bin Adet)

19
93

19
9

4

19
9

5

19
9

6

19
9

7

19
9

8

19
9

9

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

Günlük Ortalama ‹fllem Miktar›

(Milyon Adet)

143 396 1.220 1.583 3.650 9.042
24.677

45.023

96.525

134.656

240.243

19
93

19
9

4

19
9

5

19
9

6

19
9

7

19
9

8

19
9

9

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

11

20

46
50

70

87

109

132
127

115
122

SPK Baflkan› Dr.

Do¤an Cans›zlar,

Baflbakan Yard›mc›s›

ve Devlet Bakan›

Abdüllatif fiener ve

‹MKB Baflkan› Osman

Birsen konferansta

birarada
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‹MKB Ulusal-100 Endeksi’ndeki 2003 y›l›nda gün

baz›ndaki en yüksek oranl› düflüfl (%12,49)

3 Mart 2003 tarihinde gerçekleflmifltir. En

yüksek oranl› art›fl ise %11,58 ile 18 Mart 2003

tarihinde yaflanm›flt›r. Ancak, ekonomik programda

sa¤lanan baflar›lar nedeniyle Endeks y›l sonunda

2003 y›l› için en yüksek kapan›fl de¤eri olan

18.625 puandan kapanm›flt›r. Endeks’in y›l

içindeki en düflük kapan›fl de¤eri ise 24 Mart

2003 tarihinde 8.892 puan olmufltur.

Üye sistemleri ile ‹MKB Hisse Senetleri Piyasas›

Al›m-Sat›m Sistemi’nin do¤rudan ba¤lant›s›n›

sa¤lamak ve buna paralel olarak üyelerin

piyasaya eriflimlerini tamamen bilgisayarl›

ortama tafl›yarak önemli ölçüde kolaylaflt›rmak

ve h›zland›rmak amac›na yönelik "Ekspres-API"

(ExAPI) uygulamas›n›n gelifltirilmesine devam

edilmifltir. Y›l sonu itibar›yla üyelerin tamam›na

yak›n› (104 üye - %90) bu uygulamay›

kullanmaya bafllam›flt›r. Özellikle y›l›n son

aylar›na do¤ru ExAPI ile emri iletim olana¤›n›

kullanan üyelerin sadece bu kanal arac›l›¤›yla

sisteme gönderdikleri emir say›s›, tüm üyelerce

piyasaya iletilen toplam emir say›s›n›n %70’ine

yaklaflm›flt›r. Bir baflka deyiflle, piyasaya

gönderilen her üç emirden ikisi üye

merkezlerinden elektronik ortamda iletilmektedir.

Bu da üyelerin operasyonel verimlili¤ini önemli

ölçüde art›r›rken maliyetlerinde ise düflüfle

neden olmufltur.

Yine Uzaktan Eriflim Projesi kapsam›nda Hisse

Senetleri Piyasas› için Türk Telekom TTNet

flebekesi üzerinden kurulan iletiflim altyap›s›

Türk Telekom Turpak flebekesi üzerinden

yedeklenmifltir.

Borsa’n›n orta ve uzun vadeli hedefleri

çerçevesinde üyeler taraf›ndan ExAPI ile emir

iletiminin önemli bir kullan›m yo¤unlu¤una

ulaflmas› memnuniyet verici bir geliflme olarak

de¤erlendirilmektedir. Bu do¤rultuda, piyasalar›n

teknolojik altyap›s›n›n ça¤›n gereklerine uygun

flekilde sürekli olarak gelifltirilmesi gelecekte de

Borsa’n›n öncelikleri aras›nda yer almaya devam

edecektir.

Yeni Düzenlemeler

2003 y›l› bafl›nda ilk olarak baz› pazar

isimlerinde de¤iflikli¤e gidilmifltir. Bölgesel

Pazar, ‹kinci Ulusal Pazar’a, Yeni fiirketler Pazar›,

Yeni Ekonomi Pazar›’na dönüfltürülmüfltür.

ExAPI uygulamas›n›n yayg›nlaflmas› ile birlikte

‹MKB Al›m-Sat›m Sistemi’ne iletilen tüm

emirlerde hesap numaras› kullan›lmas› zorunlu

hale getirilmifltir. Standart hesap numaras›, arac›

kurumlar›n Takasbank’ta müflterileri için açm›fl

olduklar› takas alt hesap numaralar› ile ayn›

olmas›/eflitlenmesi flart›yla, "arac› kurumlar›n

kendi muhasebe sistemlerinde (belge-kay›t

düzenlerinde) kulland›klar› müflteri hesap

numaralar›" fleklinde tan›mlanm›flt›r. Yat›r›m

ortakl›klar› ad›na yap›lan emir girifllerinde de

ortakl›k kodu kullan›lmas› zorunlulu¤u

getirilmifltir.

Di¤er taraftan, emir iletiminde, Müflteri/Portföy/Fon

ayr›m›nda ve "Hesap Numaras›" alanlar›nda

yap›lan hatalar›n düzeltme bildirimleri için yeni
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2003 y›l›, Tahvil ve

Bono Piyasas›’n›n

ifllem hacminin

yükseldi¤i bir y›l

olmufltur. 2002

y›l›nda 838,5

katrilyon TL olan

y›ll›k ifllem hacmi,

2003 y›l›nda

1.253,6 katrilyon

TL’ye yükselmifltir.

bir yap› oluflturulmufltur. Bu yap›da üyelere

bildirimlerini kendi merkezlerinden belirli bir

formatta ve tek bir yöntemle Uzaktan Eriflim

altyap›s› üzerinden Borsa Sistemi’ne aktarma

olana¤› tan›nm›flt›r. Bu yeni yap›da, zaman ve

kaynak tasarrufu yoluyla uygulamada h›z,

etkinlik ve verimlilik sa¤lanm›flt›r.

14 Nisan 2003 tarihinden itibaren hisse senedi

ifllemlerinde uluslararas› standartlara uyumlu

olarak al›fl-sat›fl fiyat aral›klar›n›n yak›nlaflt›r›lmas›,

dolay›s›yla ifllem maliyetlerinin düflürülerek

likiditenin desteklenmesi amac›yla daha küçük

olarak belirlenen yeni fiyat ad›mlar› uygulamaya

konulmufltur.

ExAPI terminallerinin yayg›nlaflt›r›lmas›na

yönelik olarak tüm Hisse Senetleri Piyasas›

üyelerine ikinci ExAPI terminali kullanma imkan›

sa¤lanm›flt›r.

Devam Eden Çal›flmalar

Takasbank taraf›ndan oluflturulmakta olan yeni

yap› gere¤i, Hisse Senetleri Piyasas› Elektronik

Al›m-Sat›m Sistemi’ne iletilen emir bilgilerine,

üye temsilci ekranlar›nda hesap numaras›

alan›n›n (Hes. No.) önünde yer alacak, k›saca

"AFK" olarak tan›mlanm›fl "Acente/Fon Kodu"

olarak adland›r›lan üç karakterlik (alfanümerik)

yeni bir alan eklenecektir. Bu sayede bir banka

ile acentelik sözleflmesi yapm›fl olan üyelerin

banka müflterileri ad›na yapm›fl olduklar›

ifllemlerin takas›nda operasyonel kolayl›klar

sa¤lanm›fl olacakt›r.

Seans bafl› fiyat oynakl›¤›n› azalt›c›, likiditeyi

art›r›c›, daha genifl bir zaman aral›¤›nda arac›

kurumlarda gün bafl›nda toplanan emirlerin

Sistem’e aktar›lmas›n› sa¤layacak uluslararas›

standartlarda bir al›m-sat›m yöntemi olan "Aç›l›fl

Öncesi Seans" için teknik çal›flmalar devam

etmektedir.

Uzaktan eriflimde iletiflimi sa¤layan TTnet ve

TURPAK flebekeleri aras› otomatik geçifl özelli¤i

sa¤lanmas› yönünde çal›flmalar da devam

etmektedir.

TAHV‹L VE BONO P‹YASASI

Piyasa Verileri

Tahvil ve Bono Piyasas› aç›s›ndan 2003 y›l›,

dura¤an geçen 2001 ve 2002 y›llar›n›n ard›ndan

ifllem hacminin yükseldi¤i bir y›l olmufltur.

2002’de 838,5 katrilyon TL olan y›ll›k ifllem

hacmi, 2003 y›l›nda 1.253,6 katrilyon TL’ye

yükselmifl, ortalama günlük ifllem hacmi ise

5 katrilyon TL olmufltur.

Piyasa ifllem hacminin %83’ü Repo-Ters Repo

Pazar›’nda, %17’si ise Kesin Al›m-Sat›m Pazar›’nda

gerçekleflmifltir. 

Toplam ifllem hacmi 2003 y›l›nda ABD Dolar›

baz›nda 2002 y›l›na göre %54,37’lik bir art›flla

845.967 milyon ABD Dolar› olmufltur. Ayn›

dönemde Kesin Al›m-Sat›m Pazar›’nda %114,73

oran›nda artarak 144.422 milyon ABD Dolar›’na

yükselen ifllem hacmi, Repo/Ters Repo

Pazar›’nda %45,93 oran›nda artarak 701.545

milyon ABD Dolar› seviyelerinde gerçekleflmifltir.

Tahvil ve Bono Piyasas›’n›n 2002 y›l›nda 2,1

milyar ABD Dolar› seviyesinde olan ortalama

günlük ifllem hacmi, 2003 y›l›nda 3,3 milyar ABD

Dolar›’na yükselmifltir.
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2003 y›l› Aral›k ay› itibar›yla, Tahvil ve Bono

Piyasas›’nda ifllem yapmaya yetkili 99’u arac›

kurum ve 44’ü banka olmak üzere toplam 143

arac› kurulufl bulunmaktad›r.

Borsa d›fl› ifllemler, 2003 y›l›nda bir önceki y›la

göre %3,54 oran›nda azalarak, 527,78 katrilyon

TL’ye düflmüfltür. Y›ll›k toplam ifllem hacminin

%29,63’lük k›sm› Borsa d›fl›nda, %70,37’lik k›sm›

ise Tahvil ve Bono Piyasas›’nda gerçekleflmifltir.

Yeni Düzenlemeler

Temerrüt faizinin alt ve üst s›n›rlar› Maliye

Bakanl›¤›’n›n 2003 y›l› için tespit etti¤i yeniden

de¤erleme oran› olan %28,5 baz al›narak, 2004

y›l› için temerrüt alt s›n›r›n›n 91 milyon TL’ye,

16:31-17:00 için üst s›n›r›n 9.194 milyon TL’ye,

17:00 sonras› için üst s›n›r›n 153.236 milyon TL’ye

ç›kar›lmas›n› kararlaflt›r›lm›flt›r.

Piyasa yap›c›l›¤› uygulamas› kapsam›nda T.C.

Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan düzenlenen D‹BS

ihaleleri sonras› de¤iflim ifllemi kapsam›nda

piyasa yap›c› olmayan bankalar ve arac›

kurumlardan, piyasa yap›c›s› bankalar kanal›yla

T.C. Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan geri al›nan

D‹BS’lerin T.C. Hazine Müsteflarl›¤› nezdindeki

kay›tlar esas al›nmak suretiyle tescil edilmifl

say›larak ayr›ca ‹MKB’ye bildirilmesine ve tescil

ücreti ödenmesine gerek bulunmad›¤›

kararlaflt›r›lm›flt›r.

2004 Y›l›na ‹liflkin Hedefler

2004 y›l›nda ‹MKB Tahvil ve Bono Piyasas›’ndaki

fiyat hareketlerinin özetlenerek izlenmesi

amac›yla Fiyat ve Performans Endeksleri’ne ek

olarak gün içinde hesaplan›p yay›nlanacak ve

piyasadaki geliflmelerin anl›k olarak takip

edilebilmesine olanak sa¤layacak D‹BS Portföy

Performans Endeksleri ad› verilen yeni

endekslerin yay›nlanmas› planlanmaktad›r. Yeni

endeksler Tahvil ve Bono Piyasas›’nda ayn› gün

valörlü olarak ifllem gören Türk Liras› cinsinden

iskontolu D‹BS’lerin ifllem fiyatlar› üzerinden

hesaplanan net günlük getirilerin eflit ve piyasa

de¤erleri ile a¤›rl›kland›r›lmas› suretiyle iki grup

olarak yay›nlanacakt›r. Sözkonusu endeksler,

vadesine en fazla 180 gün kalan iskontolu

D‹BS’ler ve 180 günden daha fazla olan iskontolu

D‹BS’ler, bütün iskontolu D‹BS’ler ve gecelik

vadede gerçekleflen ifllemler için hesaplanacakt›r. 

2004 y›l›nda ayr›ca, Otomatik Al›m Sat›m

Sistemi altyap› yedekleme çal›flmalar›n›n

tamamlanmas› ve teknik sorun durumunda

otomatik geçiflin sa¤lanmas› planlanmaktad›r.

VADEL‹ ‹fiLEMLER P‹YASASI

Ülkemizde kur riskinden kaynaklanan

olumsuzluklar›n giderilmesine katk›da bulunulmas›

ve dövizin gelecekteki fiyat›na iliflkin ekonomik

kurumlara yön gösterecek bir piyasan›n

oluflturulmas› amac›yla aç›lan, ancak özellikle

birtak›m d›flsal etkenler nedeniyle arzu edilen

geliflmeyi sa¤layamayan ‹MKB Vadeli ‹fllemler

Piyasas›’na ifllerlik kazand›rmak amac› ile 2 Ocak

2004 tarihinden geçerli olmak üzere afla¤›daki

de¤ifliklikler yap›lm›flt›r:

• TL/ABD Dolar› vadeli ifllem sözleflmesi

büyüklükleri 100.000 ABD Dolar›’ndan 10.000

ABD Dolar›’na indirilmifltir.

• TL/ABD Dolar› sözleflmeleri ile ayn› özellikleri

haiz TL/Euro sözleflmeleri iflleme aç›lm›flt›r.

• Döviz piyasas›nda genel olarak gözlemlenen

istikrar ve düflük volatilite dikkate al›narak ifllem

teminatlar›n›n sözleflme bafl›na %20 baz

al›narak yap›lan hesaplama yerine, %12 baz

al›narak hesaplanmas›na karar verilmifltir. Bu

çerçevede TL/ABD Dolar› vadeli ifllem

sözleflmelerinde her bir uzun veya k›sa pozisyon

için 1.750.000.000 TL, TL/Euro vadeli ifllem

sözleflmelerinde her bir uzun veya k›sa pozisyon

için 2.000.000.000 TL teminat al›nacakt›r.

• ‹fllem teminat› olarak Türk Liras› ödemeli

Hazine bonosu ve Devlet tahvillerinin de

teminata kabul edilmesine karar verilmifltir.

Yap›lan de¤ifliklikler ile daha genifl bir yat›r›mc›

taban›na ulafl›lmas›, küçük ölçekli firmalara da

kur riskinden korunma olana¤›n›n sa¤lanmas› ve

maliyetlerin azalt›lmas› hedeflenmifltir. 2003 y›l›

içinde reel sektör ve özellikle ihracat ve

ithalatç›lar aç›s›ndan vadeli ifllem sözleflmelerinin

risk yönetiminde sa¤lad›¤› yararlar›n anlat›lmas›

amac›yla T.C. Merkez Bankas›, D›fl Ticaret
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TL/ABD Dolar› vadeli ifllem sözleflmesi büyüklükleri 2 Ocak 2004

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 100.000 ABD Dolar›’ndan

10.000 ABD Dolar›’na indirilmifltir. Ayr›ca, TL/ABD Dolar› sözleflmeleri

ile ayn› özellikleri haiz TL/Euro sözleflmeleri iflleme aç›lm›flt›r.

Müsteflarl›¤› ve Türkiye Bankalar Birli¤i’nin de

katk›s› ve organizasyonu ile ‹zmir, Denizli, Bursa,

Mersin ve Gaziantep’te yap›lan konferanslarda

sunumlar yap›lm›flt›r. Ayr›ca Türkiye ‹hracatç›lar

Meclisi üyelerinin Borsa’y› ziyaretleri s›ras›nda

‹MKB Vadeli ‹fllemler Piyasas›’n›n tan›t›m›

yap›lm›fl, döviz vadeli ifllem sözleflmelerinin

kullan›m› ve genel yararlar› anlat›lm›flt›r.

ULUSLARARASI PAZAR

Depo Sertifikalar› Piyasas›

31 Aral›k 2003 itibar›yla 28 arac› kuruluflun

Piyasa ifllem yetkisi bulunmaktad›r. 

Uluslararas› Tahvil ve Bono Piyasas›

‹MKB kotunda bulunan Japon Yeni, ABD Dolar›,

Alman Mark› ve Euro cinsinden yap›lan tahvil

ihraçlar›n›n ABD Dolar› cinsinden karfl›l›¤›

31 Aral›k 2003 tarihi itibar›yla 28,3 milyar olup,

döviz cinsi baz›nda da¤›l›m› afla¤›daki tabloda

verilmektedir. 

Tutar ABD Dolar› ABD Dolar› 

(milyon) Paritesi Karfl›l›¤›

JPY 95.000 106,03 895.972.838

USD 15.413 1,00 15.413.000.000

DEM 1.500 1,82 824.175.824

EUR 8.800 0,79 11.139.240.506

28.272.389.168

2003 y›l› içinde dört adet yeni, üç adet de ilave

ihraç olmak üzere toplam yedi adet uluslararas›

tahvil kota al›nm›flt›r. Yeni ihraçlardan ikisi ABD

Dolar›, ikisi Euro, ilave ihraçlar›n ise tümü ABD

Dolar› cinsindendir. 

31 Aral›k 2003 tarihi itibar›yla 31 uluslararas›

tahvil Borsa kotundad›r ve 54 arac› kuruluflun

Piyasa ifllem yetkisi bulunmaktad›r.

Uluslararas› Tahvil ve Bono Piyasas›’n›n daha

aktif bir flekilde çal›flabilmesi çerçevesinde en az

maliyetle daha h›zl› ifllem yap›lmas›na ve daha

etkin fiyat oluflumuna olanak sa¤layacak flekilde

piyasa ifllem sisteminin uzaktan eriflim a¤›na

tafl›nmas› projesine bafllanm›flt›r.

DENET‹M, GÖZET‹M VE ‹ZLEME

FAAL‹YETLER‹

Piyasa Gözetimi

Borsa’da ifllem gören menkul k›ymetlerin güven

ve istikrar içinde al›n›p sat›labilmesini teminen,

oluflturulan pazar ve piyasalar›n aç›k, düzenli ve

dürüst çal›flmas›n› engelleyen fiillerin ve

sorumlular›n›n ortaya ç›kar›lmas› ile bu tür

fiillerin tekrar›n› önleyecek tedbirlerin

al›nmas›na yönelik faaliyetlerin daha etkin

yürütülmesi amac›yla 2003 y›l› içinde, daha

önce eflgüdüm ve iflbirli¤i içinde çal›flan Teftifl

Kurulu Baflkanl›¤› ve Gözetim Müdürlü¤ü, Teftifl

ve Gözetim Kurulu Baflkanl›¤› olarak tek bir birim

fleklinde yeniden yap›land›r›lm›flt›r.

Bu çerçevede yap›lan çal›flmalarda, özellikle

Hisse Senetleri Piyasas› olmak üzere, menkul

k›ymet piyasalar›nda meydana gelen ola¤and›fl›

fiyat ve miktar hareketlerinin sektör geliflmeleri,
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‹MKB P‹YASALARI

flirket haberleri ve özel durum aç›klamalar›

kapsam›nda ön de¤erlendirilmesi yap›lm›fl ve

dikkat çekici bulunan ifllemler, Sermaye Piyasas›

Kurulu’na bildirilmesinin yan› s›ra, ayn› zamanda

üyeler ve yat›r›mc›lar baz›nda ayr›nt›l› olarak

incelenmifltir. Borsa ve üye kay›tlar› üzerinde

yap›lan incelemelerin sonuçlar› Sermaye

Piyasas› Kurulu’na, Borsa mevzuat›na ayk›r›

görülen durumlar ve/veya al›nmas› gerekli

görülen tedbir/düzenleme/öneriler ise ilgili

birimlere ve komitelere iletilmifltir.

Türk sermaye piyasalar›nda gözetimin

etkinli¤ini art›r›c› çal›flmalar çerçevesinde

yap›lan analizler sonucunda ç›kar›lan

fonksiyonel spesifikasyonlara uygun yaz›l›m

gelifltirme çal›flmalar› devam etmektedir. Hem

Borsa, hem de Sermaye Piyasas› Kurulu’nun

amaç ve gereksinimlerine yönelik, kapsaml› bir

sistem olarak tasarlanan yap› birisi ‹stanbul’da

Borsa’da, di¤eri Ankara’da SPK bünyesinde

kullan›lmak üzere iki birimden oluflmaktad›r. 

Denetim ve ‹zleme Faaliyetleri

Borsa üyeleri nezdinde yap›lan denetimlerle

üyelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluk

aç›s›ndan incelenmesinin ve mali bünye

analizleri yap›lmas›n›n yan› s›ra, piyasa ifllemleri

dikkat çekici bulunan ve/veya Borsa’ya iletilen

yat›r›mc› flikayetleri çerçevesinde, üyeler

nezdinde k›sa süreli denetimler de 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 iletilmifltir.

Yat›r›mc›lar›n Borsa’ya baflvurular› 

Yürütülen denetim, gözetim ve izleme

faaliyetlerinin yan› s›ra tasarruf sahiplerinin

Borsa üyeleri ve Borsa ifllemlerine iliflkin

flikayetleri hakk›nda da Borsa mevzuat›

çerçevesinde gerekli incelemeler yürütülmüfltür. 

fiirketlerin Denetimi

Hisse senetleri Borsa’da ifllem gören flirketlerin

kamuya aç›klad›klar› mali tablolar ve özel

durumlarla ilgili olarak Borsa’ya iletilen yat›r›mc›

flikayetlerine istinaden flirketlerin mali tablolar›

üzerinde ve flirket merkezlerinde s›n›rl› denetimler

gerçeklefltirilmifltir. Yap›lan incelemeler sonucunda

tespit edilen Borsa ve sermaye piyasas›

mevzuat›na ayk›r›l›klar ilgili birimlere, komitelere

ve/veya Sermaye Piyasas› Kurulu’na iletilmifltir.

D‹S‹PL‹N ‹fiLEMLER‹ VE HUKUK‹ ‹HT‹LAFLAR

‹yi yönetimin temel unsurlar›ndan olan, etkin,

pratik ve do¤ru bir hukuk anlay›fl› çerçevesinde

verilen hukuki görüfllerde, tüm ifllem ve

kararlar›n hukuka uygunlu¤unu sa¤lamak

suretiyle ‹MKB’nin güvenirli¤ini art›rmak ve

kurumsal geliflimin önünü açacak hukuki

altyap›y› oluflturmak temel hedefler olmufltur. 

Bu çerçevede, yat›r›mc›lar ile arac› kurulufllar

aras›nda Borsa iflleminden kaynaklanan ve adli

yarg›da oldukça uzun bir yarg›lama sürecini

gerektiren dava konusu olabilecek ihtilaflar,

sermaye piyasas› hukuku konusunda uzman

olan hukukçular ile Uyuflmazl›k Komitesi’nin

çal›flmalar› sayesinde, ortalama üç ay gibi k›sa

bir sürede çözüme kavuflturulmufltur. Böylelikle
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‹MKB Hisse Senetleri Piyasas› endekslerinin hesaplanmas›nda

kullan›lan tüm de¤iflkenler Borsa’n›n Türkçe ve ‹ngilizce ‹nternet

sitesinde 31 Aral›k 2003 tarihinden itibaren günlük olarak ilan

edilmeye bafllanm›flt›r.

yat›r›mc›lar›n Borsa’ya güven duymalar›nda

önemli katk› sa¤lanm›flt›r.

Piyasalar›n güvenilir, dürüst ve düzenli

çal›flmas›na yönelik olarak mevzuatta yer alan

disiplin hükümleri çerçevesinde verilen görevler

Hukuk ‹flleri Müdürlü¤ü taraf›ndan yerine

getirilmifltir. 

‹htilaflar›n oluflmas›n› önleyici nitelikteki hukuki

tedbirler sayesinde, ‹MKB’nin taraf oldu¤u ifl ve

ifllemlerde yaflanabilecek ihtilaflar›n (davalar›n)

en aza indirilmesi sa¤lanm›flt›r. Buna karfl›n

yarg›ya intikal eden davalarda, ‹MKB etkin ve

do¤ru bir flekilde temsil edilmifl ve bu sayede

2003 y›l› içinde karara ba¤lanan tüm davalar

‹MKB lehine sonuçlanm›flt›r.

V E R‹ YAY I N I V E G E Ç M ‹ fi E Y Ö N E L‹ K

VER‹LER

2003 y›l›nda 77 kifli/kuruma manyetik ortamda

veri sa¤lanm›fl, üniversiteler bünyesinde

araflt›rma projeleri için talep edilen veriler

ücretsiz olarak kulland›r›lm›flt›r. Ayr›ca, gelen

taleplere ba¤l› olarak ‹nternet üzerinden 11

kifli/kuruma veri ve yay›n gönderimi yap›lm›flt›r.

‹MKB Hisse Senetleri Piyasas› endekslerinin

hesaplanmas›nda kullan›lan tüm de¤iflkenler

Borsa’n›n Türkçe ve ‹ngilizce ‹nternet sitesinde

31 Aral›k 2003 tarihinden itibaren günlük olarak

ilan edilmeye bafllanm›flt›r.

‹fiT‹RAKLER

‹MKB Takas ve Saklama Bankas› A.fi.

Borsam›z›n ‹MKB Takas ve Saklama Bankas›

A.fi.’nin 60 trilyon TL tutar›ndaki sermayesine

ifltirak pay› %23,95’dir.

Vadeli ‹fllem ve Opsiyon Borsas› A.fi.

‹MKB, ‹zmir’de kurulan 6 trilyon TL sermayeli

Vadeli ‹fllem ve Opsiyon Borsas› A.fi.’ye (VOBAfi),

%18 oran›nda ifltirak etmifltir. ‹MKB Vadeli

‹fllemler Piyasas› al›m-sat›m sistemi yaz›l›m›n›n

VOBAfi’a kulland›r›lmas› konusunda yap›lan

çal›flmalar sonuçlanma aflamas›na gelmifltir. 

Merkezi Kay›t Kuruluflu A.fi.

Merkezi Kay›t Kuruluflu A.fi’nin esas

sermayesinin 1 trilyon TL’den 3 trilyon TL’ye

ç›kar›lmas›na iliflkin sermaye artt›r›m›n›n

onaylanmas› sonras›nda, Merkezi Kay›t Kuruluflu

A.fi.’nin ana sözleflmesi çerçevesinde

Borsam›z›n 300 milyar TL tutar›ndaki pay›n›n

900 milyar TL’ye ç›kar›lmas› ifllemleri

tamamlanm›flt›r.

K›rg›z Borsas› ve Bakü Borsas›

‹MKB, Orta Asya ülkelerinin piyasalar›n›n ve

borsalar›n›n gelifltirilmesi çerçevesinde K›rg›z

Borsas› ve Bakü Borsas›’na 2000 y›l› içerisinde

ortak olmufltur. Y›l sonu itibar›yla ‹MKB’nin K›rg›z

Borsas›’na ortakl›k pay› %24,51, Bakü Borsas›’na

ortakl›k pay› ise %5,55’tir.



16 faaliyet raporu 2003

KOTASYON VE KAMUYU AYDINLATMA FAAL‹YETLER‹

Kotasyon ‹fllemleri

31.12.2003 tarihi itibar›yla Borsa kotunda

bulunan menkul k›ymetlerin toplam nominal

tutar› bir önceki y›la göre %33,10 oran›nda

artarak 16.515.936 milyar TL’na ulaflm›flt›r.

Menkul k›ymetleri Borsa kotunda bulunan flirket

say›s› 2002 y›l sonu itibar›yla 262 iken, 2003 y›l›

sonunda %1,15 oran›nda artarak 265’e

yükselmifltir. 

Üç flirketin 7.803.600 milyon TL nominal de¤erli

hisse senetleri Genel Yönetmelik’in 47’nci ve

‹.M.K.B. Kotasyon Yönetmeli¤i’nin 16’nc› maddeleri

uyar›nca Borsa kotundan ç›kart›lm›flt›r. Y›l içinde,

hisse senetleri Borsam›z ‹kinci Ulusal Pazar›’nda

ifllem görmekte olan befl adet flirketin hisse

senetleri ise Borsa kotuna al›narak Ulusal

Pazar’da ifllem görmeye bafllam›flt›r.  

2003 y›l› içerisinde Borsa kotuna al›nan ve/veya

Borsa kotundan ç›kar›lan özel sektör tahvili

bulunmamaktad›r.  

2002 y›l› içinde 4 flirketin halka arz›ndan 76.618

milyar TL (56.467.358 ABD Dolar›) has›lat elde

edilmifltir. 2003 y›l›nda ise halka arz has›lat›

toplam 18.395.342,5 milyon TL (11.252.272 ABD

Dolar›) olmufltur. Y›l içinde 2 flirket hisse

senetlerini halka arz etmifltir.

2003 y›l› içinde Toptan Sat›fllar Pazar›’nda

10 flirketin 174.468 milyar TL nominal bedelli

hisse senetlerinin sat›fl› 256.183 milyar TL bedel

ile gerçekleflmifltir. 

Borsa Kotunda Bulunan Menkul K›ymetlerin

Nominal Tutar› (Milyar TL)

Cinsi 2002 2003 De¤iflim %

Tahvil - - -

Hisse Senedi 12.408.716 16.515.936 33,10

Di¤er Menkul 
K›ymetler - - -

Toplam 12.408.716 16.515.936 33,10

Kamuyu Ayd›nlatma 

2003 y›l›nda sermaye piyasas› ve Borsa

mevzuat›na uyum konusunda gerekli özeni

göstermeyen flirketlere iliflkin yap›lan inceleme

ve izleme çal›flmalar› sonucunda; 

• 14 flirket yaz›l› olarak uyar›lm›flt›r.

• 30 flirket uyar›larak, konu Borsa Günlük  Bülteni’nde

ilân edilmifltir.

fiirket ‹ncelemeleri

Hisse senetleri Borsa'da ifllem gören flirketlerin

kamuya aç›klad›klar› mali tablolar› 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 gerçeklefltirilmifl ve

Yönetmelik hükümlerine göre gerekli ifllemler

yerine getirilmifltir. 



Kamuyu Ayd›nlatma Otomasyon Projesi  

SPK, ‹MKB ve TÜB‹TAK-B‹LTEN aras›nda 9 Eylül

2002 tarihinde imzalanarak yürürlü¤e giren

"SPK ve ‹MKB Kamuyu Ayd›nlatma Otomasyon

Projesi Sözleflmesi" kapsam›nda çal›flmalara

bafllanm›fl, SPK ve ‹MKB Proje Yürütme Grubu

oluflturulmufltur. 

Projenin amac›, flirketlerin ka¤›t dosya, faks

veya disket ortam›nda göndermekte olduklar›

bildirimlerin (mali tablolar ve dipnotlar›, SPK ve

‹MKB mevzuat› uyar›nca gelen özel durum

aç›klamalar› ve di¤er bildirimler ile özel denetime

tabi mali tablolar), elektronik ortamda bilgi

güvenli¤i standartlar›na uygun bir biçimde

al›narak yine elektronik ortamda kamuya

duyurulmas›d›r. Bildirimler, devreye al›nm›fl olan

e-imza altyap›s› ve bildirimleri gerçeklefltirecek

kullan›c›lar›n elektronik sertifikalar›n› içeren

ak›ll› kartlar kullan›larak iletilecek olup, proje bu

alanda ülkemizde hayata geçmesi planlanan ilk

projelerden biri olma özelli¤ini tafl›maktad›r.

Sözkonusu çal›flmalar kapsam›nda bildirimler, ek

süreler, flablon tan›mlar›, flablon de¤ifliklikleri,

pilot flirketlerin belirlenmesi, sorgular, sistem

kullan›c›lar›, flirket kullan›c›lar›, yay›n politikalar›

vb. konular› içeren analiz aflamas› tamamlanm›fl

olup, projenin flirketlere kurulumu ve kullan›c›

e¤itimleri devam etmektedir. Yaz›l›m gelifltirme

çal›flmalar› sonuçlanma aflamas›na gelmifl olan

projenin Aral›k 2004’te tamamlanmas›

planlanmaktad›r. 

Kurumsal Yönetim Çal›flma Grubu  

Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan oluflturulan

"Kurumsal Yönetim Çal›flma Grubu"nda

Borsam›z, 2003 y›l›nda tamamlanarak kamuoyuna

sunulan "Kurumsal Yönetim ‹lkeleri"nin

haz›rlanmas›na katk›da bulunmufltur. "Kurumsal

Yönetim ‹lkeleri"nin Borsam›zda ifllem gören

flirketlerde uygulanmas›n› teflvik etmeye dönük

çal›flmalar devam etmektedir.
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Borsa kotunda bulunan menkul k›ymetlerin nominal tutar› 2003 y›l›

sonu itibar›yla %33,1 oran›nda artarak, 16,5 katrilyon TL’ye

yükselmifltir. 
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B‹LG‹ S‹STEMLER‹ 

UZAKTAN ER‹fi‹MLE ELEKTRON‹K EM‹R

‹LET‹M‹N‹ (ExAPI) GEL‹fiT‹RME FAAL‹YETLER‹

6 Aral›k 2001 tarihinde üç üye ile devreye al›nan

ve Aral›k 2002’de 85 üye taraf›ndan kullan›lan

ExAPI uygulamas›ndan yararlanan üye say›s›

Aral›k 2003 sonu itibar›yla 104’tür. ‹statistiksel

geliflime bak›ld›¤›nda, ExAPI uygulamas›n›

kullanmaya bafllayan üyeler genel olarak, ilk

aflamalarda kendilerine ait emirlerin ortalama

%10-20’sini ExAPI üzerinden iletirlerken, bu

oran Temmuz 2002’de %35’lere, Aral›k 2002’de

%40-45’lere, Haziran 2003’te ise %55-60

seviyelerine ulaflm›flt›r. Aral›k 2003 itibar›yla bu

oran %70 seviyelerindedir.

Üyelerin ExAPI ile gönderdikleri emirlerin

oluflturdu¤u ifllem hacmi, ilk aflamalarda

yaklafl›k %5’lerde iken, bu oran Aral›k 2002’de

yaklafl›k %20’lere, Haziran 2003’te ise %30

seviyelerine yükselmifl, Aral›k 2003 sonu

itibar›yla %38’lere ulaflm›flt›r.

ÜYELERE YÖNEL‹K FAAL‹YETLER

Üyelerin Hisse Senetleri Piyasas›’nda yapt›¤›

hatal› giriflleri düzeltmelerinin uzaktan eriflim ile

yap›labilmesi için gerekli altyap› haz›rlanm›fl ve

hatal› girifl düzeltmelerinin uzaktan eriflimle

Borsa’ya bildirilmesine bafllanm›flt›r.

Üye Otomasyon Paketi kullanan arac›

kurumlar›n ‹nternet üzerinden Hisse Senetleri

Piyasas›’nda ExAPI ba¤lant›l› olarak gerçek

zamanl› ifllem yapmas›na olanak sa¤layan

‹nternet arayüzü tamamlanm›fl ve konu ile ilgili

bir doküman haz›rlanarak bu arayüzü kullanmak

isteyen üyelere destek verilmifltir. 

Üye Otomasyon Paketi’ne ikinci ExAPI kullan›m›

için yeni özellikler eklenmifl ve ikinci ExAPI

terminali kullanma hakk› olan üyeler taraf›ndan

kullan›lmaya bafllanm›flt›r.

‹MKB Kütüphanesi taraf›ndan kullan›lmakta olan

otomasyon yaz›l›m›n bir kopyas›na ‹nternet

üzerinden eriflilerek kütüphane veritaban›n›n

sorgulanabilmesine yönelik çal›flmalar tamamlanm›fl

ve sistem devreye al›nm›flt›r. 

GÖZET‹M S‹STEM‹ PROJES‹

SPK ve ‹MKB taraf›ndan yürütülmekte olan

Gözetim Sistemi Projesi’nde yaz›l›m gelifltirme

çal›flmalar› devam etmektedir. Projenin 2004 y›l›

içinde tamamlanarak devreye al›nmas›

planlanmaktad›r.

WEB S‹TELER‹

2003 y›l›nda ‹MKB Türkçe ve ‹ngilizce web

sitelerini toplam 506.356 kullan›c› ziyaret

etmifltir. Bu kullan›c›lar›n %81’i Türkçe, %19’u

‹ngilizce web sitesine eriflim sa¤lam›flt›r. ‹MKB

Türkçe ve ‹ngilizce web sitelerine eriflim

sa¤layan ayl›k kullan›c› say›s› ise s›ras›yla,

ortalama 34.300 ve 7.900 olmufltur.

AVRASYA BORSALAR FEDERASYONU (FEAS)

FEAS üyesi borsalar›n flirket, piyasa ve

ekonomik bilgilerini içeren merkezi veritaban›

uygulamas› olan FEAS Veri Bankas›’n›n (FEAS

Data Center, FDC) yeni sürümü üzerinden

‹MKB’nin yan› s›ra Bulgaristan ve Makedonya

borsalar›n›n bilgileri de sunulmaktad›r. Halen

Amman, Lahor ve Zagrep borsalar›n›n FDC ile

ilgili çal›flmalar› devam etmektedir. ‹MKB,

FEAS’›n Teknoloji Komitesi baflkanl›¤›n›

yürütmektedir.

VER‹ YAYIN KURULUfiLARI

2003 y›l› sonu itibar›yla derinlikli veri yay›n›

yapan veri yay›n kurulufllar›n say›s› 8, yüzeysel

veri yay›n› yapan alt al›c› kurulufllar›n say›s› ise

70'e ulaflm›flt›r.

Yüzeysel veri yay›n› yapan alt al›c› kurulufllardan

59 firma Internet ortam›nda yay›n yapmakta

olup, ayn› veriler 6 adet TV kuruluflu, kendi

iletiflim ortamda yay›n yapan 5 finans kuruluflu,

WAP ortam›nda 6, GSM ortam›nda 7 ve telefon

hatlar› üzerinden ise 3 firma taraf›ndan

yay›nlanmaktad›r. 

70 alt al›c› firman›n 42'si ‹MKB üyesi arac›

kuruluflu olup, 6’s› TV kanal›, 5’i yabanc› finans

kuruluflu, 17’si ise di¤er sektörlerde yer alan

firmalardan (finans portallar›, GSM flirketleri vb.)

oluflmaktad›r.

Üye Otomasyon

Paketi’ne ikinci

ExAPI kullan›m›

için yeni

özellikler

eklenmifl ve

üyeler

taraf›ndan

kullan›lmaya

bafllanm›flt›r.
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Uluslararas› ‹flbirli¤i Çal›flmalar›

Yunanistan, Türkiye ve ‹srail borsalar› üçlü

iflbirli¤i toplant›lar› kapsam›nda fiubat 2003

tarihinde, takas ve saklama kurulufllar› ile arac›

kurulufllar Atina’da biraraya gelmifllerdir.

Toplant›da borsa üyeleri aras›nda ifllemlerin

daha kolay, h›zl› ve güvenli bir flekilde

gerçeklefltirilmesini teminen takas ve saklama

kurulufllar› aras›nda teknik ba¤lant›lar›n

kurulmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. ‹flbirli¤i çal›flmalar›,

bölgeyi uluslararas› portföy yat›r›mc›lar›na daha

iyi tan›tmay› ve bu suretle, bölgenin uluslararas›

fon aktar›mlar›ndan ald›¤› pay› art›rmay›

amaçlamaktad›r. 

Üçlü iflbirli¤i toplant›s›nda, Yunanistan, Türkiye

ve ‹srail borsalar› aras›ndaki takas ve saklama

prosedürleri aras›nda ba¤lant› kurulmas›n›n yan›

s›ra, bölgenin tan›t›m› amac›yla ve yarat›lacak

yeni ürünlerin temeli olarak, üç borsada ifllem

gören hisse senetleri aras›ndan seçilecek hisse

senetlerinden uluslararas› bir "Üçlü Fiyat

Endeksi" oluflturulmas›na karar verilmifltir.

Bununla birlikte, ‹MKB, Güneydo¤u Avrupa

bölgesinde SECI projesiyle, SECI’ye üye

borsalar›n, üyeleri aras›nda elektronik iletiflimle

emir gönderilmesiyle ilgili çal›flmalar›n›

sürdürmüfltür.

Sermaye Piyasas› Kurulu, ‹MKB, FEAS ve OECD

Private Sector Development birimi ile birlikte

yürütülen "KOB‹’lerin Gelifltirilmesi ve Finansman›

Projesi" kapsam›nda haz›rlanan taslak rapor ile

ilgili çal›flmalar devam etmektedir.

Uluslararas› Üyelikler ile ‹lgili Çal›flmalar

‹MKB, 2003 y›l› içinde üyesi oldu¤u uluslararas›

kurulufllarla iliflkilerini güçlendirmeye devam

etmifltir. Bu çal›flmalar kapsam›nda ‹MKB; Dünya

Borsalar Federasyonu’nun (World Federation of

Exchanges, WFE) New York’ta düzenledi¤i Genel

Kurul ve Y›ll›k Toplant›’da, Uluslararas› Menkul

K›ymetler Komisyonlar› Örgütü’nün (International

Organization of Securities Commission, IOSCO)

Seul’da düzenledi¤i y›ll›k toplant›da ve Avrasya

Borsalar Federasyonu’nun (Federation of Euro-

Asian Stock Exchanges, FEAS) Sofya’da

düzenledi¤i Genel Kurul’da temsil edilmifltir.

‹MKB Baflkan›, halen FEAS Baflkanl›¤›n› da

yürütmektedir.

WFE nezdinde "Geliflmekte Olan Piyasalar" ile

"Uluslararas› Düzenlemeler" alt komiteleri

üyeliklerini yürütmekte olan ‹MKB, 2003 y›l›nda

Milano, Paris, New York, Boston’da düzenlenen

toplant›larda ve Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma

Örgütü’nün Almaata’da düzenledi¤i toplant›larda

(Organization for Economic Co-operation and

Development, OECD) da temsil edilmifltir.

18-19 Eylül 2003 tarihlerinde 

Bulgaristan’da yap›lan

FEAS Genel Kurulu’nun kat›l›mc›lar›, 

Bulgaristan Baflbakan Yard›mc›s› ve 

Ekonomi Bakan› Lidia Shuleva ile birlikte.
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Borsa’ya üye olmak üzere baflvuran kurulufllar

ve faaliyetleri durdurulmufl olan arac›

kurulufllardan Sermaye Piyasas› Kurulu’nun

karar›n› müteakip yeniden faaliyete geçmek

isteyen üyeler ile ilgili gerekli incelemeler

yap›lm›fl ve 2003 y›l›nda yedi arac› kurumun

Borsa’da faaliyete geçmesi ‹MKB Yönetim

Kurulu taraf›ndan uygun görülmüfltür.

Faaliyetleri Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan

durdurulmufl ve Borsa’ya üyeli¤in önkoflulu olan

yetki belgeleri iptal edilmifl olan arac› kurulufllar

ise, Yönetim Kurulu karar› ile üyelikten

ç›kar›lm›flt›r. 2003 y›l›nda bu flekilde Borsa

üyeli¤inden ç›kar›lan alt› arac› kurulufl

bulunmaktad›r. 

Hisse Senetleri Piyasas› ifllemlerinden do¤an

temerrütlerin, disiplin aç›s›ndan de¤erlendirilmesi

ile ilgili ifllemlere devam edilerek takas

yükümlülü¤ünü ertesi gün ve/veya daha sonra

yerine getiren üyelere mevzuat hükümleri

uygulanm›flt›r.

Üçer ayl›k dönemler itibar›yla Hisse Senetleri

Piyasas› teminatlar›n›n hesaplanmas›na devam

edilerek üyelere yat›rmak zorunda olduklar›

teminat tutarlar› bildirilmifltir. Üyelikten ç›kan

arac› kurulufllar›n teminatlar›n›n iadesine iliflkin

düzenleme yap›lm›fl, 12 arac› kurulufla teminat

iadesi yap›lm›flt›r. 

Üyeler Hakk›nda Bilgiler

Üyelerin ortakl›k yap›lar› da dahil olmak üzere,

takip edilmekte olan bilgilerde meydana gelen

de¤ifliklikler güncellefltirilmifl, geçen y›l oldu¤u

gibi 2003 y›l›nda da ‹MKB’nin web sitesinde yer

alan sözkonusu bilgiler kamunun bilgisine

sunulmufltur. 

Arac› kurumlar›n 2002 y›l› için haz›rlanm›fl

ba¤›ms›z denetimden geçmifl mali tablolar› da

2001 y›l› ile karfl›laflt›rmal› olarak ‹MKB web

sitesinde yer almaya bafllam›flt›r. 

Takas ve Saklama Bankas› A.fi. ile yap›lan ortak

çal›flma neticesinde 31 Mart 2003-31 Mart 2004

dönemi için Takasbank’ta saklamada bulunan

menkul k›ymetleri çeflitli risklere karfl› teminat

alt›na alan bir sigorta poliçesi Günefl Sigorta

A.fi.’den sat›n al›nm›flt›r. 

1997 y›l›nda oluflturulan “Genelgeler Seti”nin

üçer ayl›k dönemlerde güncellefltirilerek baflta

piyasa kat›l›mc›lar› olmak üzere abonelik

sistemiyle tüm yat›r›mc›lar›n hizmetine

sunulmas›na devam edilmifltir.

Sermaye Piyasas› Kurulu’nun ilke karar›

do¤rultusunda, 1 Ocak 1997 tarihinden beri ayl›k

olarak yay›mlanmakta olan üyelerin yabanc›

banka, arac› kurum veya gerçek kifli nam ve

hesab›na Hisse Senetleri Piyasas›’nda

gerçeklefltirdikleri al›m sat›m ifllemlerinin yay›m›

2003 y›l›nda da sürdürülmüfltür. Yine ayl›k

olarak yay›mlanan yabanc› yat›r›mc›lar›n Hisse

Senetleri Piyasas›’nda gerçeklefltirdikleri al›m-

sat›m ifllemlerinin ve ay sonu itibar›yla saklama

bakiyesi bilgilerinin 2002 y›l›nda oldu¤u gibi

2003 y›l›nda da Borsa’n›n web sitesinde

yay›m›na devam edilmifltir.

‹lave Terminal Tahsisleri

Di¤er taraftan, Hisse Senetleri Piyasas›’nda

artan ifllem hacmine ba¤l› olarak yap›lan

çal›flmalar sonucunda arac› kurumlara geçici

olarak (bir y›l süreyle) ilave terminal tahsis

edilmifltir. Ayr›ca, ülkemizin içinde bulundu¤u

ekonomik durumun Borsa üyelerini de etkiledi¤i

gözönünde bulundurularak, sözkonusu geçici

terminallerden al›nacak ücretlerde üyelerin

gerçekleflen emir say›lar› dikkate al›narak

yap›lan s›ralamaya göre belirlenen oranlarda

indirime gidilmifltir.

Bunun yan›s›ra, üyelerin Borsa binas›nda

kullanmakta olduklar› ofislerin kira tutarlar›nda

ofislerine yerlefltirdikleri ifllem terminalleri ile

ofis kapasitesi oran› dikkate al›narak indirim

yap›lm›flt›r.

ÜYELERE YÖNEL‹K FAAL‹YETLER
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Y›l içinde Sanayi ve/veya Ticaret Odalar› ile iflbirli¤i içinde

Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan 19 ilde düzenlenen

sermaye piyasas› bilgilendirme toplant›lar›nda ‹MKB’nin

tan›t›m› yap›lm›flt›r.

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

Sermaye Piyasas› ve Borsa’n›n yat›r›mc›lara

tan›t›lmas› ve yat›r›mc›lar›n kamuya aç›klanm›fl

bilgilere kolayca ulaflmalar›n› sa¤lama

yönündeki çal›flmalara 2003 y›l›nda yo¤un

olarak devam edilmifltir. Bu kapsamda y›l içinde

Yat›r›mc› Dan›flma Merkezi (YDM), 292 e-postay›,

55 yaz›l› baflvuruyu, bizzat baflvuran 53

yat›r›mc›y›, ayr›ca telefon arac›l›¤›yla gelen

9.600 soruyu cevaplam›flt›r. Sözkonusu

baflvurular; flirket/arac› kurum haberleri,

sermaye art›r›m› ve temettü ödemesi bilgileri,

arac› kurulufllarla ilgili uyuflmazl›k prosedürü,

bas›nda yay›nlanan haberlerin do¤rulu¤u ile

Borsa mevzuat› üzerinde yo¤unlaflm›flt›r. 

Y›l içinde YDM taraf›ndan, 15 üniversite ile

Rotary Kulüp, D›fliflleri Bakanl›¤› ve E¤itim

Vakf›’ndan gelen 18 grup a¤›rlanm›fl ve 830

ziyaretçiye tan›t›m program› uygulanm›flt›r. 

2003 y›l›nda, Çukurova Üniversitesi (Adana) ile

Fatih Üniversitesi’nin (‹stanbul-Büyükçekmece)

kampüslerinde düzenlenen bilgilendirme

toplant›lar›nda Borsa hakk›nda sunufl yap›lm›flt›r. 

Sermaye piyasalar›n›n geliflimi, derinli¤inin ve

likiditesinin artmas›nda ihraçc›lar›n ve

yat›r›mc›lar›n ayd›nlat›lmas›n›n büyük önem

tafl›d›¤›ndan hareketle, Sermaye Piyasas›

Kurulu’nca Sanayi ve/veya Ticaret Odalar› ile

iflbirli¤i içinde 2003 y›l›nda s›ras›yla Artvin

(3 Mart), Rize (4 Mart), Trabzon (5 Mart),

Gümüflhane (6 Mart), Giresun (17 Mart), Ordu (18

Mart), Samsun (19 Mart), Denizli (1 Nisan), Nazilli

(2 Nisan), Ayd›n (3 Nisan), Mu¤la (4 Nisan),

Afyon (14 Nisan), Isparta (15 Nisan), Burdur (16

Nisan), K›rflehir (5 May›s), Nevflehir (6 May›s ),

Ni¤de (7 May›s), Karaman (8 May›s) ve Konya (9

May›s) illerinde düzenlenen sermaye piyasas›

bilgilendirme toplant›lar›nda ‹MKB temsil

edilmifltir. Toplant›larda sermaye piyasas›ndan

fon toplanmas›, izinsiz arac›l›k, kay›t

yükümlülü¤üne uymaks›z›n halka arz ve ‹MKB

hakk›nda bilgiler aktar›lm›flt›r. Sorularla Borsa ve

Sermaye Piyasas›, Hisse Senedi Al›m-Sat›m

K›lavuzu ve Borsa Terimleri Sözlü¤ü gibi ücretsiz

tan›t›c› yay›nlar bu toplant›larda yat›r›mc›lara

da¤›t›lm›flt›r.

TANITIM
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TANITIM

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

‹MKB, 2003 y›l›nda Türk sermaye piyasalar›n›,

‹MKB’nin faaliyetlerini ve ‹MKB piyasalar›n›n

iflleyifl esaslar›n› yabanc› yat›r›mc›lara tan›tmak

amac›yla yurtiçi ve yurtd›fl›nda çeflitli

faaliyetlerde bulunmaya devam etmifltir. Bu

kapsamda, ‹MKB yöneticileri çeflitli ülkelere

ziyarette bulunmufl ve birçok ülkeden gelen

ziyaretçileri a¤›rlam›flt›r. 

‹MKB’nin iflleyifl esaslar› ve piyasalar› hakk›nda

bilgi edinmek amac›yla gelen ziyaretçiler

aras›nda, K›rg›z Cumhuriyeti Baflbakan›, M›s›r

Borsas› heyeti, ABD Kongre üyesi dan›flmanlar›,

Danimarka Borsas› Baflkan› ve Danimarkal›

ifladamlar›, Arnavutluk Menkul K›ymetler

Komisyonu yetkilileri, Ermenistan Borsas›

yetkilileri, Londra Royal College heyeti, ‹sveçli

portföy yöneticileri, American Council of Young

Political Leaders heyeti, Çin Maliye Bakanl›¤›

heyeti, Stanford Üniversitesi master ö¤rencileri

ve yabanc› gazeteciler yer alm›flt›r.

‹MKB çeflitli ülkelerden gelen ziyaretçilerin

a¤›rlanmas› ve bilgilendirilmesinin yan› s›ra

‹MKB yetkilileri de Borsa’y› Atina, Brüksel,

Boston, Londra, Paris ve Washington’da temsil

etmifllerdir.
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Senedi ‹fllemleri ve Saklama Bakiyeleri

(Milyon ABD Dolar›)
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Üye temsilcileri ve çal›flanlar› ile ‹MKB’de hisse senetleri ifllem

gören flirketlerin çal›flanlar›na yönelik e¤itimler düzenlenmifltir.

E¤itim talep eden tüm kurulufllara, yurtiçi ve yurtd›fl›ndan

üniversitelere e¤itim deste¤i verilmifltir.

‹MKB bünyesinde faaliyet gösteren piyasalara

yönelik ikisi teorik ve alt›s› uygulamal› olmak

üzere toplam sekiz üye temsilcisi e¤itimi

gerçeklefltirilmifltir.

‹MKB’de ifllem gören flirketlerin personeli için 1998

y›l›ndan beri y›lda bir defa gerçeklefltirilen sermaye

piyasas› konulu e¤itim bu y›l da düzenlenmifltir. ‹ki

buçuk gün süren e¤itime 124 kifli kat›lm›flt›r.

2003 y›l›nda Franklin College Switzerland ve Koç

Üniversitesi ö¤rencilerine, Türk sermaye

piyasalar›n›n ve Borsa’n›n iflleyifline yönelik

e¤itimler verilmifltir. Ayr›ca K›rg›zistan-Türkiye

Manas Üniversitesi ve Hoca Ahmet Yesevi

Uluslararas› Türk Kazak Üniversitesi

ö¤rencilerine e¤itim ve staj olana¤› sa¤lanm›flt›r.

‹MKB, bilgi altyap›s›n› tüm piyasa ve kurumlarla

paylaflmay› 2003 y›l›nda da sürdürmüfltür. Bu

kapsamda yurtiçinde Türkiye Sermaye Piyasas›

Arac› Kurulufllar› Birli¤i, T.C. Ziraat Bankas›,

‹stanbul Bilgi Üniversitesi, Hacettepe

Üniversitesi Finansal Araflt›rmalar Merkezi,

Denizbank, T.C. Merkez Bankas›, Türkiye

Bankalar Birli¤i, Yap› Kredi Yat›r›m Menkul

De¤erler A.fi. ve Do¤ufl Üniversitesi gibi

kurumlar›n çeflitli programlar›na e¤itmen

sa¤lanarak destek verilmifltir. 

Ayr›ca talep üzerine yurtd›fl›nda K›rg›zistan-Türkiye

Manas Üniversitesi ve Ahmet Yesevi Uluslararas›

Türk Kazak Üniversitesi gibi yurtd›fl›

üniversitelere de kendi merkezlerinde Türk

sermaye piyasalar›n› tan›tmak amac›yla e¤itim

programlar› düzenlenmifltir.

‹MKB, her y›l uygulamakta oldu¤u ö¤renci staj

programlar› ile yar›nlar›m›z›n sahibi gençlere ifl

hayat›na at›lmadan önce bir vizyon sa¤lamaya

çal›flmaktad›r. Bu kapsamda, 2003 y›l›nda, 549

üniversite ö¤rencisine ‹MKB’de staj yapma

olana¤› tan›narak, Türk sermaye piyasas› ve

‹MKB piyasalar›n›n iflleyifli konular›nda bilgi

verilmifltir.

10-12 Aral›k 2003 tarihli

“Hisse Senetleri Borsa’da

‹fllem Gören fiirketlerin

Personeline Yönelik E¤itim

Program›” kat›l›mc›lar›
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ARAfiTIRMA VE YAYINLAR

Araflt›rma Çal›flmalar› 

‹MKB ile sermaye piyasalar›n›n ve pazarlar›n›n

gelifltirilmesine ve etkinlefltirilmesine yönelik

çal›flmalar çerçevesinde; 

• Turizm Sektörü ve Finansman Yöntemleri

• Takas ve Saklama: Riskler, Uygulamalar, 

Öneriler

• AB-Türkiye Finansal Hizmetlerin Dolafl›m› 

Konusundaki Geliflimlerin Takibi

• AB Finansal Aksiyon Plan›ndaki Geliflmelerin 

Takibi

• Bireysel Emeklilik Fonlar›n›n Sermaye 

Piyasalar›na Etkilerinin Analizi

• DPT Mali Piyasalar Çal›flma Grubu

• TOBB KOB‹ Finansman› Çal›flma Grubu

isimli çal›flmalar tamamlanm›flt›r.

‹MKB Yay›nlar›

Y›l içinde bas›lan yay›nlar:

• Gayrimenkule Dayal› Sermaye Piyasalar›

Enstrümanlar› ve Gayrimenkul Endeksleri 

Konferans› (Konferans ve Panel Serisi-8)

• Sermaye Piyasas› ve Borsa Temel Bilgiler 

K›lavuzu (18. bask›)

• Borsa Terimleri Sözlü¤ü

• Sabit Getirili Menkul K›ymetler

• Sorularla Borsa ve Sermaye Piyasas›

• Hisse Senedi Al›m Sat›m K›lavuzu

Y›l boyunca ‹MKB’nin dönemsel yay›nlar› 400

aboneye ulaflt›r›lm›flt›r.

‹MKB Yay›n› Olarak Bas›lan Eserler

Yay›mlanmas› için ‹MKB’ye sunulmufl olan

eserler aras›ndan ‹MKB Yay›n Kurulu ve Hakem

Heyeti taraf›ndan yay›mlanmas› uygun görülen

Dr. Korkut Özkorkut’un "Türk Hukukunda Depo

Sertifikalar›" isimli çal›flmas› ‹MKB yay›n› olarak

yay›mlanm›flt›r. 

‹MKB Dergisi

Türkiye ekonomisinin gelifliminde önemli

fonksiyonlar üstlenen ‹MKB, ekonomi, finans,

sermaye piyasas› ve Borsa’y› ilgilendiren

konularda haz›rlanm›fl afla¤›da belirtilen befl

teorik ve ampirik çal›flmay›, üç ayda bir Türkçe

ve ‹ngilizce olarak yay›nlanan ‹MKB Dergisi’nin

22. ve 23. say›lar›nda piyasa kat›l›mc›lar›n›n

bilgisine sunmufltur:

• Nakit Dönüfl Süresi, Nakit Yönetimi ve Karl›l›k:

‹MKB fiirketleri Üzerinde Ampirik Bir Çal›flma

• Döviz Kuru Riskinin Özel Türk Bankalar›n›n 

Hisse Senedi Fiyatlar›na Etkisinin Araflt›r›lmas›

• Paran›n (M2) Gelir Dolan›m H›z›: 1986-2000 

Türkiye Deneyimi

• Çoklu Beta Finansal Varl›klar› De¤erleme

Modeli ve Türkiye’de Bir Uygulama

• Sermaye Piyasalar›m›z ‹çin Yeni Bir Enstrüman:

Borsa Fonlar› (Exchange Traded Funds)

Ayr›ca, ‹MKB Dergisi’nde global sermaye

piyasalar› ve karfl›laflt›rmal› ‹MKB istatistikleri ile

ekonomi ve finans literatüründe en son

yay›nlanan kitaplar aras›ndan seçilenlerin

tan›t›m›na da yer verilmifltir. 



faaliyet raporu 2003     25

2003 y›l› içinde ‹MKB Dergisi,

TÜB‹TAK–ULAKB‹M Sosyal Bilimler Veri Taban›

Oluflturma Kurulu’nca de¤erlendirilerek,

derginin sosyal bilimler veri taban›na girmesi

uygun bulunmufltur. 

Tebli¤ ve Sunumlar

6-9 Eylül 2003 tarihleri aras›nda ODTÜ VII.

Uluslararas› Ekonomi Kongresi’nde "Türkiye’de

Kas›m 2000 ve fiubat 2001 Krizlerinin Halka

Aç›k fiirketlere Etkileri" ve "Belirsizlik Alt›nda

Yat›r›m Kararlar›nda ‹MKB Örne¤i" konular›nda

iki tebli¤ haz›rlanm›fl ve sunulmufltur.

Türkiye Bankalar Birli¤i’nin koordinasyonunda

Türkiye ‹ktisat Kongresi kapsam›nda oluflturulan

"Mali Piyasalar Çal›flma Grubu" raporunun ‹MKB

bölümü haz›rlanarak grup üyelerine sunuflu

yap›lm›flt›r.

TOBB koordinasyonunda Türkiye ‹ktisat

Kongresi kapsam›nda oluflturulan "KOB‹

Finansman Alt Çal›flma Grubu" raporunun ‹MKB

bölümü haz›rlanarak grup üyelerine sunuflu

yap›lm›flt›r.

Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ve KOSGEB

koordinasyonunda haz›rlanan "AB KOB‹

Sözleflmesi Türkiye 2003" raporunun ‹MKB

bölümü haz›rlanarak sunuflu yap›lm›flt›r.

Turizm Yat›r›mc›lar› Derne¤i’nin koordinasyonunda

Nisan ay›nda düzenlenen konferansta "Turizm

Sektörünün Finansman Yöntemleri" çal›flmas›n›n

sunuflu yap›lm›flt›r.

Kütüphane Hizmetleri

Elektronik kütüphanecilik kapsam›nda

"Kütüphane Otomasyon Program›" ‹nternete

aç›lm›flt›r. Elektronik kütüphanecilik hizmetleri

kapsam›nda, bas›l› nüshas›na abone olunan

akademik nitelikli süreli yay›nlar›n bir bölümüne

‹nternet ortam›nda da eriflilebilmektedir.

Kütüphaneleraras› iflbirli¤i çerçevesinde, Koç

Üniversitesi Kütüphanesi üyeli¤i yenilenmifl ve

tüm üniversitelere yaz› yaz›larak akademik

düzeyde ç›kard›klar› süreli yay›nlar talep

edilmifltir. Bu çal›flma sonucunda kütüphaneye

22 adet akademik dergi kazand›r›larak okuyucu

hizmetine sunulmufltur. 

Kullan›c›lara bilimsel yabanc› ve Türkçe

dergilerin “içindekiler” sayfalar›na ‹ntranet

üzerinden konu baz›nda dergi ve yazar ad›na

göre ulaflma imkan› sa¤lanmaktad›r. Bunun yan›

s›ra, 50 adet CD-ROM kapasiteli sürücü

arac›l›¤›yla kütüphaneye sa¤lanan CD-ROM’lar

network üzerinden elektronik ortamda

kullan›ma sunulmaktad›r. 

Otomasyon program›na 226 adet yeni kitap girifli

yap›lm›fl ve kullan›c› hizmetine sunulmufltur.

Borsa müdürlüklerince sat›n al›nan 63 adet

yay›n otomasyon sistemine giriflleri yap›larak

kay›t alt›na al›nm›flt›r. 39 süreli yay›n aboneli¤i

yenilenmifl ve sekiz CD-ROM ‹ntranet ortam›nda

kullan›ma sunulmufltur. 

Finansal konularda bilimsel yay›na elektronik

ortamda tam metin fleklinde ulaflma olana¤›

sa¤layan “Business Source Corporate” adl›

online veri taban› aboneli¤i yenilenmifltir. Yeni

veri taban› ile birlikte Economic Intelligence

Unit’in ülke raporlar› da kullan›c›lar›n hizmetine

sunulmaktad›r. 

Mevzuat ve içtihatlar konusunda güncel ve

kapsaml› veri taban› sunma çal›flmalar›

tamamlanm›fl ve ‹nternet ortam› dahil hizmete

sunulmufltur. Eskisine göre oldukça kapsaml›

ve detayl› mevzuat ve içtihat bilgisine

‹nternet ortam›nda elektronik olarak an›nda

ulafl›labilmektedir. Sektör raporlar›na elektronik

ortamda eriflim için abonelik yenilenmifltir.

Ekonomi, finans,

sermaye piyasas›

ve Borsa’y›

ilgilendiren

konularda

haz›rlanm›fl

teorik ve ampirik

çal›flmalar ‹MKB

Dergisi’nde

yay›nlanarak,

piyasa

kat›l›mc›lar›n›n

bilgisine

sunulmufltur.



‹STANBUL ‹ZM‹R

R‹ZE

ZONGULDAK ANKARA

KÜTAHYA
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‹MKB OKULLARI

‹MKB, ilk kez 1998 y›l›nda "Sekiz Y›ll›k Zorunlu

‹lkö¤retim" kampanyas› çerçevesinde 32 trilyon

TL ana para ile bafllatt›¤› ve zaman içinde

yöneterek nemaland›rd›¤› e¤itim fonu ile yedi

y›ld›r ulusal e¤itime deste¤ini sürdürmektedir.

"Ulusal E¤itime Katk› Projesi"nin ilk aflamas›nda,

Milli E¤itim Bakanl›¤› ile 5 Eylül 1998 tarihinde

imzalanan protokolle 25’i yat›l›, 22’si gündüzlü

olmak üzere toplam 47 adet okulun yap›m›

planlanm›flt›r. ‹nflaat yap›mlar› tamamlanarak

e¤itime aç›lan 44 okulda halen 12.000’i yat›l›

olmak üzere toplam 26.000 ö¤renci e¤itim

görmektedir.

"Ulusal E¤itime Katk› Projesi"nin ikinci

aflamas›nda, Milli E¤itim Bakanl›¤› ile 29 Haziran

2000 ve 19 Mart 2002 tarihlerinde imzalanan

protokollerle meslek liseleri a¤›rl›kl› olmak üzere

125 adet ‹MKB Meslek Okulu’nun yap›m›

projelendirilmifl ve 89 adet ‹MKB Meslek

Okulu’nun ihalesi yap›larak inflaatlar›na

bafllanm›flt›r. 30 Kas›m 2002 itibari ile inflaatlar›

tamamlanarak geçici kabulleri yap›lan 86 adet

okul e¤itime aç›lm›flt›r. Bu okullar›n 73’ü lise ve

meslek lisesidir.

Toplam 42.000 ö¤renci kapasiteli olan ve ‹MKB

Meslek Okullar› olarak adland›r›lan bu okullar›n

24’ü Çok Programl› Lise, 22’si Endüstri Meslek

Lisesi, 11’i Anadolu Ö¤retmen Lisesi, 10’u Genel

Lise, 7’si ‹lkö¤retim Okulu, 4’ü Ç›rakl›k E¤itim

Merkezi, 4’ü Otelcilik Turizm Meslek Lisesi, 2’si

Güzel Sanatlar Lisesi ve 5’i Pansiyonlu Anadolu

Lisesi’dir.

"Ulusal E¤itime Katk› Projesi"nin birinci ve ikinci

aflamalar› sonunda toplam 68.000 ö¤rencinin

e¤itim gördü¤ü 130 adet okulun yap›m›

tamamlanm›flt›r. Bu okullar ülkemiz genelinde 53

ilin 111 ilçesini kapsamaktad›r.

‹MKB sürdürmekte oldu¤u "Ulusal E¤itime Katk›

Projesi" kapsam›nda üçüncü aflama olarak

yap›lmas› öngörülen 139 okul binas›n›n ve

tesislerinin inflas›nda kullan›lmak üzere, Milli

E¤itim Bakanl›¤›’na 450 trilyon TL kaynak tahsis

etmifltir. Bu projeye iliflkin protokol, Baflbakan

Recep Tayyip Erdo¤an’›n da kat›ld›¤› törenle

‹MKB Baflkan› Osman Birsen ve Milli E¤itim

Bakan› Doç. Dr. Hüseyin Çelik taraf›ndan

21 Temmuz 2003 tarihinde ‹MKB binas›nda

imzalanm›flt›r. 

"Ulusal E¤itime Katk› Projesi"nin üçüncü

aflamas›nda öncelikle Bingöl ilinde yaflanan

deprem nedeniyle Milli E¤itim Bakanl›¤›

taraf›ndan Bingöl ilinde 13 adet e¤itim

kurumunun 14 A¤ustos 2003 tarihinde ihalesi

gerçeklefltirilerek inflaatlar›na bafllanm›fl olup,

ifl bitim tarihleri 22 Haziran 2004’tür. Bingöl’deki

13 okul tamamland›¤›nda yaklafl›k 6.700 ö¤renci

e¤itim olana¤›na kavuflmufl olacakt›r. Üçüncü

aflamadaki di¤er okullar›n okul yerlerini

belirleyecek liste çal›flmalar› Bakanl›k nezdinde

devam etmektedir.

SPK-‹MKB Yönetim Binas›

‹MKB taraf›ndan gelifltirilmekte olan Merkezi

Gözetim Projesi, ‹stanbul d›fl›nda oluflturulmas›

planlanan ‹MKB Afet Telafi Merkezi ve ‹MKB’nin

de içinde yer ald›¤› sermaye piyasas›

kurumlar›n›n gereksinimlerinin karfl›lanmas›

amac›yla, Ankara Çankaya ‹lçesi’nde Eskiflehir

yolu üzerinde ‹MKB mülkiyetinde bulunan

binan›n teknik altyap›s›n›n ve mimarisinin

revizyonu çal›flmalar›na 2002 y›l› bafl›nda

bafllanm›flt›r. Binan›n ›s›tma-so¤utma-havaland›rma,

elektrik ve elektronik, haberleflme, telekomünikasyon

ve bilgi sistemleri altyap›s›n›n büyük bölümü

yenilenerek, 2 A¤ustos 2003 tarihinde kullan›m

amac› için gereken teknik altyap› mevcut

standartlara uygun hale getirilmifltir.

Sermaye Piyasas› Kurulu, 1 Eylül 2003

tarihinden itibaren SPK-‹MKB Yönetim

Binas›’nda faaliyetlerini sürdürmektedir. 

"Ulusal E¤itime

Katk› Projesi"

kapsam›nda üçüncü

aflama olarak

yap›lmas› öngörülen

139 okul binas›n›n 

ve tesislerinin

inflas›nda

kullan›lmak üzere,

Milli E¤itim

Bakanl›¤›’na 

450 trilyon TL

kaynak tahsis

edilmifltir.
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‹MKB Sanat Galerileri

Sanata ve sanatç›ya destek olmay› ilke edinen

‹MKB, bu y›l da sergilerle sanata deste¤ini

sürdürmüfltür. 2003 y›l›nda ‹MKB ‹stanbul Sergi

Salonu’nda 13 sanatç›n›n sergilerine yer

verilmifltir. Sergileri aç›lan sanatç›lardan

baz›lar›, Mümtaz Bolmen, ‹talya’dan Fatih Mika,

Prof. Adnan Turani, Prof. Erol Eti ve Hintli sanatç›

Shobhita Kathpalia’d›r.

‹MKB, ‹stanbul’un fethinin 550. y›l› nedeniyle

Ayasofya Müzesi’nde, Cemil ‹pekçi, Prof. Ayla

Aksungur, Berran Kançal, Nurhan Acun, Serdar

fieremet ve Ça¤la Tanyolaç’›n kat›ld›¤›

“Osmanl›’ya Özgü Tak› ve Obje Sergisi“ni

açm›flt›r. Ayr›ca, I. Ulusal Güzel Sanatlar Liseleri

Resim Yar›flmas›’na da destek vermifltir.

2003 y›l›nda ‹MKB Ankara Sergi Salonu’nda ise,

12 sanatç›ya yer verilmifl ve Fahrettin Baykal,

Senan Eynullayev, Finlandiya’dan Hasan Fuat

Sar› ve Fikri Cantürk gibi sanatç›lar eserlerini

sergilemifllerdir. 

Toplant›, Konferans, Sosyal Etkinlik ve

Projelere Verilen Destek

‹MKB’nin destek verdi¤i toplant›, konferans,

etkinlik ve projeler afla¤›da s›ralanm›flt›r:

• Avrasya Borsalar› Federasyonu’nun 12-13

Haziran 2003 tarihlerinde, ‹MKB’de gerçeklefltirdi¤i

"Çal›flma Komitesi" toplant›lar›,

• T.C. Baflbakanl›k Özellefltirme ‹daresi

Baflkanl›¤›’n›n, Maliye Bakan› Kemal

Unak›tan’›n baflkanl›¤›nda, 18 May›s 2003

tarihinde Borsa’da gerçeklefltirdi¤i toplant›,

• Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 8 May›s 2003

tarihinde Borsa’da gerçeklefltirdi¤i "Banka

D›fl› Mali Kurumlar ve Sermaye Piyasas›"

konulu konferans›,    

• Sermaye Piyasas› Kurulu’nca 12-14 Aral›k 2003

tarihleri aras›nda Bolu/Abant’ta düzenlenen 

"Sermaye Piyasalar› De¤erlendirme Toplant›s›",

• Zihinsel engelli gençlerin spor yapmalar›n› ve

daha fazla sporcunun "Özel Olimpiyatlar”a

kat›lmas›n› sa¤lamak amac›yla 5 Haziran 2003

tarihinde, ‹MKB’de bafllat›lan "Bir Sporcuyu

Destekle" ba¤›fl kampanyas›,

• Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Teflkilat› (OECD)

ile ortaklafla yürütülen "KOB‹’lerin Gelifltirilmesi

ve Finansman›" bafll›kl› proje,

• ‹stanbul Üniversitesi taraf›ndan düzenlenen

"Emlak ve Emlak Yönetimi" konulu e¤itim

program›.

Özel Olimpiyat Organizasyonu’nun  

5 Haziran 2003 tarihinde ‹MKB’de

bafllatt›¤› “Bir Sporcuyu Destekle

Kampanyas›”nda Osman Birsen, 

Devlet Bakan› M. Ali fiahin ve 

ifladam› Sak›p Sabanc› ile birlikte

‹MKB Baflkan›, “Bir Sporcuyu

Destekle Kampanyas›”nda  

Dilek Sabanc› ile birlikte



‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›

1 Ocak - 31 Aral›k 2003

Hesap Dönemine Ait

Denetleme Kurulu Raporu



‹STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 
GENEL KURULUNA

DENETÇ‹ RAPORU

6 Ekim 1984 gün ve 18537 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan "Menkul K›ymetler Borsalar›n›n Kurulufl ve
Çal›flma Esaslar› Hakk›nda Yönetmeli¤in" 24. Maddesi uyar›nca Borsan›n hesap ve ifllemleri kanun,
kararname, tebli¤ ve borsa genel kurul kararlar› çerçevesinde incelenmifltir.

Borsan›n tüm kay›t ve ifllemlerinin muhasebe kurallar›na, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli¤ine uygun tutuldu¤u
ve belgelerin gerçek durumu yans›tt›¤› tespit edilmifltir.

2003 Y›l› Bilanço ile 01.01.2003 - 31.12.2003 dönemi Gelir-Gider hesaplar›n›n onaylanmas›n› ve Yönetim
Kurulunun aklanmas›n› takdirlerinize arz ederiz.

Denetçi Denetçi
Hakan TURUNÇ Ayd›n Çakmakkaya

18/Mart/2004



‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›

1 Ocak - 31 Aral›k 2003

Hesap Dönemine Ait

Ba¤›ms›z Denetim Raporu ve Mali Tablolar



‹STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
31 ARALIK 2003 HESAP DÖNEM‹NE A‹T
BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU

‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› ("‹MKB")'n›n 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle düzenlenmifl bilançosunu ve bu
tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunu incelemifl bulunuyoruz. ‹ncelememiz, Sermaye Piyasas›
Kurulu taraf›ndan yay›mlanan Türkiye'de genel kabul görmüfl denetim ilke, esas ve standartlar›na uygun
olarak yap›lm›fl ve dolay›s›yla hesap ve ifllemlerle ilgili olarak muhasebe kay›tlar›n›n kontrolü ile gerekli
gördü¤ümüz di¤er yöntem ve teknikleri içermifltir. 

Not 18 (c)'de aç›kland›¤› üzere, 4487 say›l› Yasa'da öngörülen ödemeyle ilgili olarak, ‹MKB taraf›ndan 
31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle iliflikteki mali tablolarda herhangi bir karfl›l›k ayr›lmam›flt›r.

Not 18 (b)’de aç›kland›¤› üzere, ‹MKB, 4481 say›l› Yasa’da belirtilen gelirlerinin, bu kanunun yay›m› tarihine
kadar birikmifl tutarlar› ile bu kanunun yay›m›n› izleyen tarihten 31 Aral›k 2004 tarihine kadar her ay sonu
itibariyle birikecek tutarlar› üzerinden T.C. Maliye Bakanl›¤›’na ödeme yapmaktad›r. Bu yükümlülü¤e
istinaden ‹MKB bir önceki dönemden farkl› olarak bilanço tarihi itibariyle 2003 y›l› için mali tablolarda bu
yükümlülükle ilgili karfl›l›k ay›rmam›flt›r.

Görüflümüze göre, yukar›da birinci paragrafta belirtilen mali tablolar, yukar›daki ikinci ve üçüncü
paragraflarda belirtilen hususlar›n etkileri d›fl›nda, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'n›n 31 Aral›k 2003
tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonuçlar›n›
yukar›da üçüncü paragrafta izah edilen tahakkuk uygulamas› haricinde bir önceki hesap dönemi ile tutarl› bir
flekilde uygulanan Türkiye'de genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerine uygun olarak do¤ru bir biçimde
yans›tmaktad›r. 

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

Billur Demet Atan
Sorumlu Ortak, Bafldenetçi

13 fiubat 2004
‹stanbul, Türkiye

Güney S.M.M.M. A. fi. is an affiliated firm of Ernst & Young International
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‹STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI

31 ARALIK 2003 VE 2002 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE B‹LANÇOLAR
(Milyon TL olarak gösterilmifltir)

2003 2002

AKT‹F (VARLIKLAR)

I- DÖNEN VARLIKLAR 66,698,913 103,254,693
Haz›r de¤erler 36,241,894 75,660,986
Menkul k›ymetler 252,372 272,779
Alacaklar 27,649,384 22,332,149
Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklar› 1,672,135 2,662,846
Di¤er dönen varl›klar 883,128 2,325,933

II- DURAN VARLIKLAR 198,838,033 146,235,986
Alacaklar 10,733 12,409
Di¤er alacaklar (Net) 63,148,211 46,342,920
Mali duran varl›klar 18,804,461 14,478,494
Maddi duran varl›klar (Net) 116,109,846 84,696,103
Maddi olmayan duran varl›klar (Net) 764,782 706,060

AKT‹F (VARLIKLAR) TOPLAMI 265,536,946 249,490,679

PAS‹F (KAYNAKLAR)

I- KISA VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR 7,571,601 56,943,478
Borçlar 1,778,559 2,328,476
Di¤er borçlar 19,513 38,949
Ödenecek vergi ve di¤er yükümlülükler 5,767,449 54,331,427
Borç ve gider karfl›l›klar› 6,080 244,626

II- UZUN VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR 24,155,829 23,589,645
Borçlar 34,534 40,919
Borç ve gider karfl›l›klar› 24,121,295 23,548,726

III- ÖZ KAYNAKLAR 233,809,516 168,957,556
Sermaye yedekleri 73,314,735 50,473,166
Geçmifl y›llar gelir gider fark› 118,484,390 (24,936,284)
Cari y›l gelir gider fark› 42,010,391 143,420,674

PAS‹F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 265,536,946 249,490,679

‹liflikteki notlar bu bilançolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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‹STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI

31 ARALIK 2003 VE 2002 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE GEL‹R TABLOLARI
(Milyon TL olarak gösterilmifltir)

2003 2002

FAAL‹YET GEL‹RLER‹ 66,441,839 78,984,474

YASAL GEL‹RLER 52,735,629 51,866,758
Borsa üyeleri y›ll›k aidatlar› 115,431 78,491
Menkul k›ymet kotasyon ücretleri 7,370,323 5,484,438
Menkul k›ymet tescil ücretleri 14,905,294 21,782,710
Menkul k›ymet borsa paylar› 30,344,581 24,521,119

SA‹R FAAL‹YET GEL‹RLER‹ 13,706,210 27,117,716
Ofis kiralar› 326,127 1,022,513
Üyeler ve ilave terminal kullan›m ücretleri 4,082,778 5,838,712
Temsilci kurs ücretleri 63,451 145,751
Takas temerrüt faiz gelirleri 94,835 6,113,437
Gecikme faiz gelirleri 143,528 3,585,528
Veri yay›n gelirleri 8,297,441 8,461,445
Bilgi ve bas›l› yay›n gelirleri 53,989 132,740
Tahsis ve kat›l›m gelirleri 295,409 26,396
Sosyal tesis gelirleri 224,391 224,253
Di¤er gelirler 124,261 1,566,941

D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN OLA⁄AN GEL‹R VE KARLAR 40,834,267 126,274,245

‹fiT‹RAKLERDEN TEMETTÜ GEL‹RLER‹ - 7,561,200
Takasbank - 7,561,200

FA‹Z GEL‹RLER‹ 40,649,694 118,399,268
Mevduattan al›nan faizler 19,797,607 107,856,293
Yat›r›m fonu kat›lma belgesi gelirleri 69,556 89,614
Garanti fonu nema gelirleri 20,781,676 10,447,433
Di¤er faiz gelirleri 855 5,928

KONUSU KALMAYAN KARfiILIKLAR 32,862 31,595
fiüpheli di¤er alacak karfl›l›¤› iptal karlar› 32,862 31,595

KAMB‹YO KARLARI 151,711 282,182

OLA⁄ANDIfiI GEL‹R VE KARLAR 263,734 6,670,506

ÖNCEK‹ DÖNEM GEL‹R VE KARLARI 263,734 6,670,506
Di¤er önceki dönem gelir ve karlar› 263,734 6,670,506

GEL‹RLER TOPLAMI 107,539,840 211,929,225

‹liflikteki notlar bu tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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‹STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI

31 ARALIK 2003 VE 2002 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE GEL‹R TABLOLARI
(Milyon TL olarak gösterilmifltir)

2003 2002

FAAL‹YET G‹DERLER‹ (52,816,281) (57,190,020)

GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹ (52,816,281) (57,190,020)
‹lk madde ve malzeme giderleri (401,859) (522,531)
Personel ücret ve giderleri (32,169,480) (33,522,677)
Kurul ücret ve giderleri (56,170) (60,942)
D›flar›dan sa¤lanan fayda ve hizmetler (7,313,842) (7,150,468)
Çeflitli giderler (4,540,863) (10,541,525)
Vergi resim ve harçlar (2,505,815) (717,317)
Amortismanlar ve tükenme paylar› (5,828,252) (4,674,560)

D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN OLA⁄AN G‹DER VE ZARARLAR (6,985,467) (4,599,327)

KOM‹SYON G‹DERLER‹ (6,591,221) (3,841,465)
Takasbank garanti fonu komisyon giderleri (4,071,221) (1,951,465)
Takas ücreti (2,520,000) (1,890,000)

KARfiILIK G‹DERLER‹ (142,450) (659,066)
fiüpheli di¤er alacaklar karfl›l›k gideri (142,450) (659,066)

KAMB‹YO ZARARLARI (251,796) (98,796)

F‹NANSMAN G‹DERLER‹ (226) (127)

UZUN VADEL‹ BORÇLANMA G‹DER‹ (226) (127)
Teminat mektubu komisyonlar› (226) (127)

OLA⁄ANDIfiI G‹DER VE ZARARLAR (5,727,475) (6,719,077)

ÖNCEK‹ DÖNEM G‹DER VE ZARARLARI (548,648) (332,376)
Di¤er önceki dönem gider ve zararlar› (548,648) (332,376)

D‹⁄ER OLA⁄ANDIfiI G‹DER VE ZARARLAR (5,178,827) (6,386,701)
Di¤er çeflitli ola¤and›fl› gider ve zararlar (5,178,827) (6,386,701)

G‹DERLER TOPLAMI (65,529,449) (68,508,551)

DÖNEM GEL‹R G‹DER FARKI 42,010,391 143,420,674

‹liflikteki notlar bu tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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‹STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI

31 ARALIK 2003 VE 2002 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE B‹LANÇO D‹PNOTLARI
(Aksi belirtilmedikçe Milyon TL olarak gösterilmifltir)

1- Kurumun fiili faaliyet konusu: ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› ("‹MKB"), 6 Ekim 1983 tarihli Resmi
Gazete'nin 18183 mükerrer say›l› nüshas›nda yay›mlanan 91 say›l› Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen
yaz›l› esaslar dahilinde borsalar›n aç›k, düzenli ve dürüst çal›flmas›n› sa¤lamak üzere borsada ifllem görmesi
mümkün olan k›ymetlerin al›m ve sat›m›, fiyatlar›n tespit ve ilan› iflleriyle ve sermaye piyasas›n›n ekonomik
geliflmede etkin bir rol oynamas›n› sa¤lamak amac›yla kurulmufl olan tüzel kiflili¤e haiz bir kamu kurumudur. 

6 Ekim 1984 tarihinde bu kararnameye dayanarak 84/8581 karar numaral› "Menkul K›ymetler Borsalar›n›n
Kurulufl ve Çal›flma Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik" ("Genel Yönetmelik") haz›rlanarak yürürlü¤e girmifltir. Söz
konusu yönetmelik borsalar›n kurulufl, yönetim, çal›flma ve denetlenme esaslar›n› düzenlemektedir.

Genel yönetmeli¤in 5. Maddesi çerçevesinde 19 Ekim 1984 tarihinde ‹MKB'nin kurulmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.
‹MKB, kurulufl, çal›flma esas ve kurallar› hakk›nda bir yönetmelik haz›rlam›fl ve bu yönetmelik Sermaye
Piyasas› Kurulu ("SPK") taraf›ndan kabul edilmifl ve 18 Aral›k 1985 tarihinde Resmi Gazete'de yay›mlanarak
yürürlü¤e girmifltir. Böylece ‹MKB ilk al›m sat›m ifllemini 26 Aral›k 1985 tarihinde gerçeklefltirmifltir.

‹MKB tüm kay›t ve ifllemlerini SPK taraf›ndan onaylanan özel bütçeye uygun olarak tutmaktad›r. Bütçede 
yer alan gelir, gider kalemleri ile harcama usulleri ilgili borsa yönetmeliklerinde belirtildi¤i flekilde
düzenlenmektedir.

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

3- Cari dönemde duran varl›k hareketleri:

2003 2002

a) Sat›n al›nan, imal veya infla edilen maddi duran 
varl›klar›n maliyeti: 14,476,378  TL 4,374,175  TL

b) Sat›lan veya hurdaya ayr›lan maddi duran 
varl›k maliyeti: 265  TL 111,491  TL

c) Cari dönemde ortaya ç›kan yeniden de¤erleme art›fllar›:
- Varl›k maliyetlerinde (+) 25,940,117  TL 33,703,992  TL
- Birikmifl amortismanlarda (-) (3,098,548) TL (3,274,007) TL

d) Yap›lmakta olan yat›r›mlar›n niteli¤i, toplam tutar›, 
bafllang›ç ve bitifl tarihi ve tamamlanma derecesi: 15,293,398  TL 3,379,609  TL

31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle, yap›lmakta olan yat›r›mlar›n, 31,705 TL'l›k (2002 - 31,705 TL) k›sm› Sermaye
Piyasalar› Merkezi projesiyle ilgili olan dan›flmanl›k, proje maket yar›flmas› ve buna benzer harcamalardan;
12,234,729 TL'l›k (2002 - 1,071,890 TL) k›sm› SPK binas› için yap›lan harcamalardan; 110,142 TL'l›k 
(2002 - 110,142 TL) k›sm› ‹MKB Anabina Güçlendirme projesiyle ilgili yap›lan harcamalardan; 576,748 TL'l›k
k›sm› (2002 - 576,748 TL) elektrik enerjisinin daha etkin kullan›lmas› ve istenmeyen elektrik ak›mlar›n›n filtre
edilmesi ile ilgili olan ‹MKB Harmonik Filtrasyon ve Güçlendirme projesi için yap›lan harcamalardan; 31,686
TL'l›k (2002 - 31,686 TL) k›sm› ise hisse senetleri piyasas›ndaki ifllemlerin denetimini sa¤lamak amac›yla
bilgi iflletim sistemi ile ilgili olan SPK-‹MKB Gözetim Projesi ile ilgili yap›lan harcamalardan oluflmaktad›r.
1,559,049 TL'l›k k›s›m (2002 - 1,557,439 TL) Uzak Eriflim A¤› Projesiyle ilgili olan yat›r›m harcamalar›ndan
oluflmaktad›r. Kalan 749,339 TL’lik k›sm› Kamuyu Ayd›nlatma Projesiyle ilgili olan yat›r›m harcamalar›ndan
oluflmaktad›r.

4- ‹flletmenin ortaklar, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klar, grup flirketleri ile olan alacak-borç iliflkisi: ‹MKB,
ifltiraki olan ‹MKB Takas ve Saklama Bankas› A.fi.'den 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle bu ifltiraki nezdinde
bulundurdu¤u Garanti Fonu'ndan dolay› 63,148,211 TL (2002 - 46,342,920 TL) tutar›nda alacakl›
durumdad›r.

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

Menkul K›ymet Tescil Ücretleri

Borsa d›fl›nda yap›lan ifllemlerin tescili neticesinde oluflan gelirlerdir. Borsa d›fl›nda yap›lan menkul k›ymet
al›fl-sat›fl, repo ve ters repo ifllemleri banka ve arac› kurumlar taraf›ndan ‹MKB'ye haftal›k olarak bildirilmekte
ve ‹MKB bildirilen bu ifllemlerle ilgili olarak tescil ücretlerini haftal›k olarak tahakkuk ettirmektedir. 
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‹STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI

31 ARALIK 2003 VE 2002 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Devam›)
(Aksi belirtilmedikçe Milyon TL olarak gösterilmifltir)

Menkul K›ymet Borsa Paylar›

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

Yabanc› Para Varl›k ve Borçlar

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

Menkul K›ymetler

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

K›dem Tazminat› Yükümlülü¤ü

‹MKB ‹fl Kanunu uyar›nca istifalar ve hakl› nedenler d›fl›ndaki iflten ç›karmalarda ve emeklilik halinde
personele tazminat ödemek durumundad›r. Bu tazminat, iflten ç›karma veya emeklilik tarihine kadar çal›fl›lan
her y›l için 31 Aral›k 2003 tarihinde geçerli olan k›dem tazminat› tavan› 1,389.95 TL 
(2002 - 1,260.15 TL)'yi geçmemek flart› ile 30 günlük ücret karfl›l›¤›d›r. ‹MKB ayr›ca k›dem tazminat›
yükümlülü¤ünün tamam› için Borsa bütçesinde belirtilen oranlar nispetinde bir sonraki dönemde yap›lmas›
olas› ödemeler için tahakkuk yapmaktad›r. K›dem tazminat› karfl›l›klar› borç ve gider karfl›l›klar› hesab›nda
takip edilmektedir. 

‹MKB personel yönetmeli¤inin 49. Maddesi hükmü uyar›nca personeline ödenmek üzere hizmet ikramiyesi
gider tahakkuku hesaplamaktad›r. Bu hesaplama personelin kademesi ve k›dem y›l› dikkate al›narak son
maafl› üzerinden yap›lmaktad›r. 

‹hbar Tazminat›

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

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varl›klar

Amortismana tabi maddi duran varl›klar, "elde etme maliyeti" art› yeniden de¤erleme de¤er art›fllar› ile
gösterilmektedir. ‹MKB amortismana tabi maddi duran varl›klar›n›, 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle yeniden
de¤erleme oran› olan %28.5 (2002 - %59) oran›n› kullanarak yeniden de¤erlemeye tabi tutmufltur.
Amortisman, binalar hariç, maddi duran varl›klar›n yeniden de¤erlenmifl tutarlar› üzerinden do¤rusal
amortisman yöntemi ile afla¤›daki oranlar kullan›larak hesaplanm›flt›r.

Binalar %2
Demirbafllar %20
Nakil vas›talar› %20
Özel maliyet bedelleri %20

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

Di¤er Bilanço Kalemleri

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

6- Bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan ve aç›klamay› gerektiren hususlara iliflkin bilgi: 1 Ocak 2004
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere k›dem tazminat› tavan› çal›fl›lan y›l bafl›na 1,485.43 TL'na
yükseltilmifltir.

7- fiarta ba¤l› zararlar ve her türlü flarta ba¤l› kazançlara iliflkin bilgi: (‹flletmeyi borç alt›na sokacak ve
dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtiyatlar›n mahiyetleri bu bölümde aç›klan›r).

31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle, ‹MKB lehine yürütülen 8 davan›n toplam tutar› 620,560 TL (2002 - 568,236
TL)'d›r. ‹MKB aleyhine yürütülen 277 adet davan›n toplam tutar› ise 10,346,237 TL (2002 - 7,506,610
TL)'d›r. Ayr›ca, ‹MKB’nin yabanc› para borçlar›n›n içinde yer alan 508,010.70 ABD Dolar› tutar›ndaki dövizli
borcu, karfl› taraf ile ihtilafl› olunmas› sebebiyle geçmifl y›llarda oldu¤u gibi y›l sonu kur de¤erlemesine tabi
tutulmam›flt›r.



faaliyet raporu 2003     3 7

‹STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI

31 ARALIK 2003 VE 2002 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE B‹LANÇO D‹PNOTLARI (Devam›)
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8- Aktif de¤erlerin toplam sigortalar›: 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle aktiflere iliflkin toplam sigorta kapsam›
yaklafl›k olarak 181,470,438 TL (2002 - 186,810,212 TL)'d›r. 

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

2003 2002

Üyelerden al›nan teminatlar:
Tahvil ve bono piyasas› teminatlar› 2,037,956,863 TL 1,974,307,602 TL
Hisse senetleri piyasas› teminatlar› 64,329,704 TL 13,061,260 TL
Uluslararas› tahvil ve bono piyasas› teminatlar› 1,296,811 TL 1,624,965 TL
Vadeli ifllemler piyasas› teminatlar› 11,864,598 TL 12,626,200 TL

2,115,447,976 TL 2,001,620,027 TL

10-Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutar›:

2003 2002

‹MKB zorunlu e¤itime katk› pay› fonu 585,411,293 TL 440,428,603 TL
4487 say›l› yasa özel fonu 58,772,669 TL 41,105,866 TL
D›fl etkinlikler fonu 542,227 TL 611,068 TL
Sahte Çukurova Elektrik A.fi. hisse senetleri tazmin fonu 119,101 TL 92,060 TL
fiemsiye sigorta avans hesab› 14,657 TL 17,163 TL

644,859,947 TL 482,254,760 TL

11-Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmifl menkul k›ymetlerin ve finansal duran varl›klar›n
borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmifl menkul k›ymetlerin ve finansal duran
varl›klar›n maliyet bedellerine göre de¤erlerini gösteren bilgi:

2003 2002
Borsa Rayiç Maliyet Borsa Rayiç Maliyet

Menkul K›ymetler De¤eri De¤eri De¤eri De¤eri

Yat›r›m Fonu 
(‹fl Bankas› B Tipi Likit Fon) 252,372 TL 252,372 TL 272,779 TL 272,779 TL

12-Vadesi gelmifl bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayr›lan flüpheli alacak tutarlar› (bu
tutarlar ayr› toplamlar olarak gösterilir): ‹MKB'nin 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle flüpheli alacak tutar›
885,942 TL (2002 - 792,982 TL) olup ayn› miktarda karfl›l›k ayr›lm›flt›r. 

13- ‹flletme ile dolayl› sermaye ve yönetim iliflkisine sahip ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klar›n dökümü ile
ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klar hesab›nda yer alan ortakl›klar›n isimleri ve ifltirak oran ve tutarlar›, söz
konusu ortakl›klar›n düzenlenen en son mali tablolar›nda yer alan dönem kar› veya zarar›, net dönem
kar› veya zarar› ile bu mali tablolar›n ait oldu¤u dönem, Sermaye Piyasas› Kurulu'nun standartlar›na
göre haz›rlan›p haz›rlanmad›¤›, ba¤›ms›z denetime tabi tutulup tutulmad›¤› ve ba¤›ms›z denetim
raporunun olumlu, olumsuz ve flartl› olmak üzere hangi türde düzenlendi¤i: Mali duran varl›klar
hesab›ndaki 16,679,809 TL (2002 - 13,763,843 TL), ‹MKB'nin ‹MKB Takas ve Saklama Bankas› A.fi.'ne olan
ifltirakinden oluflmaktad›r. ‹fltirakin nominal de¤eri 14,370,088 TL (2002 - 13,562,192 TL) olup bu tutar ‹MKB
Takas ve Saklama Bankas› A.fi. sermayesinin %23.95'ine (2002 - %22.60) karfl›l›k gelmektedir. 

‹MKB Takas ve Saklama Bankas› A.fi. mali tablolar›n› Türk Kanunlar›na ve Tek Düzen Hesap Plan›na uygun
olarak haz›rlamaktad›r ve mali tablolar› y›ll›k ba¤›ms›z denetimden geçmektedir. 31 Aral›k 2003 tarihi
itibariyle denetlenmemifl enflasyona göre düzeltilmifl mali tablolara göre net dönem kar› 34,228,000 TL'dir
(2002 - denetlenmemifl enflasyona göre düzeltilmifl mali tablolara göre 23,806,000 TL kar).

Mali duran varl›klar hesab›ndaki 94,279 TL (2002 - 94,279 TL), ise ‹MKB'nin K›rg›zistan Borsas›'na olan
ifltirakinden oluflmakta olup bu tutar K›rg›zistan Borsas› sermayesinin %24.51'ine (2002 - %24.51) karfl›l›k
gelmektedir.

K›rg›zistan Borsas› mali tablolar›n› K›rg›zistan kanunlar›na uygun olarak haz›rlamaktad›r ve mali tablolar› y›ll›k
ba¤›ms›z denetimden geçmektedir. 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle denetlenmemifl mali tablolara göre net
dönem zarar› 51,393 TL’d›r. (31 Aral›k 2002 tarihli mali tablolar› rapor tarihi itibariyle temin edilememifltir.)

Mali duran varl›klar hesab›ndaki 50,373 TL (2002 - 50,373 TL), ise ‹MKB'nin Bakü Borsas›’na olan ifltirakinden
oluflmakta olup bu tutar Bakü Borsa's› sermayesinin %5.55'ine (2002 - %5.55) karfl›l›k gelmektedir.
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Bakü Borsas› mali tablolar› Azerbaycan kanunlar›na uygun olarak haz›rlamaktad›r. 31 Aral›k 2003 tarihi
itibariyle denetlenmemifl mali tablolara göre net dönem zarar› 15,789 TL'd›r (2002 - 43,788 TL kar).

Mali duran varl›klar hesab›ndaki 900,000 TL (2002 - 300,000 TL) ‹MKB'n›n Merkezi Kay›t Kuruluflu Anonim
fiirketi'ne olan ifltirakinden oluflmaktad›r.

Merkezi Kay›t Kuruluflu Anonim fiirketi mali tablolar›n› Türk Kanunlar›na ve Tek Düzen Hesap Plan›na uygun
olarak haz›rlamaktad›r. 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle denetlenmemifl mali tablolara göre net dönem zarar›
1,554,460 TL’ d›r (2002 - 13,835 TL kar).

Mali duran varl›klar hesab›ndaki 1,080,000 TL (2002 - 270,000 TL), ise ‹MKB'nin Vadeli ‹fllem ve Opsiyon
Borsas› Anonim fiirketi'ne olan ifltirakinden oluflmaktad›r. 

Vadeli ‹fllem ve Opsiyon Borsas› Anonim fiirketi mali tablolar›n› Türk Kanunlar›na ve Tek Düzen Hesap
Plan›na uygun olarak haz›rlamaktad›r. 31 Aral›k 2003 tarihli mali tablolar› rapor tarihi itibariyle temin
edilememifltir.

14- ‹fltirakler ve ba¤l› ortakl›klarda içsel kaynaklardan yap›lan sermaye art›r›m› nedeniyle elde edilen
bedelsiz hisse senetleri: ‹MKB'nin ifltirakinin bulundu¤u ‹MKB Takas ve Saklama Bankas› A.fi.'nin cari y›l
içinde içsel kaynaklardan yapt›¤› sermaye art›r›m› nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutar› yoktur.
(2002 - 442,912 TL). 

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

Maliyet Birikmifl Net Defter
De¤erindeki Amortismandaki De¤erindeki

Art›fl Art›fl Art›fl

31 Aral›k 2001 8,612,500 TL (1,963,847) TL 6,648,653 TL
31 Aral›k 2002 33,703,992 TL (3,274,007) TL 30,429,985 TL
31 Aral›k 2003 25,940,117 TL (3,098,548) TL 22,841,569 TL

16-Yabanc› paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut
yabanc› paralar›n ayr› ayr› tutarlar› ve TL'na dönüfltürülme kurlar›:

31 Aral›k 2003
Döviz Döviz
Cinsi Tutar› Kur (TL) Tutar› (TL)

BANKALAR USD 135,590 1,395,835 189,261
EUR 101,388 1,745,072 176,929

ALACAKLAR USD 50,500 1,395,835 70,489

VER‹LEN AVANSLAR USD 517,284 1,395,835 722,043

VER‹LEN DEPOZ‹TO VE TEM‹NATLAR USD 6,321 1,395,835 8,823
EUR 8,324 1,745,072 14,526

BORÇLAR USD 38,473 1,395,835 53,702

ALINAN DEPOZ‹TO VE TEM‹NATLAR USD 19,209 1,395,835 26,812
EUR 405 1,745,072 707
GBP 890 2,476,610 2,204
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31 Aral›k 2002
Döviz Döviz
Cinsi Tutar› Kur (TL) Tutar› (TL)

BANKALAR USD 85,070 1,634,501 139,047
EUR 955 1,703,477 1,627

140,674

VER‹LEN AVANSLAR USD 1,880 1,634,501 3,073
EUR 382 1,703,477 651

3,724

VER‹LEN DEPOZ‹TO VE TEM‹NATLAR USD 6,321 1,634,501 10,332

10,332

ALACAKLAR USD 213,295 1,634,501 348,632

348,632

BORÇLAR USD 15,960 1,634,501 26,087

26,087

ALINAN DEPOZ‹TO VE TEM‹NATLAR USD 18,739 1,634,501 30,630
GBP 890 2,618,888 2,331

32,961

31 Aral›k 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle, ‹MKB dövize dayal› borçlar›n› T.C. Merkez Bankas› döviz sat›fl
kurlar› ile de¤erlemek yerine al›fl kurlar› ile de¤erlemifltir. Bu durumun ‹MKB mali tablolar›na etkisi önemsizdir.

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

2003 2002

Yönetici 84 83
Memur 365 379

449 462

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

a) ‹MKB, Yönetim Kurulu'nun 9 Aral›k 1997 gün 589 say›l› karar› ile 1997 y›l›nda 32,000,000 TL'l›k bir tutar›
kesintisiz e¤itime katk› pay› olarak ba¤›fllam›flt›r. Bu amaçla "‹MKB Zorunlu E¤itim Katk› Pay› Fonu" ad›
alt›nda ilkö¤retim okullar› yap›m› için tahsis edilen ve kamu bankalar›nda vadeli hesaplarda de¤erlendirilen
bir fon oluflturulmufltur. Kurulan bu fon Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlar› çerçevesinde, ‹MKB
taraf›ndan yönetilmektedir. Bu hizmetin karfl›l›¤›nda ‹MKB herhangi bir ücret ya da komisyon almamaktad›r.
‹MKB'nin mal varl›¤›na dahil olmayan ve önemli bölümü ‹MKB Zorunlu E¤itim Katk› Pay› Fonu olan bu tür
fonlarla ilgili tutarlar, geçmifl y›llarda aktif ve pasif hesaplarda, di¤er haz›r de¤erler ve di¤er borç kalemleri
alt›nda gösterilmifltir. Bu fonlarla ilgili tutarlar 1999 y›l›nda ise naz›m hesaplarda takip edilmeye bafllanm›flt›r. 
31 Aral›k 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle bu fonlar›n en önemli bölümü olan ‹MKB Zorunlu E¤itime Katk› Pay›
Fonu'nun anapara tutar› 585,411,292 TL'd›r (2002 - 440,428,603TL).

b) 26 Kas›m 1999 tarih ve 23888 mükerrer say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan, 4481 say›l› Yasa'da
belirtildi¤i üzere ‹MKB'de yap›lan ifl ve ifllemler nedeniyle al›nan menkul k›ymet kotasyon ve tescil ücretleri
ile kurtaj ücretlerinden ödenecek borsa paylar›n›n, Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan yap›lan tescil ve
kay›tlar nedeniyle al›nan ücretlerin, bu Kanunun yay›m› tarihine kadar birikmifl tutarlar› ile bu kanunun
yay›m›n› izleyen tarihten 31 Aral›k 2004 tarihine kadar her ay sonu itibariyle birikecek tutarlar› üzerinden,
Maliye Bakanl›¤›n›n teklifi ve Baflbakan›n onay› ile belirlenecek oranlara göre hesaplanacak k›sm›, Maliye
Bakan› taraf›ndan belirlenecek süre içinde ödenecektir. ‹MKB, bu yükümlülü¤e istinaden 2003 y›l› içerisinde
Maliye Bakanl›¤›’na 49,500,000 TL ödemifltir.
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c) 4487 Say›l› Yasa'da belirtildi¤i üzere, borsalar›n kotasyon ücreti, tescil ücreti ve borsa pay›ndan oluflan
gelirlerinin %5'i Kurul bütçesine gelir olarak kaydedilecektir. Bu oran› Kurul'un talebi üzerine %10'a kadar
artt›rmaya ilgili Bakanl›k karar verebilmektedir. Ancak bu maddeye göre Kurul'a gelir kaydedilecek tutar,
borsalar›n y›ll›k gelir gider fark›n›n %10'unu aflamaz. 

d) ‹MKB Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2003 tarih ve 910 say›l› toplant›s›nda al›nan, ‹MKB ad›na tescil
tarihlerinden itibaren emlak vergileri ödenmeyen arsa ve binalar ile 2000 y›l›ndan itibaren emlak vergileri
ödenmeyen Borsa lojmanlar›na iliflkin emlak vergilerinin 4811 say›l› Vergi Bar›fl› Kanunu’ndan yararlan›larak
ödenmesi; 4811 say›l› kanundan yararlan›lamayan tarih olan 31 A¤ustos 2002 tarihinden sonra tahakkuk
eden emlak vergilerinin ise faiz ve cezalar›yla ödenmesi karar› çerçevesinde; ‹MKB’nin sahibi oldu¤u bina
ve arsalar için geçmifl dönemlerde ödenmeyen emlak vergilerinin 4811 say›l› Vergi Bar›fl› Kanunu’ndan
yararlan›larak, toplam tahakkuk edilen tutarlar dahil 1,718,558 TL’s› vergi gideri oluflmufltur.

e) Mali tablolar› önemli ölçüde etkileyen hesap kalemleri afla¤›da belirtilmifltir:

e.1) Haz›r De¤erler:

2003 2002

Kasa - 4 TL
Bankalar 36,241,894 TL 75,660,982 TL

36,241,894 TL 75,660,986 TL

Bankalardaki mevduat›n 35,874,220 TL tutar›ndaki k›sm› (2002 - 75,498,377 TL) vadeli mevduattan
oluflmaktad›r. 

e.2) Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuklar›:

31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklar›n›n 509,122 TL tutar›ndaki k›sm›
(2002 - 1,523,344 TL), vadeli mevduat faiz tahakkuklar›ndan, 1,163,013 TL (2002 - 1,139,502 TL)’l›k k›sm›
peflin ödenen sigorta giderleri ve personel maafllar›n›n Aral›k ay›na ait k›sm›ndan oluflmaktad›r. 

e.3) Sermaye Yedekleri:

31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle sermaye yedekleri, 72,277,748 TL (2002 - 49,436,179 TL) tutar›nda Mali Duran
Varl›klar ve Maddi Duran Varl›klar yeniden de¤erleme art›fl›ndan, 914,344 TL (2002 - 914,344 TL) tutar›nda
ifltirakler yeniden de¤erleme art›fl›ndan ve 122,643 TL (2002 - 122,643 TL) tutar›nda di¤er sermaye
yedeklerinden oluflmaktad›r.

e.4) Di¤er Çeflitli Ola¤and›fl› Gider ve Zararlar:

31 Aral›k 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle di¤er çeflitli ola¤and›fl› gider ve zararlar hesab› Sermaye Piyasas›
Kurulu'na ödenen kurul pay›ndan oluflmaktad›r.

f) Ek mali tablolar: ‹MKB taraf›ndan haz›rlanan Nakit Ak›m ve Fon Ak›m tablolar› s›ras›yla Ek 1 ve Ek 2'de yer
almaktad›r.

g) ‹MKB'nin mali tablolar›na uygun olmayan bilanço ve gelir tablosu dipnotlar› verilmemifltir.
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2003 2002

1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile 
itfa ve tükenme paylar›: 5,828,252 TL 4,674,560 TL

a) Amortisman giderleri 5,471,574 TL 4,388,845 TL
aa)  Normal amortisman giderleri 4,442,206 TL 3,187,741 TL
ab)  Yeniden de¤erlemeden do¤an amortisman giderleri 1,029,368 TL 1,201,104 TL

b) ‹tfa ve tükenme paylar› 356,678 TL 285,715 TL

2- Dönemin reeskont ve karfl›l›k giderleri:

Hizmet, k›dem ve ihbar tazminat› karfl›l›klar› 572,569 TL 3,799,553 TL
fiüpheli alacak karfl›l›¤› 142,450 TL 659,066 TL

3- Dönemin tüm finansman giderleri: 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle finansman giderleri toplam 226 TL (2002 -
127 TL)'d›r. 

4- Ortaklar, ba¤l› ortakl›k, ifltirakler ile grup flirketlerinden al›nan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri:
‹MKB, ‹MKB Takas ve Saklama Bankas› A.fi.'ne menkul k›ymetlerin takas› hizmetine iliflkin olarak cari y›l içerisinde
2,520,000 TL (2002 - 1,890,000 TL) ve Garanti Fonu yönetimine iliflkin olarak da 4,071,221 TL (2002 - 1,951,465
TL) tutarlar›nda ödemeler yapm›flt›r.

5- Yönetim Kurulu baflkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yard›mc›lar› gibi üst
düzey yöneticilere cari dönemde sa¤lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam›: Cari dönemde yönetim
kurulu baflkan, baflkan yard›mc›s› ve üyelere sa¤lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar› 1,610,880 TL'd›r
(2002 - 1,592,921 TL).

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

7- Önceki döneme iliflkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararlar›n tutarlar›n› ve
kaynaklar›n› gösteren aç›klay›c› not: 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle önceki döneme iliflkin gelirler tutar› 263,734
TL olup, 100,584 TL'l›k k›sm› Reuters Aral›k 2002 ay› kullan›m ücreti tahakkuku, 145,814 TL’l›k k›sm› ise tescil
ücretinden oluflmaktad›r. 31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle önceki döneme iliflkin gelirler tutar› 6,670,506 TL olup
6,060,346 TL'l›k k›sm› Takasbank taraf›ndan ‹MKB Garanti Fonu hesab›na devredilen menkul k›ymet temerrüt
faizleridir. 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle önceki döneme ait giderler tutar› 548,648 TL (2002 - 332,376 TL) olup 2003
y›l› içinde önceki döneme ait mal ve hizmet al›mlar›na iliflkin ödemelerden oluflmaktad›r. 

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

Menkul k›ymet tescil ücretleri 2003 2002

Tahvil tescil gelirleri 14,905,294 TL 21,782,710 TL

Borsa d›fl›nda yap›lan ifllemlerin tescili neticesinde oluflan menkul k›ymet tescil gelirleri afla¤›da belirtilen ifllem
hacimleri üzerinden hesaplanmaktad›r. 

- Tescil Repo - Ters Repo ‹fllem Hacimleri 

O/N Repo O/N Ters Repo Di¤er Repo Di¤er Ters Repo Toplam

2003 321,951,602,436 TL 2,605,405,012 TL 53,132,279,570 TL 281,287,866 TL 377,970,574,884 TL 
2002 341,241,148,306 TL 7,725,954,457 TL 67,785,981,585 TL 813,831,591 TL 417,566,915,939 TL

- Tescil ve kesin al›fl-sat›fl hacimleri

2003 2002

Al›fl toplam› 73,094,657,451 TL 71,033,217,968 TL
Sat›fl toplam› 124,930,125,945 TL 117,884,327,657 TL

Menkul k›ymet borsa paylar› 2003 2002

Hisse senetleri borsa pay› 6,085,003 TL 5,057,066 TL
Tahvil piyasas› borsa pay› 24,259,578 TL 19,463,997 TL
Vadeli ifllemler piyasas› borsa pay› - 56 TL

30,344,581 TL 24,521,119 TL

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

Çeflitli giderler

31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle çeflitli giderler tutar› 4,540,863 TL (2002 - 10,541,525 TL)'d›r. Bu tutar›n 944,244 TL
(2002 - 2,936,372 TL) tutar›ndaki k›sm› yolluklar ve seyahat giderlerinden, 267,286 TL (2002 - 2,776,121 TL)
tutar›ndaki k›sm› reklam giderlerinden, 1,282,315 TL (2002 - 6,111,124 TL) tutar›ndaki k›sm› ise sosyal
giderlerinden kaynaklanmaktad›r. 

‹STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI

31 ARALIK 2003 VE 2002 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE GEL‹R TABLOSU D‹PNOTLARI 
(Aksi belirtilmedikçe Milyon TL olarak gösterilmifltir)



42     faaliyet raporu 2003

‹STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI

31 ARALIK 2003 VE 2002 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T NAK‹T AKIM TABLOLARI
(Milyon TL olarak ifade edilmifltir)

2003 2002

DÖNEM BAfiI NAK‹T MEVCUDU 75,660,986 262,237,440
DÖNEM ‹Ç‹ NAK‹T G‹R‹fiLER‹ 42,010,391 (96,079,326)
Yasal gelirler 52,830,464 57,980,195
Di¤er faaliyetlerden gelirler 54,709,376 153,949,030
Giderler (65,529,449) (68,508,551)

NAK‹T ÇIKIfiI GEREKT‹RMEYEN G‹DERLER 6,400,822 8,474,113
Borç ve gider karfl›l›klar› 572,569 3,799,553
Dönem sabit k›ymet amortisman› 5,828,252 4,674,560

NAK‹T ÇIKIfiI GEREKT‹RMEYEN VARLIK ARTIfiLARI 22,841,569 30,872,897
MDV yeniden de¤erleme art›fllar› 22,841,569 30,429,985
‹fltiraklerden bedelsiz hisse giriflleri - 442,912

NAK‹T G‹R‹fi‹ GEREKT‹RMEYEN VARLIK ARTIfiLARI (5,828,252) (4,551,916)
Di¤er (5,828,252) (4,551,916)

DÖNEN VARLIKLARDA ARTIfi/(AZALIfi) (2,863,313) (12,257,016)
Menkul k›ymetler 20,407 62,522
Alacaklar (5,317,235) (17,382,167)
Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklar› 990,711 7,079,972
Di¤er dönen varl›klar 1,442,805 (2,017,343)

KISA VADEL‹ YABANCI KAYNAKLARDA ARTIfi/(AZALIfi) (49,371,877) 45,242,853
Borçlar (549,917) 912,396
Di¤er borçlar (19,436) 26,230
Ödenecek vergi ve di¤er yükümlülükler (48,563,978) 49,895,245
Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklar› - (17,847)
Borç ve gider karfl›l›klar› (238,546) (5,573,171)

DURAN VARLIKLARDA ARTIfi/(AZALIfi) (52,602,047) (78,279,416)
Alacaklar 1,676 (4,815)
Di¤er alacaklar (16,805,291) (41,593,833)
Mali duran varl›klar (4,325,967) (6,265,631)
Maddi duran varl›klar (Net) (31,413,743) (30,420,548)
Maddi olmayan duran varl›klar (Net) (58,722) 5,411

UZUN VADEL‹ YABANCI KAYNAKLARDA ARTIfi (6,385) 1,357
Borçlar (6,385) 1,357

GEÇM‹fi YILLAR GEL‹R G‹DER FARKINDA AZALIfi - (319,500,000)

YIL SONU NAK‹T MEVCUDU 36,241,894 75,660,986

EK-1
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‹STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI

31 ARALIK 2003 VE 2002 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T FON AKIM TABLOLARI
(Milyon TL olarak ifade edilmifltir)

2003 2002

DÖNEN VARLIKLARDA ARTIfi/(AZALIfi) (36,555,780) (174,319,438)

Haz›r de¤erler (39,419,092) (186,576,454)
Menkul k›ymetler (20,407) (62,522)
Alacaklar 5,317,235 17,382,167
Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklar› (990,711) (7,079,972)
Di¤er dönen varl›klar (1,442,805) 2,017,343

KISA VADEL‹ YABANCI KAYNAKLARDA ARTIfi/(AZALIfi) (49,371,877) 45,242,853

Borçlar (549,917) 912,396
Di¤er borçlar (19,436) 26,230
Ödenecek vergi ve di¤er yükümlülükler (48,563,978) 49,895,245
Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklar› (238,546) (5,591,018)

‹fiLETME SERMAYES‹NDEK‹ ARTIfi/(AZALIfi) 12,816,097 (219,562,291)

EK-2













H‹SSE SENETLER‹ Ulusal Pazar, ‹kinci Ulusal Pazar,  

P‹YASASI Yeni Ekonomi Pazar›* 09:30 - 12:00 /  14:00 - 16:30

Disket ve EX-API ile Emir ‹letimi 09:30 - 09:45 /  14:00 - 14:10

Klavye ve Ex-API ile Emir ‹letimi 09:45 - 12:00 /   14:10 - 16:30

Resmi Müzayede, Birincil Piyasa,

Toptan Sat›fllar Pazar› 11:00 - 12:00

Gözalt› Pazar› 14:00 - 15:00

TAHV‹L VE BONO Kesin Al›m-Sat›m Pazar› Ayn› gün valörlü 09:30 - 12:00 / 13:00 - 14:00

P‹YASASI ‹leri valörlü 09:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Repo/Ters Repo Pazar› Ayn› gün bafllang›ç valörlü 09:30 - 12:00 / 13:00 - 14:00

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

Gayrimenkul Sertifikalar› Pazar› 09:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00

VADEL‹ ‹fiLEMLER Döviz Üzerine (ABD Dolar›, Euro) 

P‹YASASI Vadeli ‹fllem Sözleflmeleri 10:00 - 12:00 / 13:00 - 14:00

ULUSLARARASI Depo Sertifikalar› Piyasas› 13:00 - 16:30

PAZAR
Tahvil ve Bono Piyasas›

Kesin Al›m-Sat›m ‹fllemleri 10:00 - 17:00

Repo/Ters Repo ‹fllemleri 10:00 - 16:00

‹MKB P‹YASALARININ ‹fiLEM SAATLER‹

*3 Mart 2003 tarihinden önce ‹kinci Ulusal Pazar, "Bölgesel Pazarlar"; Yeni Ekonomi Pazar› ise "Yeni fiirketler Pazar›"

olarak adland›r›lmaktayd›.

Finar Kurumsal Tasar›m taraf›ndan üretilmifltir.



‹STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI

‹MKB - Reflitpafla Mah. Tuncay Artun Cad.

Emirgan 34467 ‹stanbul 

Tel: 90.212. 298 21 00 (pbx) Faks: 90.212. 298 25 00 (pbx)

Turkish: http://www.imkb.gov.tr   English: http://www.ise.org




