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BAŞKAN’IN MESAJI
Türk ekonomisi, son 38 yılın en yüksek
büyüme hızına ulaştığı 2004 yılındaki %9,9
oranındaki

büyüme

hızını

takiben,

geçtiğimiz yılda % 7,6’lık büyüme hızı
kaydetmiştir.

Yılın

en

önemli

gelişmelerinden biri, Türk Lirası’ndan altı
sıfır atılarak, Yeni Türk Lirası’na başarıyla
geçilmesi olmuştur. Uluslararası Para Fonu
(IMF) ile sürdürülen ekonomik programın
başarısının yanısıra, Avrupa Birliği ile

İMKB Başkanı Osman BİRSEN

üyelik müzakerelerine başlanması, Türk
ekonomisi için itici bir güç oluşturmuştur.

günlük ortalama işlem hacmi %34 oranında

giren

artış göstererek 794 milyon ABD Doları’na

ekonomideki bu olumlu hava sonucunda

ulaşmıştır. 2005 yılında 9 halka arz

enflasyon, hedeflerin de altında tek haneli

gerçekleşmiş,

rakamlara inmiş, bankacılık sektörü yabancı

şirketlerin toplam piyasa değeri, 2004

bankaların da sektöre ilgisinin artması ile

yılındaki

güç kazanmış, yatırımcı ve tüketici güveni

seviyesinden, 2005 yılı sonunda 163 milyar

artmış ve Türk parası değer kazanmıştır.

ABD Doları’na yükselmiştir. Diğer yandan,

Hızlı

bir

büyüme

sürecine

Borsamızda

98

milyar

işlem
ABD

gören
Doları

her yıl önemli büyüklüklerde işlem yapan
Hazine’nin

yurtdışı

menkul

kıymet

Tahvil

ve

Bono

Piyasası’nın

günlük

ihraçlarına yabancı yatırımcı talebi artmış,

ortalama işlem hacmi de, 2004 yılına göre

borçlanmanın

%28’lik artış kaydederek, 2005 yılında

vadesi

uzamış

ve

faizi

düşmüştür. Yabancı kurumsal yatırımcıların

6.876 milyon ABD Doları’na yükselmiştir.

İMKB’deki yatırımları oransal ve miktar
YTL’ye geçiş çerçevesinde, Hisse Senetleri

olarak önemli ölçüde artmıştır.

Piyasası’nda işlem birimi 1 lot = 1 YTL
Makro ekonomik ortamda yaşanan bu

nominal değerdeki hisse senedi olarak

olumlu gelişmelere paralel olarak, İMKB

yeniden

Ulusal-100 Endeksi, 2005 yılında bir önceki

kaldırılmıştır. “Yeni” hisse senedi işlem

yıla göre YTL bazında %59, ABD Doları

sıralarında zaman zaman ortaya çıkan,

bazında

artış

gerçekçi olmayan fiyat oluşumlarına engel

Piyasası

olacak şekilde, üzerinde temettü kuponu

ise

kaydetmiştir.

%
Hisse

61

oranında

Senetleri
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belirlenmiş,

küsurat

işlemleri

bulunmayan, “yeni” olarak adlandırılan

çerçevesinde 32 trilyon TL ile başlattığı ve

hisse senetlerinin işlem görmesi için pazar

zaman içinde nemalandırdığı eğitim fonu

açılmasında bazı kriterler getirilmiş, olumlu

ile “Ulusal Eğitime Katkı” projesindeki

sonuçlar elde edilmiştir. Öte yandan, Hisse

finansman desteğini sürdürmeye devam

Senetleri Piyasası alım-satım sistemi ve

etmektedir.

üyelerin

başında

sağladığı destekle, 268 İMKB ilköğretim,

aracı

lise ve meslek lisesi inşa edilmiş ve ülke

sistemlerinde

gözlenen

yükün

kurumların

seans

hafifletilmesi,

operasyon

yüklerinin

genelinde

Borsamızın

149.000

bugüne

öğrenciye

kadar

eğitim-

azaltılması ve piyasa oluşumu ve fiyat

öğretim imkanı sağlanmıştır. Milli Eğitim

istikrarına katkıda bulunmak amacıyla,

Bakanlığı

üyelerimizin

çerçevesinde,

de

görüşleri

alınarak

ile

yapılan

IV.

Protokol

İMKB’nin

tasarlanmış olan “açılış seansı” ile ilgili

Fonu’ndan

teknik çalışmalar devam etmektedir. “Açılış

edilerek, bu fonun depremlerde hasar

seansı” uygulamasının 2006 yılı içinde

gören

devreye alınmasını teminen, alım-satım

yapılması, İstanbul’daki okulların depreme

sisteminde gerekli program yazılımları ve

karşı güçlendirilmesi, mevcut inşaatların

yazılım

yapılmıştır.

tamamlanması ve yaşanan depremlerin

Ayrıca Hisse Senetleri Piyasası alım-satım

İMKB 75. Yıl okullarının üzerindeki

sisteminin

etkilerinin

testleri

teknik

çalışmaları

kapasitesinin
altyapının

artırılması

ve

güncelleştirilmesi

planlanmaktadır.
İMKB’de işlem gören şirketlerin kağıt,
dosya,

faks

göndermekte
elektronik

veya

disket

oldukları
ortamda

ortamında
bildirimlerin

bilgi

güvenliği

standartlarına uygun şekilde alınarak yine
elektronik ortamda kamuya duyurulmasını

215

okulların

milyon

Eğitim

yerlerine

tesbit

Her

yıl

olduğu

çalışmalarımıza

İlköğretim”

gibi,
devamlı

teşekkürlerimi sunarım.

tamamlanarak devreye girecektir.

Zorunlu

için

bu

yıl

da,

desteğini

bulunan ilgili tüm kişi ve kuruluşlara

yıl

Borsamız, 1998 yılında “Sekiz Yıllık

edilmesi

üzere, değerli personelimize ve katkıda

çalışmaları çerçevesinde, test yayınına
önümüzdeki

yenilerinin

esirgemeyen, başta sayın üyelerimiz olmak

BİLTEN’in Kamuyu Aydınlatma Projesi
Proje

tahsis

kullanılmasına karar verilmiştir.

amaçlayan, SPK, İMKB ve TÜBİTAK-

başlanmıştır.

YTL

Osman BİRSEN

kampanyası
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Başkan

YÖNETİM KURULU
•

Osman BİRSEN, Başkan

•

Özen GÖKSEL, Başkan Vekili

•

Pamir SEZENER, Üye

•

Yusuf SERBEST, Üye

DENETLEME KURULU
•

Sudi AYDEMİR, Üye

•

Hakan TURUNÇ, Üye

Soldan sağa: Hakan Turunç, Yusuf Serbest, Sudi Aydemir, Osman Birsen, Özen Göksel, Pamir Sezener
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ÜST YÖNETİM
•

Osman BİRSEN, Başkan

•

Arıl SEREN, Birinci Başkan Yardımcısı

•

Emin A. GÜNDEZ, Başkan Yardımcısı

•

Dr. H. Esin AKBULUT, Başkan Yardımcısı

•

Cavit SAVCI, Başkan Yardımcısı

•

Sezai BEKGÖZ, Başkan Yardımcısı

•

İbrahim KURBAN, Teftiş ve Gözetim Kurulu Başkanı

•

Tangül DURAKBAŞA, Baş Hukuk Müşaviri

•

Canan Güven OKAN, Bilgi Sistemleri Merkezi Genel Yönetmeni

Soldan sağa: Cavit Savcı, Esin Akbulut, Emin Ali Gündez, Canan Güven Okan, İbrahim Kurban,
Osman Birsen, Arıl Seren, Tangül Durakbaşa, Sezai Bekgöz
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DİSİPLİN KOMİTESİ
•

Bedii ENSARİ, Başkan

•

O. Sencer TANRIVERDİ, Üye

•

Berrin OKÇU, Üye

Solda sağa: O.Sencer Tanrıverdi, Bedii Ensari, Berrin Okçu

UYUŞMAZLIK KOMİTESİ
•

Yasemin ÖNEY, Başkan

•

Ayşe TERZİ, Üye

•

Tayfun ORAL, Üye

Soldan sağa: Ayşe Terzi, Yasemin Öney, Tayfun Oral
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ABD Doları, portföy yatırımları kalemi ise

2005 YILINDA TÜRK

13,7

EKONOMİSİ VE SERMAYE

gerçekleşmiştir. Yıl sonunda T.C. Merkez

PİYASASI

Bankası Brüt Döviz Rezervleri bir önceki

BÜYÜME

artarak 50,5 milyar ABD Doları seviyesine

Türkiye

milyar

ABD

Doları

olarak

yıl sonuna göre 14,5 milyar ABD Doları

ekonomisi

2004

yılındaki

yükselmiştir.

%9,9 oranındaki büyüme hızının ardından
2005 yılında %7,6’luk büyüme hızına
ulaşmıştır. 2005 yılının ilk çeyreğinde %7,5
olan GSMH’daki büyüme hızı, yılın ikinci
çeyreğinde %4,7 oranında gerçekleşmiş,
üçüncü ve dördüncü çeyrekte ise sırasıyla
%8 ve %10,2 olmuştur. 2005 yılında Gayri
Safi

Milli

Hasıla

361

milyar

ABD

Doları’na, kişi başına milli gelir 5.008 ABD
Doları’na

yükselmiştir.

Son

üç

yıldır

Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN, İMKB’nin
eğitime destek protokolü imza töreninde.

ekonomide görülen istikrarlı büyüme 2005
yılında da devam etmiştir.

PARA ARZI ve ENFLASYON

ÖDEMELER DENGESİ

Türkiye

2005 yılında ihracat bir önceki yıla göre
%15,84 artarak 73,1 milyar ABD Doları;
ithalat ise %18,97 artarak 116 milyar
ABD Doları olmuştur. 2004 yılı sonunda
15,6 milyar ABD Doları açık veren cari
işlemler dengesi, 2005 yılında 22,9 milyar
ABD Doları açık vermiştir. Ödemeler
dengesinin sermaye ve finans hesapları
dengesi kalemi 2005 yılında 20,9 milyar

İstatistik

tarafından

2005

düzenleme

ile

Kurumu
yılında

Toptan

(TÜİK)

yapılan
Eşya

bir

Fiyatları

Endeksi (TEFE) yerine geçmek üzere farklı
bir

endeks

Endeksi’nin

olan

Üretici

(ÜFE)

Fiyatları

hesaplanmasına

başlanmıştır. 2004 yılı sonunda TEFE ve
TÜFE’de sırasıyla %13,84 ve %9,35 olan
yıllık enflasyon oranları 2005 yılı sonunda
ÜFE’de
TÜFE’de
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%2,66

olarak

gerçekleşmiş,

ise

%7,72’ye

gerilemiştir.

Dolaşımdaki para ve vadesiz mevduatı

YTL olan iç borç stoku 2005 yılı sonu

içeren M1 para arzı 2005 yılı sonu itibariyle

itibariyle

nominal %41,7 artışla 29,5 milyar YTL’den

17,8 milyar YTL’si Hazine bonosu olmak

41,8 milyar YTL’ye yükselmiştir. Vadeli

üzere toplam 244,8 milyar YTL olarak

mevduatı

gerçekleşmiştir. 2005 yılında, iç borç

da

%40,1 artışla

içeren
109.3

M2
milyar

para

arzı

YTL’den

stokunda

227 milyar

Devlet

YTL’si

tahvili

ve

tahvil,

Hazine

153,1 milyar YTL’ye ulaşmıştır. Yurtiçi

bonosunun payları %93 ve %7 olarak

kaynaklı döviz tevdiat hesaplarını (2005

gerçekleşmiştir. 2004 yılı sonunda 161,9

sonu itibariyle 76,4 milyar YTL) da içeren

milyar ABD Doları olan dış borç stoku

M2Y para arzındaki artış ise %23,8 olarak

2005 yılının ilk üç çeyreğinde %2,1 artarak

gerçekleşmiş ve 185,4 milyar YTL’den

165,3 milyar ABD Doları’na yükselmiştir.

229.6 milyar YTL’ye çıkmıştır.

ÖZELLEŞTİRME

2005 yılı sonunda bankalardaki toplam
Türk Lirası mevduat 145,2 milyar YTL
olarak

gerçekleşmiştir.

Mevduat

bankalarının 2005 yılında açtıkları yurtiçi
kredi

hacmi

%55,9

artış

göstererek

121 milyar YTL olarak gerçekleşmiştir.
KAMU FİNANSMANI
2005 yılında bütçe gelirleri geçen yıla göre
%21,8 oranında artarak 134,8 milyar YTL
olurken, harcamalar 2004 yılına göre
%2,5 oranında artarak 144,6 milyar YTL
seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde,
vergi gelirleri %18,6 oranında artarak
106,9 milyar

YTL’ye

ulaşmıştır.

2004

yılında 30,3 milyar YTL olan konsolide
bütçe açığı 2005 yılında 9,7 milyar YTL’ye
düşmüştür. 2004 yılı sonunda 224,5 milyar

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde yakalanan
siyasi istikrar, enflasyon programının
başarısı, AB ile müzakerelerin başlaması ve
güçlü ekonomik büyüme sayesinde yatırım
ortamında gerçekleşen iyileşme 2005
yılında özelleştirme ve birleşmelerde bir
patlamaya yol açmıştır. Temmuz 2005’de
başarıyla sonuçlanan ve 6,55 milyar ABD
Doları getiri sağlayan Türk Telekom
ihalesi,
Türkiye’nin
özelleştirme
uygulamalarında dönüm noktası olmuştur.
Türk Telekom’u takiben 2005 yılı
içerisinde Özelleştirme İdaresi birçok
başarılı ihaleye imza atmıştır. Bu ihalelerin
en önemlileri arasında yer alan Tüpraş ve
Erdemir ihalelerinde sırasıyla 4,14 milyar
ve 2,77 milyar ABD Dolar’lık teklif
alınmıştır. Son olarak Telsim ihalesi, gelen
4,55 milyar ABD Doları tutarındaki teklifle
Türkiye’nin özelleştirme tarihinde oldukça
başarılı geçen bir seneyi noktalamıştır.
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kamu sektörü ise en çok Devlet tahvili ile
fon toplamıştır.

SERMAYE PİYASASI
2005 yılında 7,3 milyar YTL tutarında
menkul kıymet ihracı Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından kayda alınmıştır. 2005
yılında kayda alınan menkul kıymetlerin
3,99 milyar YTL'lik kısmı hisse
senetlerinden, 2,39 milyar YTL'lik kısmı
menkul kıymet yatırım fonu katılma belgesi
ihraçlarından, 13 milyon YTL’lik kısmı
finansman bonosu ihraçlarından, 900
milyon YTL’lik kısmı emeklilik yatırım
fonu ile 5 milyon YTL’lik kısmı yabancı
yatırım fonu ihraçlarından oluşmaktadır.
2004 yılında menkul kıymet stokları
nominal değer toplamı 280,7 milyar YTL
seviyesindedir. Toplam menkul kıymet
stokları içerisinde özel sektör %11,4, kamu
sektörü %88,6 paya sahiptir. Menkul
kıymet stoklarının en önemli kalemlerini
%80,9 ile Devlet tahvili, %11,4 ile hisse
senedi ve %6,3 ile Hazine bonosu
oluşturmuştur. Özel sektör hisse senedi,
Menkul Kıymet Stokları (Milyon YTL)
Özel Sektör Menkul Kıymetleri
Hisse Senedi
Tahvil
Finansman Bonosu
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Banka Bonosu/Banka Garantili Bono
Kar Zarar Ortaklığı Belgesi
Gayrimenkul Sertifikası
Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Gelir Ortaklığı Senedi
Dövize Endeksli Senetler
Özelleştirme Tahvili
Toplam

2005 yılı sonunda yatırım fonlarının portföy
değerleri, A tipi 1,1 milyar YTL ve B tipi
28,1 milyar YTL olmak üzere yaklaşık
29,2 milyar YTL ’ye ulaşmıştır. Portföy
yapıları itibariyle; A tipi yatırım fonlarının
portföylerinde %70,65 ile hisse senedi,
%11,93 ile ters repo işlemleri, %15,37 ile
Devlet tahvili ve Hazine bonosu; B tipi
yatırım fonlarının portföylerinde ise
%72,25 ile Devlet tahvili ve Hazine bonosu,
%26,42 ile ters repo işlemleri yer almıştır.
2004 yılı sonunda A tipi yatırım ortaklıkları
ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının
portföy değerleri toplamı 1,7 katrilyon TL
olarak gerçekleşmiştir.
2005 yılında 9 şirketin hisse senetleri halka
arz edilerek, Borsada işlem görmeye
başlamıştır. Sözkonusu halka arzlardan
ihraçcı şirketler toplam 2,4 milyar YTL
halka arz hasılatı elde etmiştir.
2004
25.186,44
25.186,44
0

%
10.0
10,0
0

0

0

0

0

0
0
0
0
227.414,93
194.210,70
30.272,23
0
0
2.932,00
252.601,37

0
0
0
0
90,0
76,9
12,0
0
0
0,8
100,0

0
0
0
0
248.773,16
226.964,26
17,817.6
0
0
3.991,30
280.689,36

0
0
0
0
88,6
80,9
6,3
0
0
1,2
100,0

Kaynak: SPK, İMKB, HM, ÖİB
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2005
31.916,20
31.916,20
0

%
11,4
11,4
0

son işlem günündeki kapanış değeri olan

İMKB PİYASALARI

24.971 puana göre %59,30 yükselerek
39.777 puanla rekor düzeyden kapanmasını

HİSSE SENETLERİ PİYASASI

sağlamıştır. İMKB Ulusal-100 Endeksi aynı
dönemde

Piyasa Verileri
Hisse Senetleri Piyasası ortalama günlük
işlem hacmi 2004 yılında 837 milyon YTL

ABD

Doları

bazında

1.075

puandan 1.726 puana çıkarak %60,55
yükselmiştir.

iken, 2005 yılında %26,96 oranında artarak

Endeks’te görülen bu yükselmeye bağlı

1,06 milyar YTL’ye ulaşmıştır. Önceki yıl

olarak Borsa'da işlem gören şirketlerin 2004

167.000 olan ortalama günlük sözleşme

yılı son işlem günü kapanış fiyatlarına göre

sayısı, 2005 yılında 173.000’e yükselmiştir.

98 milyar ABD Doları olan toplam piyasa

2004 yılında 279 milyon olan ortalama

değeri 2005 yılı sonunda 162,81 milyar

günlük işlem miktarı ise 2005 yılında 319

ABD Doları’na ulaşmıştır. TL bazında ise,

milyona yükselmiştir. Günlük işlem hacmi,

toplam piyasa değeri aynı dönemde 132,55

Türk Lirası ve ABD Doları bazında 2005

milyar YTL’den 218,31 milyar YTL’ye

yılı içindeki en yüksek değerine 2,83 milyar

yükselmiştir.

YTL ve 2,08 milyar ABD Doları ile 4 Ekim
2005 tarihinde ulaşmıştır.
2005 yılında hisse senedi toplam işlem
hacmi Türk Lirası bazında 270 milyar YTL,
ABD Doları bazında ise 202 milyar ABD
Doları olarak gerçekleşmiştir. 2004 yılında
bu meblağ Türk Lirası bazında 208 milyar
YTL, ABD Doları bazında ise 148 milyar
ABD Doları olarak gerçekleşmişti.

Pazarlardaki Gelişmeler
Borsa

pazarlarına 2005 yılında halka

arz edilmiş dokuz yeni şirketin hisse
senetleri

katılmıştır.

itibariyle

Hisse

2005

Senetleri

yılı

sonu

Piyasası’nda

(HSP); Ulusal Pazar'da 282, İkinci Ulusal
Pazar'da 16, Yeni Ekonomi Pazarı’nda iki
ve Gözaltı Pazarı'nda dört olmak üzere
toplam 304 şirketin hisse senetleri işlem

AB’nin Türkiye ile üyelik müzakerelerine

görmüştür. Öte yandan, iki Borsa Yatırım

başlanması kararına bağlı yaşanan siyasi ve

Fonu’na ait katılma belgeleri 2005 yılı

ekonomik olumlu gelişmeler, 2005 yılında

içerisinde

İMKB Ulusal 100 Endeksi’nin, 2004 yılının

başlamıştır.
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Borsamızda

işlem

görmeye

Ulusal Pazar'ın 2005 yılı toplam işlem

Ortadoğu,

hacmi

263,65

fiyatlarındaki

YTL

olarak

dalgalanmalar ile yabancı yatırımcıların

toplam

işlem

Türk şirketlerine olan ilgileri, Telekom,

hacminin %98'ini, tek başına Ulusal Pazar

Tüpraş ve Erdemir gibi özelleştirmeler

oluşturmuştur. 2005 yılında, İkinci Ulusal

İMKB

Pazar'da 2,98 milyar YTL, Yeni Ekonomi

üzerinde etkili olmuştur.

gerçekleşmiştir.

milyar

petrol

HSP

Pazarı’nda 925 milyon YTL, Gözaltı
Pazarı'nda ise 126 milyon YTL tutarında
işlem gerçekleştirilmiştir.

Türk Lirası’ndan altı sıfır atılarak belirlenen
yeni para birimi YTL’ye başarılı bir şekilde
geçilmesi olmuştur.
IMF

Endeksi’nin

seyri

Yıl sonu itibariyle enflasyon, hedeflenen
değerin de altında kalarak son yılların en
olarak faiz oranlarının da düşmesi, hisse

2005 yılının en önemli gelişmelerinden biri

ile

100

düşük düzeyine gerilemiştir. Buna paralel

2005 Yılındaki Önemli Gelişmeler

Türkiye

Ulusal

senedi fiyatlarını olumlu yönde etkilemiştir.
Yeni Düzenlemeler

• YTL’ye geçiş çerçevesinde HSP’de
işlem birimi 1 lot = 1 YTL nominal

arasında

sürdürülen

değerdeki hisse senedi olarak yeniden

ekonomik programın başarısına bağlı olarak

belirlenmiştir. HSP’de küsurat işlemleri

makro ekonomik verilerde görülen olumlu

de kaldırılmıştır.

gelişmelerin yanısıra, AB ile Türkiye’nin
3.10.2005 tarihinde üyelik görüşmeleri

• Yeni Türk Lirası’na geçiş ile birlikte

üzerinde anlaşma sağlamaları sonrasında

Hisse Senetleri Piyasası işlemlerine

İMKB Ulusal 100 Endeksi ardı ardına rekor

ilişkin

değerlere ulaşmış ve yılı yine rekor bir

Bilgilendirme Kılavuzu" hazırlanmıştır.

değerle, 39.777 puandan tamamlamıştır.

• Yönetim Kurulu’nun 17 Ocak 2005

Yaşanan bu gelişmeler sırasında yabancı

tarihli toplantısında, “Yeni” hisse senedi

yatırımcıların da piyasamıza ilgisi oldukça

işlem

yoğun olmuş ve halka açık hisse senetleri

karşılaşılan

içerisindeki payı %65’e ulaşmıştır.

oluşumlarına

Yıl

içinde,

AB

ile

yaşanan

siyasi

gelişmeler, IMF ile ilişkilerin durumu,

olarak

sıralarında

"Yatırımcıyı

zaman

gerçekçi
engel

zaman

olmayan
olacak

fiyat

şekilde,

üzerinde temettü kuponu bulunmayan,
“Yeni”
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olarak

adlandırılan

hisse

senetlerinin Borsamızda işlem görmesi

hacmi

için pazar açılmasında bazı kriterler

değerlendirildiğinde ExAPI'den iletilen

getirilmiş ve uygulamada amaca yönelik

emirler

olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

terminallerinden iletilen emirler %3

payı
%62,

açısından
uzaktan

erişim

olmak üzere toplam işlem hacminin %

Devam Eden Çalışmalar

65'i uzaktan erişim yoluyla iletilen

• Açılış Seansı: HSP Alım-Satım Sistemi

emirlerden

oluşmaktadır.

Yeni

ve üyelerin sistemlerinde seans başında

yatırımlarla HSP Alım-Satım Sistemi

gözlenen yükün hafifletilmesi, aracı

kapasitesinin

kurumların

altyapının

operasyon

yüklerinin

artırılması

ve

teknik

güncelleştirilmesi

azaltılması, piyasa oluşumu ve fiyat

planlanmaktadır. Böylelikle her zaman

istikrarına

olduğu gibi kesintisiz, hızlı ve yüksek

katkıda

bulunulması

amacıyla geçmiş dönemde altyapısı

kapasiteyle

oluşturulup üyelere tanıtılan ve üyelerin

kullanılarak

de görüşleri alınarak tasarlanan “Açılış

amaçlanmaktadır.

Seansı” ile ilgili teknik çalışmalar
devam

etmektedir.

Bu

en

yeni

işlemlerin

teknoloji
sürdürülmesi

TAHVİL VE BONO PİYASASI

kapsamda

uygulamanın 2006 yılı içinde devreye

Piyasa Verileri

alınabilmesini teminen HSP Alım-Satım

Tahvil ve Bono Piyasası işlem hacmi

Sistemi’nde

program

bakımından hızlı gelişimini 2005 yılında da

yazılımlarına ve bu yazılımların test

sürdürmüştür. 2004’te 1,92 trilyon YTL

edilmesine

olan yıllık işlem hacmi, 2005 yılı sonunda

gerekli
yönelik

çalışmalar

yoğunlaştırılmıştır.

2,34 trilyon YTL'ye yükselmiş, ortalama

• Sistem Kapasitesinin Artırılması ve
Güncelleştirilmesi: 2005 yılı sonu
itibariyle Hisse Senetleri Piyasası'na
iletilen toplam emirlerin % 85'i ExAPI,
%2'si uzaktan erişim terminalleri olmak

günlük işlem hacmi ise 9,21 milyar YTL
olmuştur.
İşlem hacminin % 79,46’sı

Repo/Ters

Repo Pazarı’nda, % 20,54’ü Kesin AlımSatım Pazarı’nda gerçekleşmiştir.

üzere toplamda % 87'si sisteme uzaktan
erişim yoluyla gönderilmiştir. İşlem

İMKB 2005 Faaliyet Raporu
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Toplam işlem hacmi 2005 yılında ABD

¾ 100.000

TL

nominal

üzerinden

Doları bazında 2004 yılına göre %29,08’lik

hesaplanan menkul kıymet fiyatları

bir

YTL

artışla

1,74

trilyon

ABD

Doları

sonrası

100

YTL

nominal

olmuştur. Aynı dönemde Kesin Alım-Satım

üzerinden ve 3 hane (örneğin 78,215

Pazarı’nda %36,85 oranında artarak 359,37

gibi),

milyar ABD Doları’na yükselen işlem

kıymetlerde ise 100 USD/EURO ve 3

hacmi, Repo/Ters Repo Pazarı’nda %27,21

hane küsurat girilmesi,

artarak

1,38

trilyon

ABD

Doları

seviyelerinde gerçekleşmiştir.

döviz

ödemeli

menkul

¾ Repo karşılığı teslim edilecek menkul
kıymetlerin fiyatlarında 3 hane küsurat

Tahvil ve Bono Piyasası’nın 2004 yılında
5,36 milyar ABD Doları seviyesinde olan
ortalama günlük işlem hacmi, 2005 yılında
6,87 milyar ABD Doları’na yükselmiştir.
2005 yılı sonu itibariyle, Tahvil ve Bono
Piyasası’nda işlem yapmaya yetkili 94’ü
aracı kurum, 41’i banka olmak üzere
toplam 135 aracı kuruluş bulunmaktadır.
Borsa dışı işlemler, 2005 yılında bir önceki
yıla göre %8,49 oranında azalarak, 569,50
milyar YTL olmuştur. Yıllık toplam işlem
hacminin %19,57’lik kısmı Borsa dışında,
% 80,43’lük kısmı ise Tahvil ve Bono
Piyasası’nda gerçekleşmiştir.

kullanılması,
¾ Kesin

Alım-Satım

Pazarı'nda

fiyat

üzerinden verilen emirlerde 0,001 fiyat
adımı kullanılması,
¾ Borsa payı tutarının sözleşme bazında
küsuratın 6, üye bazında 2 hane olarak
hesaplanmaya geçilmesi,
¾ TL cinsinden Devlet İç Borçlanma
Senetleri’nde (DİBS) emirlerin tam
tutar

olarak

girilmesi

(örneğin,

1.000.000.000 TL’lik emir 1000 olarak
girilmekte

iken,

YTL’ye

geçiş

sonrasında 1000 YTL’lik emrin 1000
olarak girilmesi),

Yeni Düzenlemeler

¾ Döviz

• YTL'ye geçiş kapsamında;

ödemeli

DİBS'lerde

emir

miktarının 1000'e bölünmeden, tam

¾ Emir girişinde her menkul kıymet için

tutar olarak girilmesi,

maksimum fiyat kontrolü yapılması,

İMKB 2005 Faaliyet Raporu
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¾ İşlem

hacmi

ve

yükümlülüğünde

takas

• 2005 yılından itibaren referans ihaleler

küsurat

ile kupon faizleri belirlenen 2 yıllık

nakit

2

hane

kullanılması,
¾ Döviz

değişken faizli tahviller, sabit faizli,

kurlarında

4

hane

küsurat

kuponlu 2 yıllık tahviller ve sabit faizli
döviz ödemeli tahviller için işlemiş faiz

kullanılması sağlanmıştır.

ve sözleşme fiyatından işlemiş faizin
Ayrıca;

düşülmesi suretiyle bulunan “temiz

• Yeni Türk Lirası’na geçiş ile birlikte

fiyat” ilan edilmeye başlanmıştır.

Tahvil ve Bono Piyasası işlemlerine
ilişkin

olarak

• 2006 yılında üyelere tahsis edilecek

"Yatırımcıyı

terminal sayısının belirlenmesine ilişkin

Bilgilendirme Kılavuzu" hazırlanmıştır.

çalışma yapılmış ve bu doğrultuda

• Tahvil ve Bono Piyasası’na uzaktan
erişim altyapısı üzerinden TBP işlem
terminalleri

ile

uygulamasında

emir

terminal tahsis edilmiştir.

• İMKB web sitesinde fon kodları, fon

iletimi

isimleri, güncelleme tarihi ve fon türü

bilgi

(yatırım fonu, bireysel emeklilik fonu,

olarak

borsa yatırım fonu, vb.) bilgilerinin

gerçekleştirilen

güvenliği

tedbirlerine

ek

iletişim

trafiğinin

şifrelenmesi

yayımlanmasına başlanmıştır.

uygulamasına geçilmesi, Sanal Özel Ağ
(VPN) yazılımı kullanımının zorunlu
tutulması ve kullanıcıların alım-satım
sistemine

şifreli

olarak

erişmeleri

sağlanmıştır.

Devam Eden Çalışmalar
2006 yılında;

• Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Portföy
Yöneticiliği

• Tahvil ve Bono Piyasası Repo/Ters
Repo

Pazarı’nda

gerçekleştirilen

Faaliyetlerine

ve

Bu

Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin
Esaslar

Tebliği"nin

20.

maddesi

işlemlerin getirisi üzerinden %22 olarak

uyarınca portföy saklama kuruluşları

hesaplanan

oranı,

kullanılarak yapılan işlemlerde teslim

1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli

karşılığı ödeme ilkesi uygulanması,

olmak üzere %15’e düşürülmüştür.

portföy

stopaj

kesintisi

yönetim şirketlerine ilişkin

olarak yeni saklama hesap tipinin

İMKB 2005 Faaliyet Raporu
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yaratılması ve daha önce Otomatik

getirisi, kapanış fiyatı % değişimi,

Alım-Satım

Sistemi’nde

(OTASS)

ağırlıklı ortalama fiyat % değişimi,

Takasbank’a

gönderilmeyen

portföy

kapanış bileşik getirisi % değişimi,

yönetim

şirketleri

kodlarının

birikimli nominal işlem tutarı, birikimli
işlem hacmi alanları ilave edilecektir.

gönderilmesi sağlanacaktır.

• Bireysel emeklilik fonları ve borsa

• Tahvil ve Bono Piyasası Repo/Ters

yatırım fonlarının sistemde farklı bir

Repo Pazarı günlük bültenine açılış

kod ile tanımlanması ve bu fonlar

oranı, kapanış oranı, kapanış oranı %

tarafından yapılacak işlemlerde vergi

değişimi, ağırlıklı ortalama oran %

tutarının

değişimi alanları ilave edilecektir.

"0"

olarak

hesaplanması

sağlanacaktır.

• İMKB Devlet İç Borçlanma Senedi

• OTASS emir giriş ekranlarında kuponlu

Fiyat ve Performans Endeksleri için

menkul kıymetlerin “temiz fiyat”larının

değişim miktarı ve değişim yüzdesi ilan

gösterimi

alanları ilave edilecektir.

için

gerekli

yazılım

değişikliği yapılacaktır.

• Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım-

• OTASS veritabanına geçmişte oluşmuş

Satım Pazarı haftalık bültenine birikimli

işlem bilgilerinin piyasa yapıcısı işlemi

nominal işlem tutarı ve birikimli işlem

olup olmadığını belirleyen bir ayraç

hacmi

eklenecektir.

planlanmaktadır.

• Tahvil ve Bono Piyasası Kesin AlımSatım Pazarı günlük bültenine para

alanları

ilave

edilmesi

ULUSLARARASI PAZAR
Depo Sertifikaları Piyasası

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

Piyasada

kapanış teklif fiyatı, önceki işlem tarihi,

Kazkommertsbank’ın

önceki ağırlıklı ortalama fiyat, önceki

işleme açıktır.

kapanış fiyatı, açılış basit getirisi, en

31 Aralık 2005 tarihi itibariyle 27 aracı

düşük basit getiri, en yüksek basit getiri,

kuruluşun

kapanış basit getirisi, kapanış bileşik

bulunmaktadır.
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Kazakistan’da

piyasa

depo

işlem

yerleşik
sertifikaları

yetkisi

Yönetim Kurulu kararıyla 28 Ocak 2005

Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası
Piyasada

T.C.

Hazinesinin

yurtdışı

tarihinde piyasa kapatılmıştır.

piyasalarda çıkarmış olduğu ve İMKB

İMKB Vadeli İşlemler Piyasası kapatılmış

kotunda bulunan Japon Yeni, ABD Doları,

olmakla

Alman

cinsinden

VOBAŞ’a satılması nedeniyle, yazılımın

açıktır.

analiz ve dizayn çalışmalarına katkısı olan,

Sözkonusu tahvillerin 31 Aralık 2005 tarihi

sistem testlerini yapan İMKB personeli

itibariyle ABD Doları cinsinden karşılığı

2005 yılı içinde VOBAŞ’a teknik destek

31,6 milyar olup, döviz cinsi bazında

vermiştir.

Markı

uluslararası

ve

Euro

tahviller

işleme

dağılımı aşağıdaki tabloda verilmektedir.

birlikte,

Yabancı

JPY

10.000

USD

20.400

1,00

DEM

1.000

1,6508

606

EUR

8.850

1,1849

10.486

ABD Doları
Karşılığı
(milyon $)

Menkul

Kıymetler

Piyasası

Müdürlüğü
85

20.400

TOPLAM

yazılımın

YENİ MÜDÜRLÜKLER

ABD
Doları
Paritesi
117,75

Tutar
(milyon)

kullanılan

31.577

Türk

sermaye

piyasasının

uluslararası

piyasalarda rekabet gücünün

artırılması

çerçevesinde; gerek Türkiye’nin içinde
bulunduğu

bölgedeki,

bölgelerdeki

menkul

gerekse
kıymet

diğer

ticaretine

katılarak, Türk veya yabancı yatırımcılara
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle 50 aracı

yönelik

kuruluşun

geliştirmek ve yabancı menkul kıymetler

piyasa

işlem

yetkisi

ürün

ve

hizmet

çeşitliliğini

piyasasını işletmek üzere, “Yabancı Menkul

bulunmaktadır.

Kıymetler

VADELİ İŞLEMLER PİYASASI

Piyasası

Müdürlüğü”nün

kurulması kararlaştırılmıştır. Müdürlüğün

İzmir’de Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası

kuruluş çalışmalarına ilişkin hukuki ve idari

A.Ş.’nin

geçmesi

prosedür 2005 yılı içinde büyük ölçüde

sebebiyle, İMKB Vadeli İşlemler Piyasası

tamamlanmış ve yeni düzenlemenin 10

bünyesinde faaliyet gösteren Dövize Dayalı

Şubat 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımı

Vadeli İşlem Piyasası düzenlemeleri SPK

ile birlikte Yabancı Menkul Kıymetler

kararıyla yürürlükten kalktığından, İMKB

Piyasası Müdürlüğü çalışmalarına resmen

(VOBAŞ)

faaliyete
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başlamıştır.

Aynı

tarih

itibariyle

Senetleri Piyasası olmak üzere, menkul

Uluslararası Pazar Müdürlüğü kapatılmıştır.

kıymet

Yabancı

Piyasası

olağandışı fiyat ve miktar hareketleri,

Müdürlüğü, yeni bir düzenleme yapılıncaya

oluşturulmuş gözetim sistemi çerçevesinde

kadar Uluslararası Pazar Yönetmeliği’ni

izlenerek

yürütecektir.

kayıtları üzerinde yapılan incelemelerin

Menkul

Kıymetler

meydana

raporlanmış,

Borsa

gelen

ve

üye

sonuçları Sermaye Piyasası Kurulu’na,

Risk Yönetim Müdürlüğü
Piyasalardan

piyasalarında

Borsa mevzuatına aykırı görülen durumlar

kaynaklanan

risklerin,

ise

ilgili

birimlere,

komitelere

vb.

uluslararası kabul görmüş metodolojiler

iletilmiştir.

çerçevesinde hesaplanması, izlenmesi ve

Türk sermaye piyasalarında gözetimin

yönetimi amacıyla İMKB Risk Yönetim

etkinliğini artırıcı çalışmalar çerçevesinde

Müdürlüğü’nün

yapılan

kurulmasına

verilmiştir.
çalışmalarına

karar

Müdürlüğün
ilişkin

kuruluş

hukuki

ve

idari

analizler

fonksiyonel
yazılım

sonucunda

çıkarılan

spesifikasyonlara
geliştirme

uygun

çalışmaları

prosedür 2005 yılı içinde büyük ölçüde

sürdürülmekte;

tamamlanmış ve yeni düzenlemenin 10

Sermaye Piyasası Kurulu’nun amaç ve

Şubat 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımı

ihtiyaçlarına yönelik, kapsamlı bir sistem

Risk Yönetim

olarak tasarlanan yapı, birisi İstanbul’da

ile

birlikte

Müdürlüğü

çalışmalarına resmen başlamıştır.

(Borsa’da),
bünyesinde)

hem

diğeri

Borsa,

hem

Ankara’da

kullanılmak

üzere

de

(SPK
iki

DENETİM, GÖZETİM VE İZLEME

birimden

FAALİYETLERİ

sistemin ilk aşaması 2006 yılının ilk

Piyasa Gözetimi

aylarında uygulamaya alınacaktır.

Borsada işlem gören menkul kıymetlerin
güven

ve

istikrar

Sözkonusu

Denetim ve İzleme Faaliyetleri

alınıp

Borsa üyeleri nezdinde yapılan denetimlerle

satılabilmesini teminen, oluşturulan pazar

üyelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluk

ve piyasaların açık, düzenli ve dürüst

açısından incelenmesinin ve mali bünye

çalışmasını

ortaya

analizleri yapılmasının yanısıra, piyasa

çıkarılmasına yönelik olarak özellikle Hisse

işlemleri dikkat çekici bulunan ve/veya

engelleyen

içinde

oluşmaktadır.

fiillerin
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Borsaya

iletilen

yatırımcı

şikayetleri

kaynaklanan

ve

adli

yargıda

oldukça

çerçevesinde, üyeler nezdinde kısa süreli

uzun bir yargılama sürecini gerektiren

denetimler

dava

de

incelemelerin

yapılmıştır.

sonuçları

ile

Yapılan
Borsa

ve

sermaye

sermaye piyasası mevzuatına aykırı görülen

uzman

durumlar

ilgili

ve/veya

Sermaye

olabilecek

ihtilaflar,

hukuku

konusunda

piyasası

hukukçularımızın

birimlere,

komitelere

Uyuşmazlık

Piyasası

Kurulu’na

sayesinde,

iletilmiştir.

desteği

Komitesi’nin
ortalama

üç

ile

çalışmaları

ay

gibi

kısa

bir sürede çözüme kavuşturulmuş olup,
böylelikle

Yatırımcıların Borsa’ya Başvuruları

güven

Yürütülen denetim, gözetim ve izleme
faaliyetlerinin yanısıra, tasarruf sahiplerinin
Borsa üyeleri ve Borsa işlemleri ile menkul
kıymetleri Borsa’da işlem gören şirketlere
ilişkin

konusu

şikayetleri

hakkında

da

Borsa

mevzuatı çerçevesinde gerekli incelemeler
yürütülmüştür.

Borsa’ya

yatırımcıların
duymalarında

önemli

katkı

sağlanmıştır.
Piyasaların güvenilir, dürüst ve düzenli
çalışmasına yönelik olarak mevzuatta yer
alan

disiplin

hükümleri

çerçevesinde

verilen görevlerde, Disiplin Komitesi’nin
çalışmalarında

etkin

koordinasyon

hukuki

katkı

sağlanarak,

ve

disiplin

DİSİPLİN İŞLEMLERİ VE HUKUKİ

hükümlerinin adil ve kararlı bir şekilde

İHTİLAFLAR

uygulanması temin edilmiştir. İhtilafların

İyi yönetişimin temel unsurlarından olan,
etkin, pratik ve doğru bir hukuk anlayışı
çerçevesinde, İMKB’nin tüm işlem ve
kararlarının hukuka uygunluğunu sağlamak
suretiyle

güvenirliğimizi

kurumsal

gelişimimizin

hukuki

altyapıyı

artırmak

çerçevede;

önleyici

nitelikteki

hukuki

tedbirler sayesinde, İMKB’nin taraf olduğu
iş ve işlemlerde yaşanabilecek ihtilafların
(davaların) minimize edilmesi sağlanmıştır.

ve

Buna karşın yargıya intikal eden davalarda,

önünü

açacak

İMKB etkin ve doğru bir şekilde temsil

oluşturmak

temel

edilmiş olup, bu sayede 2005 yılı içerisinde

hedeflerimiz olmuştur.
Bu

oluşmasını

yatırımcılar

karara
ile

aracı

bağlanan

davaların

tamamına

yakını İMKB lehine sonuçlandırılmıştır.

kuruluşlar arasında “borsa işlemi”nden
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İŞTİRAKLER

KOTASYON VE KAMUYU

İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

AYDINLATMA FAALİYETLERİ

Borsamızın İMKB Takas ve Saklama
Bankası

A.Ş.’nin

tutarındaki

60

milyon

YTL

Kotasyon İşlemleri

iştirak

payı

Borsa kotunda bulunan hisse senetlerinin

sermayesine

%26,30’dur.

toplam nominal tutarı 2005 yıl sonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

itibariyle bir önceki yıla göre %28.15

Borsamızın,

Merkezi

Kayıt

Kuruluşu

A.Ş.’nin toplam 6.000.000 YTL sermayesi
içindeki payı %30,00’dur.

oranında artarak 31,24 milyar YTL’ye
ulaşmıştır. Hisse senetleri Borsa kotunda
bulunan

şirket

sayısı

2004

yıl

sonu

itibariyle 275 iken bu sayı 2005 yılı
sonunda %2,55 oranında artarak 282’e

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.
İMKB, İzmir’de bulunan 9.000.000 YTL

yükselmiştir.

sermayeli Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası

2005 yılı içerisinde Borsa kotuna alınan

A.Ş.’ye (VOBAŞ) %18 oranında iştirak

ve/veya Borsa kotundan çıkarılan özel

etmiştir.

sektör tahvili bulunmamaktadır. Öte yandan
2 adet şirketin A tipi yatırım fonu Borsa

Kırgız Borsası ve Bakü Borsası

kotuna alınarak Borsamızın Fon Pazarı’nda

İMKB, Orta Asya ülkelerinin sermaye
piyasalarının ve borsalarının geliştirilmesi
çerçevesinde,
Bakü

Kırgız

Borsası’na

olmuştur.

2005

2000
yılı

Borsası

ve

yılında

ortak

sonu

itibariyle

İMKB’nin Kırgız Borsası’na ortaklık payı
%24,51, Bakü Borsası’na ortaklık payı ise
%5,55 olarak gerçekleşmiştir.

işlem görmeye başlamıştır.
2004 yılında 12 şirketin halka arzından
toplam 712,79 milyon YTL (481,77 milyon
ABD Doları) hasılat elde edilmiş iken,
2005 yılında halka arz hasılatı 2,36 milyar
YTL (1,74 milyar ABD Doları) olmuştur.
2005’de dokuz şirketin hisse senetleri halka
arz edilmiştir. Söz konusu şirketlerden bir
şirketin hisse senetleri Borsamız II. Ulusal
Pazarı’nda, bir diğer şirketin hisse senetleri
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ise

Yeni

Ekonomi

Pazarı’nda

işlem

görmeye başlamıştır.
2005’de

Toptan

konu

Borsa

Günlük

Bülteni’nde

ilân

edilmiştir.
Satışlar

Pazarı’nda

Ayrıca 2005 yılında şirketler tarafından

15 şirketin 207,22 milyon YTL nominal

gönderilen 4.700’ün üzerindeki özel durum

bedelli hisse senetleri toplam 1,45 milyar

açıklamasının “Elektronik Mesaj Geçme

YTL bedel ile satılmıştır.

Sistemi”nde, 9.000’in üzerinde özel durum

Borsa Kotunda Bulunan Menkul Kıymetlerin Nominal Tutarı
Cinsi
Hisse Senedi-YTL
Yerli Özel Sektör

2004

2005

Değişim
%

24.379.916.000

31.243.840.073

-

-

28,15
-

Tahvilleri-YTL
Uluslararası Pazar

25.955.300.000

31.577.000.000

-

51.200.000

ilan

edilmek

suretiyle

yatırımcılara

duyurulması sağlanmıştır.
Şirket İncelemeleri

21,66

Tahvilleri-USD
Borsa Yatırım

açıklamasının ise Borsa Günlük Bülteni’nde

-

Hisse

senetleri

Borsa'da

işlem

gören

Fonları-YTL

şirketlerin kamuya açıkladıkları mali tablo

2005 yılı içinde dört yeni, iki de ilave ihraç

ve özel durum açıklamaları çerçevesinde

olmak üzere toplam altı uluslararası ihraç

ortaya çıkan gelişmeler ile ilgili olarak

kota alınmıştır. 2005 yılı içerisindeki ABD

Kotasyon Yönetmeliği kapsamında ilgili

Doları cinsi ihraçların tutarı dört milyar

şirketler nezdinde inceleme ve denetleme

ABD Doları, Euro cinsi ihraçların tutarı iki

faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve Yönetmelik

milyar Euro olarak gerçekleşmiştir.

hükümlerine göre gerekli işlemler yerine

31 Aralık 2005 tarihi itibariyle Borsa
kotundaki 28 uluslararası tahvilin nominal
tutarı 31,5 milyar ABD Doları’dır.

getirilmiştir.
Kamuyu Aydınlatma Projesi
SPK,

İMKB

ve

TÜBİTAK-BİLTEN

arasında 9 Eylül 2002 tarihinde imzalanarak

Kamuyu Aydınlatma
2005 yılında sermaye piyasası ve Borsa
mevzuatına uyum konusunda gerekli özeni
göstermeyen şirketlere ilişkin Kotasyon
Yönetmeliği kapsamında yapılan inceleme
ve izleme çalışmaları sonucunda; 23 şirket

yürürlüğe giren “SPK ve İMKB Kamuyu
Aydınlatma
Sözleşmesi”

Otomasyon
kapsamında

Projesi
çalışmalara

başlanmış, SPK ve İMKB Proje Yürütme
Grubu oluşturulmuştur.

yazılı olarak uyarılmış, 14 şirket uyarılarak
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Projenin amacı, şirketlerin kağıt, dosya,

taşıyan proje bu açıdan da önemli bir yere

faks veya disket ortamında göndermekte

sahiptir.

oldukları bildirimlerin (mali tablolar ve

tamamlanarak

dipnotları,

planlanmaktadır.

SPK

ve

İMKB

mevzuatı

uyarınca gelen özel durum açıklamaları ve
diğer bildirimler ile özel denetime tabi mali

Projenin

2006

yılı

devreye

içinde
alınması

Mevzuat Çalışmaları

tablolar), elektronik ortamda bilgi güvenliği

20 Aralık 2004 tarihli Toptan Satışlar

standartlarına uygun bir biçimde alınarak

Pazarı

yine

Başvuruda İstenen Belgeler” başlıklı V’inci

elektronik

ortamda

kamuya

Proje çalışmaları tamamlanma aşamasına
projenin

şirketlere

kurulumu

ve kullanıcı eğitimleri yapılmış olup,
Kasım 2004 itibariyle Kamuyu Aydınlatma
Platformu adı altında http://kap.spk.gov.tr
adresinden test yayınına başlanmıştır.
Başta

SPK

“Başvuru

ve

maddesinin birinci fıkrası, 2.3.2005 tarih

duyurulmasıdır.

gelmiş;

Genelgesi’nin

ve

İMKB

olmak

ve 238 sayılı Genelge ile değiştirilerek,
TSP’nda

satış

yapılmasının
asgari

iki

talep

edildiği

işgünü

önce

işlem
tarihten

yapılması

imkanı sağlanmış; ayrıca hisse senetleri
Borsa’da işlem gören veya görmeyen
özelleştirme

üzere,

başvurularının

kapsamındaki

şirketlerde,

Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen

İMKB'de işlem gören 300'ün üzerindeki

şartların

şirket,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın sahip

İMKB üyesi aracı kurum ve

bankalar,

TSPAKB,

Takasbank

A.Ş.,

olduğu

yerine
payların

getirilmesi
TSP’nda

kaydıyla
satışında

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve SPK

sözkonusu sürenin aranmayabileceği hükme

tarafından

bağlanmıştır.

yetkilendirilmiş

denetim

firmaları

kullanılacak

sistem

bağımsız
tarafından

için,

TÜBİTAK

BİLTEN bünyesindeki e-imza operasyon
merkezi tarafından sözkonusu kurumların
imza

yetkili

kullanıcılarına

2000'in

üzerinde fotograflı e-kimlik dağıtılmıştır.
Finansal uygulamalar içerisinde Türkiye'nin
ilk e-imza uygulaması olma özelliğini

Ayrıca 17.11.2004 tarihli “Özel Durum
Açıklamaları
Borsa’ya

İle

Diğer

Gönderilmesi

Açıklamaların
ve

Kamuya

Duyurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar”
Genelgesi

yerine,

20.12.2005

tarihli

Genelge düzenlenerek, sözkonusu usul ve
esaslar yeniden belirlenmiştir.
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Mevcut sistem kapasitesinin artırılmasına

BİLGİ SİSTEMLERİ
Hisse

Senetleri

yönelik yeni sistem alımı için gerekli test ve

Piyasası

İle

İlgili

Çalışmalar
Açılış Öncesi Seansı hazırlık çalışmalarına
devam edilmiş ve geliştirme çalışmaları ile

çalışmalar tamamlanmış olup, halen satın
alım süreci devam etmektedir.
Tahvil

ve

Bono

Piyasası

İle

İlgili

Çalışmalar

ilgili testler tamamlanarak uygulamaya

YTL’ye

hazır hale getirilmiştir.

piyasa yapıcısı firmaların yapmış oldukları

Aralık

2001

tarihinden

itibaren

kullanılmaya başlanan ve üyelerin uzaktan
erişimde

elektronik

ortamda

emir

göndermelerine olanak sağlayan ExAPI
uygulamasından yararlanan üye sayısı 99’a
ulaşmıştır. TTNET ve TURPAK şebekeleri
arasında

ExAPI

terminallerinin

yedeklenebilmesi ve otomatik emir iletim
ortamının
kesintinin

herhangi
olumsuz

bir

şebekedeki

etkilerini

azaltmak

amacıyla 49 üye ikinci ExAPI terminalini
kullanmaktadır.

işlemler

Senedi

Piyasası’nda

Hisse

Senetleri

kullanılmak

için

çalışmaları
hesaplanan

bilgilerinin

geçmişe

hesaplanabilmesini;
şirketlerinin

sonrasında,
borsa

dönük

payı
olarak

portföy

yönetim

işlemlerinin

ayırt

edilebilmesini sağlayan yeni bir saklama
tipinin

oluşturulmasını;

bilgisinin

emir

görüntülenmesini

“temiz

giriş

fiyat”

ekranında

kapsayan

değişikliklerini

yazılım

geliştirme

ve

test

çalışmaları tamamlanmış olup uygulamaya
hazır hale getirilmiştir.
Vadeli

Takasbank’ta kurulacak olan Ödünç Pay

geçiş

İşlemler

Piyasası

İle

İlgili

Çalışmalar

üzere

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.

Alım-Satım

(VOBAŞ) ile Nisan 2004’te imzalanan

Sistemi’nde işlem gören hisse senetlerine

anlaşma sonrası, VOBAŞ tarafından talep

ilişkin sıra kapama ve açma bilgilerinin

edilen

elektronik

değişikliklerinin

Piyasası

ortamda

anlık

olarak

değişikliklerin

ve

yapılmasını

YTL
takiben,

Takasbank’a gönderilebilmesi için gerekli

VOBAŞ tarafından düzenlenen eğitimler

uyarlamalar

sonuçlandıktan

alınmıştır.

yapılarak

uygulamaya

sonra

İMKB

Vadeli

İşlemler Piyasası faaliyetleri sonlandırılmış
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ve 4 Şubat 2005’te açılan VOBAŞ’a destek

emirleri müşteri bazında gruplayarak takip

verilmeye başlanmıştır.

etmek amacıyla grup fonksiyonu eklenerek

Geçen süre içerisinde; VOBAŞ’a bakım ve
destek

çalışmaları

kapsamında

gerekli

emir

gönderme,

düzeltme

ve

bölme

fonksiyonlarına bu özellik uyarlanmıştır.
aracı

kurumların

destek verilmiş, çeşitli değişiklik talepleri

Maliye

ile ilgili görüşmeler ve çalışmalar yapılmış,

müşterilerine ait alım-satım kazançlarından

uygulamaya alınmıştır. T+1’e geçiş için

gelir vergisi hesaplayarak stopaj yolu

gerekli

ile

geliştirme

ve

test

çalışmaları

Bakanlığı’nın

tahsil

etmesine

yazılım

sonuçlanmış olup uygulamaya hazır hale

hazırlanarak

getirilmiştir.

çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca Maliye

Üye

Otomasyon

Paketi

İle

İlgili

Çalışmalar

Üye Otomasyon Programı’nda elektronik
emir iletimi işleminde kullanılacak müşteri
ve

kullanıcı

Bakanlığı’nın

bakiye,

limit

kontrolleri

geliştirilerek internet kullanıcı emirlerinin

kurumlara

2003

ve

kurulum

2004

yılları

için aracı kurumlardan XML formatında
talep

İMKB’nin 18 üyesinin kullanmakta olduğu

tüm

yönelik

ettiği

müşteri

gelir

raporu

hazırlanmıştır.
SPK’nın

mevzuat

doğrultusunda

kredili

değişiklikleri
işlemler

modülü

yenilenmiştir.

bu kontrollerden geçmesi sağlanmıştır.

Birimlere Yönelik Faaliyetler

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (MKK)

İdari İşler Müdürlüğü için “Satın Alım

devreye girmesi nedeniyle müşteri ve takas

Takip Sistemi” hazırlanması çalışmalarına

ekranlarının

başlanmış olup, projenin 2006 yılında

Takasbank

yerine

MKK

sistemi için uyarlaması yapılmış olup, veri
giriş-çıkışı yapan tüm raporlarda format
değişimi tamamlanmıştır.

tamamlanması planlanmaktadır.
Hisse

Senetleri

hisse

alım-satım

uygulamalarına

yapmaları

için

hazırlanan

amacıyla,

ExAPI modülünde emir iletimi işleminde

Kotasyon

daha hızlı emir iletmek ve gönderilen

İstatistik

işlemlerini

CFE

(Communication Front End) ve Gözetim

ofislerinden

Üyelerin

Piyasası
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Hisse

altyapı

oluşturması

Senetleri

Müdürlüğü

Piyasası,

ve

Değerleme

Müdürlüğü’nün

ortaklaşa

kullanacağı

HSP-DİM-KOT

Projesi’nin

geliştirme çalışmaları sürdürülmüştür.

şekilde

Gözetim Projesi kapsamında kullanılacak
olan ve Kamuyu Aydınlatma Projesi’nden
(KAP) gerçek zamanlı olarak transfer
edilecek

datalarla

güncellenen

otomatik

olarak

haber

yapısı

ile

Gözetim

bir

oluşturulmuştur.

KAP

veritabanındaki

şirket

Takasbank saklama verilerini kullanacak

numaralarının

eşleştirilebilmesi için çalışma yapılmıştır.
Oracle Application Server 10g’nin test

tamamlanmış

olup,

MKK’nın

devreye girmesi sonrasında üye ve müşteri
bazlı

saklama

veritabanından
çalışmalar

verilerine

MKK

erişilmesine

yönelik

sürdürülmektedir.

Denetim

hedefli İMKB Teftiş ve Gözetim KuruluSPK

Denetleme

geliştirme

Dairesi

çalışmaları

modülü
büyük

için

ölçüde

tamamlanmıştır.
Web Siteleri

amacıyla kurulumu yapılmış ve üç katmanlı

2005 yılında İMKB Türkçe ve İngilizce

bu

müdürlük

web sitelerini toplam 937.634 kullanıcı

uygulamaları test edilmiştir. Sunucu satın

ziyaret etmiştir. Bu kullanıcıların %88'i

alımı

Türkçe, %12'si İngilizce web sitesine erişim

yapı

üzerinde

sonrasında

İMKB

bu

yapının

devreye

sağlamıştır. İMKB Türkçe ve İngilizce web

alınması planlanmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Denetim
Raporu’na istinaden Personel Müdürlüğü
başta olmak üzere müdürlükler tarafından
talep edilen program değişiklikleri ve
raporlama çalışmaları yapılmıştır.

sitelerine erişim sağlayan aylık kullanıcı
sayısı

ise

sırasıyla

ortalama 68.049

ve 10.086 olmuştur. 1996 yılından beri yerli
ve yabancı yatırımcıların kullanımına açık
olan İngilizce ve Türkçe web sitelerimizde
tasarım değişikliği ve yeniden yapılandırma

Gözetim Sistemi Projesi

çalışmaları devam etmektedir.

SPK ve İMKB tarafından yürütülmekte

FEAS Veri Bankası

olan

ve

Hisse

gerçekleşen
olarak

Senetleri

işlemlerin

izlenerek

etkinleştirmek

Piyasası’nda

gerçek

analiz

amacıyla

zamanlı
edilmesini

geliştirilen

Gözetim Sistemi Projesi’nin ilk aşaması

FEAS üyesi borsaların şirket, piyasa ve
ekonomik

bilgilerini

içeren

merkezi

veritabanı uygulaması olan FEAS Veri
Bankası'nın (FEAS Data Center, FDC) yeni
sürümü
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üzerinden

İMKB'nin

yanısıra

Bulgaristan Borsası, Makedonya Borsası,
Lahor Borsası, Karaçi Borsası ve Amman
Borsası bilgileri sunulmaktadır. Belgrad ve
Zagrep

Borsalarının

FDC

ile

ilgili

ULUSLARARASI FAALİYETLER
Uluslararası İşbirliği Çalışmaları
23-27 Kasım 2004 tarihleri arasında İstanbul’da

çalışmaları devam etmektedir.

düzenlenen “20. İslam Konferansı Teşkilatı

Veri Yayın Kuruluşları

Ekonomik

2005 yılı sonu itibariyle derinlikli veri

Komitesi (İSEDAK) Toplantısı”nda alınan

yayını yapan veri yayın kuruluşlarının

karar uyarınca; İslam Konferansı Teşkilatı

sayısı 8’e, yüzeysel veri yayını yapan alt

(İKT) üyesi 57 ülkenin menkul kıymet

alıcı kuruluşların sayısı ise 81'e ulaşmıştır.

borsaları arasında işbirliğinin artırılması

Yüzeysel veri yayını yapan alt alıcı
kuruluşlardan 66 firma internet ortamında
yayın yapmaktadır. Aynı veriler on TV

ve

Ticari

İşbirliği

Daimi

amacıyla, İMKB tarafından 28-29 Mart
2005 tarihlerinde İstanbul’da bir toplantı
düzenlenmiştir.

kuruluşu, kendi iletişim ortamında yayın

Türkiye’nin Dışişleri Bakanlığı, İMKB ve

yapan altı finans kuruluşu, WAP ortamında

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından temsil

beş, GSM ortamında yedi ve telefon hatları

edildiği toplantı, İslam Kalkınma Bankası

üzerinden üç firma tarafından ilgililere

(IDB),

sunulmaktadır.

Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim

81 alt alıcı firmanın 48'i İMKB üyesi
aracı kuruluş olup, 12’si TV kanalı,
6’sı yabancı finans kuruluşu, 15’i ise
diğer sektörlerde yer alan firmalardan
(finans portalları, GSM şirketleri vb.)
oluşmaktadır.
verilerinin
üzerinden

İMKB

internet’e

derinlikli
erişim

yatırımcılara

piyasa

altyapıları
ulaştırılması

konusunda çalışmalar tamamlanmıştır.

Merkezi
Geliştirme

İslam

Ülkeleri

(SESRTCIC),
Merkezi

İstatistiksel

İslam

(ICDT)

Ticareti
ve İslam

Ticaret ve Sanayi Odası (ICCI) isimli
kurumlarla işbirliği içinde düzenlenmiş ve
İMKB’nin

yanısıra

Amman,

Malezya,

Dakka, Karaçi, Hartum, Muskat, Filistin,
Suudi Arabistan-Riyad, Tahran Borsaları ve
Dubai Finans Piyasası olmak üzere İKT
üyesi 11 borsa katılmıştır.
İSEDAK üyesi ülkeler arasındaki işbirliğini
geliştirme yönünde ortak kararların alındığı
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toplantının İMKB önderliğinde “İslami

Uluslararası

Borsalar Forumu” adı altında her sene

Çalışmalar

düzenlenecek toplantılarla sürdürülmesine
karar verilmiştir.

Üyelikler

ile

İlgili

İMKB, 2005 yılında uluslararası sermaye
piyasaları arasında yükselen konumunu

borsaların

güçlendirme yönünde çalışmalarına devam

verilerinden oluşan

bir “Veri Bankası”

etmiştir. Bu çalışmalar kapsamında İMKB,

kurulması,

ülkeleri

Dünya Borsalar Federasyonu’nun (World

Kararlar

arasında;

katılımcı

İslam

borsaları

için ortak bir endeks oluşturulması ve

Federation

İslami

Hindistan/Bombay’da ve Avrasya Borsalar

Depo

Sertifikaları

bastırılması

Ayrıca,

sözkonusu

yeralmaktadır.
toplantıda,

karşılıklı

karşılıklı

üyelik,

platformu

kotasyon
ortak

bir

yaratılması

arasında

ve

harmonizasyonu

konularının

ve
işlem
piyasalar

geliştirme
borsalararası

yanısıra,

personel değişim programlarıyla karşılıklı
eğitimi

güçlendirme

yönünde

kararlar

alınmıştır.

of

Federasyonu’nun
Asian

Exchanges,
(Federation

Stock

İran/Şiraz’da

WFE)
of

Exchanges,

düzenlenen

Genel

EuroFEAS)
Kurul

toplantılarında temsil edilmiştir.
WFE

nezdinde

“Gelişmekte

Olan

Piyasalar” ile “Uluslararası Düzenlemeler”
alt komiteleri üyesi olan ve FEAS’ın
Dönem

Başkanlığı’nı

ve

Genel

Sekreterliği’ni yürüten İMKB, 2005 yılında

Toplantıda

sözkonusu

kararların

WFE’nin alt komite toplantıları ile FEAS’ın

uygulamaya geçirilmesi amacıyla Teknik

Yönetim Kurulu ve Çalışma Komitesi

Komite ve Bilgi Teknolojileri Çalışma

toplantılarında temsil edilmiştir.

Komitesi kurulmuştur.
Suriye
piyasası
yönünde

ve

Türkiye

Avrasya Borsaları Federasyonu (FEAS)
arasında

faaliyetlerinin
ikili

yürütülmesini

işbirliği

sermaye

geliştirilmesi
görüşmelerinin

sağlamak

amacıyla

Suriye’nin Ekonomik İşlerden Sorumlu
Başbakan Yardımcısı Abdullah Dardari
İMKB’ye ziyarette bulunmuştur.

İMKB’nin öncülüğünde 16 Mayıs 1995
tarihinde

12

kurucu

üyeyle

kurulan

FEAS’ın üye sayısı 2005 yılı sonu itibariyle
toplam 27 ülkeden olmak üzere 31’e
yükselmiştir. 2005 yılından itibaren üye
ülkelerdeki takas ve saklama kuruluşlarının
FEAS’a
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gözlemci

statüsünde

kabul

edilmesine karar verilmiş olup, 7 üye

FEAS üyesi borsalarda işlem gören 8.238

ülkedeki takas ve saklama kuruluşları

şirketin toplam piyasa değeri, 2005 yılı

gözlemci statüsünde FEAS’a üye olmuştur.

sonu itibariyle 601 milyar ABD Doları’na

İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. de

yükselmiştir.

(Takasbank) bunlardan biridir.
FEAS’ın

misyonu,

FEAS 2005 yılında;

federasyona

üye

borsaların ve Avrasya bölgesi sermaye
piyasalarının

gelişimine

katkıda

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

FEAS,

üyeleri

için

eğitim

programları düzenleyerek yol gösterici
kurallar

geliştirmekte,

globalleşmesine

üye

ve

borsaların

uyum

içinde

çalışmalarına zemin oluşturan çalışmalar
yapmaktadır.

• 17-18

Şubat

2005

tarihlerinde,

Bulgaristan Borsası’nın evsahipliğinde
Sofya’da

FEAS

teknoloji

şirketlerinden

katılımcının

ilgi

üyeleri

ve

diğer

çok

sayıda

gösterdiği

Bilgi

Teknolojileri Semineri,

• 17-18

Mayıs

2005

tarihlerinde,

Gürcistan/Tiflis’te Yönetim Kurulu ve
Çalışma Komitesi toplantıları,

• 24 Haziran 2005 tarihinde, Bükreş
Borsası’yla birlikte Romanya/Bükreş’te
kurumsal yönetim ilkelerinin tartışıldığı
“Kurumsal

Yönetim”

konulu

bir

konferans,

• 16-17 Eylül 2005 tarihlerinde, Tahran
Borsası’nın evsahipliğinde İran/Şiraz’da
FEAS’ın 2005 yılı Mayıs ayındaki Genel Kurulu
Zagrep’te yapıldı.

Halen

FEAS

yürütmekte

olan

Genel
İMKB,

Sekreterliği’ni
Mayıs

2007

tarihine kadar FEAS Dönem Başkanlığı’na,

Genel Kurul ve Çalışma Komitesi
toplantısı ve 18 Eylül 2005’te aynı
yerde Bilgi Teknolojileri Semineri,

• 12-13 Aralık 2005 tarihlerinde, Medya

Zagrep Borsası da aynı dönem için Başkan

Çalışma

Yardımcılığı’na seçilmiştir.

Borsası’nın evsahipliğinde Umman’da
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Grubu’nun

Umman

düzenlediği

ve

birçok

borsadan

temsilciler ile gazetecilerin biraraya

ÜYELERE YÖNELİK

geldiği, medya mensuplarının eğitim

FAALİYETLER

programları,
medyanın

finans

sektörü

sorunlarının

ile

tartışıldığı

Medya Konferansı’nı

2005 yılında, üyelere yönelik çalışmalar
kapsamında; İMKB’ye üye olmak üzere
başvuran

düzenlemiştir.

kuruluşlar

durdurulmuş

FEAS üyesi borsalar arasında 2002 yılından
beri bilgi ve tecrübe paylaşımına yönelik
“Karşılıklı Personel Değişim Programı”
düzenlenmektedir.

Bu

kapsamda

2005

yılında Kırgız, Bakü, Amman, Kazakistan,
Filistin, Ermenistan, Belgrad, Moğolistan,
Tahran ve Zagrep borsalarının yetkilileri

Sermaye

Piyasası

aracı

faaliyetleri
kuruluşlardan

Kurulu’nun

kararını

müteakip yeniden faaliyete geçmek isteyen
üyeler ile ilgili gerekli incelemeler yapılmış
ve 2005 yılında faaliyetleri durdurulmuş
olan dört aracı kuruluş ile faaliyetleri
Borsamız

tarafından

geçici

olarak

durdurulan bir üye İMKB Yönetim Kurulu
kararı

Borsamızı ziyaret etmişlerdir.

olan

ve

ile

tekrar

Borsada

faaliyete

başlamıştır.
Borsalarla

Protokol

ve

Mutabakat
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetki

Zaptları

belgeleri iptal edilmiş olan dört aracı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ile

kuruluş, Yönetim Kurulu kararı ile Borsa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti / Maliye

üyeliğinden çıkarılmış, bir aracı kuruluşun

Bakanlığı, Özbekistan / Taşkent Borsası ve

üyeliği ise başka bir Borsa üyesi tarafından

Azerbaycan / BICEX arasında protokoller;

devir alınma suretiyle sona ermiştir.

Güney Kore / Kore Borsası ile mutabakat
zaptı mevcuttur.

Borsamızın 2005 yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nda

İMKB

Yönetmeliği’nin

“Üyelerin Alım-Satım Taahhütlerini Yerine
Getirmeleri ve Temerrüt” başlıklı 35’inci ve
“Disiplin Cezalarını Gerektiren Fiil ve
Hareketler” başlıklı 53’üncü maddelerinde
yapılan değişikliklerin Sermaye Piyasası
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Kurulu’nun onayını takiben 14 Nisan 2005

olmak üzere abonelik sistemiyle elektronik

tarihli

ortamda

Resmi

yürürlüğe
Senetleri

Gazete’de

girmesi
Piyasası

temerrütlerden

yayımlanarak

nedeniyle,

Hisse

işlemlerinden

doğan

kaynaklanan

kademeli

disiplin para cezası uygulaması, 19 Nisan
2005

tarihli

Genelge

kaldırılmıştır.

Ayrıca

uygulamasında

ile

yürürlükten

munzam

değişiklik

teminat
yapılarak,

temerrüt riskine bağlı teminat uygulamasına
işlerlik kazandırılmıştır.

tüm

yatırımcıların

hizmetine

sunulmaya devam edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilke kararı
doğrultusunda, 1 Ocak 1997 tarihinden beri
aylık

olarak

yayımlanmakta

olan

üyelerimizin yabancı banka, aracı kurum
veya gerçek kişi nam ve hesabına Hisse
Senetleri Piyasası’nda gerçekleştirdikleri
alım-satım işlemlerinin yayımı 2005 yılında
da sürdürülmüştür. Yine aylık olarak

kuruluşların

yayımlanan yabancı yatırımcıların Hisse

teminatlarının iadesine ilişkin olarak İMKB

Senetleri Piyasası’nda gerçekleştirdikleri

Yönetmeliği’nin

alım-satım

Üyelikten

çıkan

aracı
12’nci

Maddesi’ne

istinaden altı aracı kuruluşa teminat iadesi
yapılmıştır.

işlemleri

web

sitesinde

yayımlanmaya devam edilmiştir.
Diğer taraftan, Hisse Senetleri Piyasası’nda

Üyelerin ortaklık yapıları da dahil olmak

artan işlem hacmine bağlı olarak yapılan

üzere, takip edilmekte olan bilgilerde

çalışmalar neticesinde aracı kurumlara bir

meydana

yıl süreyle ilave terminal tahsis edilmiştir.

gelen

değişiklikler

güncelleştirilmiş ve İMKB web sitesinde

Sözkonusu

kamunun bilgisine sunulmuştur.

üyelerimizin

İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile
yapılan

ortak

31.3.2005-31.3.2006

çalışma

neticesinde

dönemi

için

Takasbank’ta saklamada bulunan menkul

geçici
gerçekleşen

terminallerden
emir

sayıları

dikkate alınarak yapılan sıralamaya göre
aylık terminal kullanım ücretlerinde 2004
yılında olduğu gibi 2005 yılında da indirime
gidilmiştir.

kıymetleri çeşitli risklere karşı teminat

Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişiklik

altına alan sigorta poliçesi satın alınmıştır.

yapan 15.12.1999 tarih ve 4487 sayılı

Genelgeler Seti üçer aylık dönemlerde
güncelleştirilerek başta piyasa katılımcıları

Kanunun geçici 2’nci Maddesinin 5’nci
fıkrasına göre, ilgili iflas idarelerinin ibraz
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ettiği borç ödemeden aciz belgelerine
dayanarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun

TANITIM VE BİLGİLENDİRME

uygun görüşü üzerine Borsamızca müflis
aracı kuruluşların alacaklılarına ödeme

Yurtiçi Tanıtım Faaliyetleri

yapılmaktadır. 2005 yılı içinde müflis dört

İMKB’nin yatırımcı ilişkileri kapsamındaki

aracı

ödeme

bilgilendirme ve kamuyu aydınlatma ilkesi

sayılı Kanun

paralelinde, Yatırımcı Danışma Merkezi

uyarınca kurulan Özel Fon’dan ilgili iflas

(YDM) 2005 yılında 505’i e-posta, 66’sı

idarelerine ödeme yapılmıştır.

faks, 41’i yazılı yolla ulaşan toplam 612

kuruluşun

yapılabilmesi

için

alacaklılarına
4487

Yönetim Kurulu’nun 15 Kasım 2005 tarihli
toplantısında alınan karar ile üyelerin
kullanımına tahsis edilen ofislerin kira
ücretlerindeki

indirim

oranı

1.12.2005

başvuruyu sonuçlandırmıştır. Diğer taraftan
bizzat

gelen

veya telefon

yöneltilen

yatırımcı

aracılığıyla

sorularını

da

cevaplamıştır.

tarihinden itibaren uygulanmak üzere en

Sözkonusu başvurular; ilgili mevzuat, aracı

fazla %80 olarak belirlenmiştir.

kuruluşlarla ilgili

Aracı kuruluşların sahip oldukları ve mali
durumlarındaki güçlük nedeniyle satmak
istedikleri Takasbank hisse senetlerinin
Borsamızca

satın

alınmasına

devam

şirket/aracı
artırımı

ve

uyuşmazlık prosedürü,

kurum

haberleri,

sermaye

ödemesi

bilgileri,

temettü

basında yayınlanan haberlerin doğruluğu
üzerinde yoğunlaşmıştır.

edilmiştir. Mali güçlük içine düşen beş

Yıl içinde YDM tarafından, İMKB’yi

aracı kuruluşun sahip olduğu Takasbank

ziyaret eden toplam 29 grup ağırlanmıştır;

hisse senetlerinin Borsamızca satın alınması

1.509

hususu Yönetim Kurulu tarafından uygun

uygulanmıştır. Ayrıca, Uludağ Üniversitesi

görülmüş, ancak satın alma işlemleri henüz

ile Anadolu Üniversitesi kampüslerinde

tamamlanmamıştır.

düzenlenen bilgilendirme toplantılarında

ziyaretçiye

tanıtım

programı

Borsamız hakkında sunuşlar yapılmıştır.
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akademisyenler, öğrenciler ve gazeteciler

Yurtdışı Tanıtım Faaliyetleri

yer almıştır.
İMKB,

2005

yılı

içinde

üyelerini,

pazarlarını, işlem gören menkul kıymetleri,

İMKB’de

alım-satımı,

ziyaretçilerin

takas

uygulamalarını

ve

yabancı

saklama
yatırımcılara

tanıtmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışında
çeşitli

faaliyetlerde

kapsamda

bulunmuştur.

çeşitli

Bu

uluslararası

organizasyonlara ev sahipliği yapmış ve
birçok

ülkeden

gelen

ziyaretçileri

çeşitli

ülkelerden

gelen

ağırlanması

ve

yanısıra

İMKB

bilgilendirilmesinin

yetkilileri de Borsamızı Davos, New York,
Washington, Milano, Roma, Viyana, Bakü,
Kopenhag ve Londra’da düzenlenen çeşitli
forumlarda, konferans ve panellerde temsil
etmişler ve İMKB’nin faaliyetleri, üyeleri,
pazarları, işlem gören menkul kıymetleri,

ağırlamıştır.

alım-satımı, takas ve saklama uygulamaları
İMKB’nin işleyiş esasları ve piyasaları

konularında detaylı bilgi vermişlerdir.

hakkında bilgi edinmek amacıyla gelen
ziyaretçiler arasında; ABD Kongre üyeleri
danışmanları,

IMF

Heyeti,

Suriye

Öte yandan, OECD ile İMKB arasında
yürütülen

ve

küçük

ve

orta

ölçekli

işletmelerin

finansman

Yardımcısı, Azerbaycan Maliye Bakanlığı

alternatif

finansman

yetkilileri, Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti

irdelenmesi ve bir model çalışmasını içeren

Menkul

Komisyonu

“Enterprise Development and Finance”

Başkanlığı heyeti, Kopenhag, Helsinki,

Projesi tamamlanmıştır. Proje kapsamında

Stokholm,

Vilnius

“A Framework for the Development and

borsalarının işbirliğinden oluşan OMX

Financing of Dynamic Small and Medium

Borsası

Sized Enterprises in Turkey” isimli kitap

Ekonomik

İşlerden Sorumlu

Kıymetler
Talin,
yetkilileri,

Devlet
Riga

Başbakan

ve

Pakistan

Merkezi

ihtiyaçları

kaynaklarının

Saklama Kurumu yetkilileri, Lüksemburg

bastırılmıştır.

Borsa Aracı Kuruluşlar Birliği, Avusturya

Bilgi Edinme Hakkının Kullanımı

işadamları heyeti, Hindistan Sanayicileri
Konfederasyonu, dünyaca tanınmış çeşitli
banka ve finans kuruluşlarının yetkilileri,
farklı

ülkelerdeki

üniversitelerden

Kişilerin

bilgi

için

edinme

hakkını

kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri
düzenlemek amacıyla hazırlanan “Bilgi
Edinme Hakkı Kanunu” ile bu Kanun’un

İMKB 2005 Faaliyet Raporu
31

uygulanmasına

ilişkin

ayrıntılı

düzenlemelere yer veren “Bilgi Edinme

EĞİTİM VE STAJ

Hakkı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin

PROGRAMLARI

Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”
çerçevesinde,

mevzuat

ile

belirlenen

İMKB

bünyesinde

faaliyet

gösteren

görevleri yerine getirmek üzere oluşturulan

piyasalara yönelik olarak; Tahvil ve Bono

İMKB “Bilgi Edinme Birimi”ne 2005

Piyasası için biri teorik, üçü uygulamalı;

yılında

yapılmıştır.

Hisse Senetleri Piyasası için ise bir

İMKB’ye 2004 yılında ise 93 bilgi edinme

Bilgisayarlı Alım-Satım Sistemi Uygulama

başvurusunda bulunulmuştur.

Eğitimi olmak üzere toplam beş üye

293

adet

başvuru

Bilgi edinme başvuruları dilekçe, elektronik

temsilcisi eğitimi gerçekleştirilmiştir.

posta ve faks ile yapılabilmekte olup, yasa

Hisse senetleri İMKB’de işlem gören

ve yönetmelik ile belirlenen istisnalar

şirketlerin personeli için 1998 yılından beri

dışında İMKB birimlerinde bulunan veya

her yıl gerçekleştirilen “Sermaye Piyasası

bu birimlerin görevleri gereği ellerinde

ve Borsa” konulu eğitim, 2005 yılında

bulunması gereken bilgi veya belgelere

Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere iki

ilişkin

kez

başvurular

İMKB

birimlerince

yandan,

gereğince,

2,5

gün

süren

eğitimlere toplam 260 kişi katılmıştır.

karşılanmaktadır.
Öte

düzenlenmiştir.

bilgi

edinme

mevzuatı

Borsamız

internet

sitesinde

İMKB’nin mal ve hizmet alımlarına ilişkin
duyurular

da

kamuoyunun

bilgisine

sunulmaktadır.

İMKB’de işlem gören şirketlerin personeli için
verilen eğitime katılanlardan bir grup toplu halde.
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Ayrıca, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası
üye temsilcisi programlarının birer günlük
simülasyon

eğitimleri

Borsamız

salonlarında gerçekleştirilmiştir.

ARAŞTIRMA VE YAYINLAR
Araştırma Çalışmaları
İMKB

ile

sermaye

İMKB, bilgi altyapısını tüm piyasa ve

pazarlarının

kurumlarla paylaşmayı 2005 yılında da

etkinleştirilmesine

sürdürmüştür. Bu kapsamda; yurtiçinde

çerçevesinde;

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Sermaye
Piyasası

Aracı

Kuruluşları

Birliği

ve

•

Üniversitesi,

Koç

Teknoloji Üniversitesi, Gazi Üniversitesi,
Karaelmas

Üniversitesi

Üniversitesi’nin

çeşitli

•

Üniversitesi,

İstanbul Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve
ve

•

eğitmen sağlanarak destek verilmiştir.

öğrenci staj programları ile yarınlarımızın
sahibi gençlere iş hayatına atılmadan önce

piyasalarının
verilmiştir.

işleyişi
Ayrıca

konularında

bilgi

Kırgızistan-Türkiye

Manas Üniversitesi öğrencilerine eğitim ve

Dünyadaki Takas ve Saklama

Londra Borsası Satış Müzakereleri

•

Endeks Fonlar ile Endeks
Sertifikalarının Analizi

•

Uzman Sistemler ve İMKB’de
Uygulanabilirliği

•

öğrencisine İMKB’de staj yapma olanağı
tanınarak, Türk sermaye piyasası ve İMKB

Johannesburg Borsası Şirketleşme

•

bir vizyon sağlamaya çalışmaktadır. Bu
kapsamda 2005 yılında 373 üniversite

Borsaların Anonim Şirketlere

Kuruluşlarının Ortaklık Yapıları

İMKB, her sene uygulamakta olduğu

Dünya Borsalarında Hisse Senedi
Endeksleri Üzerindeki Borsa Payları

•

Dokuzuncu Kalkınma Planı Finansal
Hizmetler Özel İhtisas Komisyonu
İMKB Raporu

staj imkanı sağlanmıştır.
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ve
ve

çalışmalar

Süreci

Pamukkale

programlarına

yönelik

Yöntemleri

Müşavirler Odası ile çeşitli aracı kuruluşlar
Bilgi

geliştirilmesine

Dönüşmelerinde Pay Dağıtım

Antalya Serbest Muhasebeci ve Mali
ve eğitim şirketlerinin yanısıra, İstanbul

piyasalarının

•

•

Bireysel Emeklilik Sistemi

isimli çalışmalar İMKB yayını olarak

Değerlendirmesi

basılmıştır.

Dokuzuncu Kalkınma Planı KOBİ Özel

İMKB Dergisi

İhtisas Komisyonu İMKB Raporu
•

AB’ye Uyum Çerçevesinde Yapılanlar

yayınlanan İMKB Dergisi’nin 2005 yılında

ve Yapılacaklar

çıkarılan 28, 29, 30 ve 31 sayılarında

konulu çalışmalar tamamlanmıştır. Aşağıda
belirtilen çalışmalar ise İngilizce olarak
hazırlanmıştır:
Demutualization of Stock Exchanges

•

Interaction Between Privatization and

Borsa’yı ilgilendiren konularda hazırlanmış
11 teorik ve ampirik çalışma yer almıştır.
Dünya Uygulamaları” konulu özel sayı da
bulunmaktadır.
İMKB Dergisi, “World Banking Abstracts

Stock Exchanges
İMKB Yayını Olarak Basılan Eserler
İMKB’ye yayımlanması için sunulmuş olan
eserler arasından İMKB Yayın Kurulu ve
Hakem Heyeti tarafından yayımı uygun
görülen;

of IEF” ve “American Association Econlit”
endeksleri

Konjonktürel Dalgalanmalar ve
(Dr. Eralp Polat)

TÜBİTAK-ULAKBİM

Sosyal Bilimleri Veritabanı kapsamındadır.
İMKB Yayın Kurulu ve Hakem Heyeti
tarafından 2005 yılında toplam 17 makale

Hisse Senedi Piyasalarında Görülen

değerlendirilme aşamasındadır.
Tebliğ ve Sunumlar
•

Dokuzuncu Kalkınma Planı Özel İhtisas
Komisyonları’nın ikişer kez düzenlenen

Kesitsel Anomaliler ve İMKB’ye

toplantılarına iştirak edilerek, sunumlar

Yönelik Bir Araştırma

yapılmıştır.

(M. Volkan Öztürkatalay)
•

ile

değerlendirilmiştir. Ayrıca sekiz makale

Sermaye Piyasası- İMKB Örneği

•

ekonomi, finans, sermaye piyasası ve

Çalışmalar arasında “Takas ve Saklama

•

•

Üç ayda bir Türkçe ve İngilizce olarak

ISE Finance Award Series Volume-4

•

2.

International

Conference’da
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Business
hazırlanan

Research
“Do

Independent Board and Auditors Affect

tarafından çıkarılan Annual Capital

(Yönetim Kurulu ve Denetçiler Piyasa

Market Review dergisi için İMKB’nin

ve Finansal Performansı Etkiler mi?)

KOBİ’lere

konulu makale uygun bulunarak kabul

konusunda makale,
•

Asya-Pasifik

Kurumsal

faaliyetleri

Bükreş’te düzenlenen FEAS toplantısı
için “Türkiye’de Kurumsal Yönetim

Konferansı’nda hazırlanan “Principles

İlkeleri Konusunda Gelişmeler” konulu

of Corporate Governance in the Capital

sunum

(Sermaye

Piyasalarında

Kurumsal

Yönetim

İlkeleri:

İMKB’de

Uygulama

Örneği)

konulu

Bir

makale

uygun bulunarak kabul edilmiştir.
Avrupa Birliği kapsamında KOBİ’lerin
rekabet

gücünü

artırmak

amacıyla

İngiltere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
tarafından
geliştirilmiş

Çek
araç

Cumhuriyeti’nde
ve

tekniklerin

Türkiye’de uygulanabilirliği ile ilgili
olarak İngiltere Büyükelçiliği’nin özel
davetiyle düzenlenen çalıştaya iştirak
edilmiştir.

Öte

yandan,

Üniversitesi

Columbia
öğretim

ve

Indiana

üyesi

Utpal

Bhattacharya’nın, Journal of Finance’de
yayınlanan çalışması çerçevesinde “Insider
Trading” konusunda İMKB’de seminer
vermesi sağlanmıştır.
Kütüphane Hizmetleri
2005 yılında elektronik kütüphanecilik
kapsamında başlatılan hizmetlerin devamı
olarak; süreli yayınlara ilişkin “ABI Inform
Global Full Text”, elektronik kitaplara
olarak

ise

“Ebrary-Academic

Complete ile WB-eLibrary” adlı elektronik

The Wall Street Journal tarafından
kurumsal yönetim standartları üzerinde
hazırlanan çalışma için Türkiye’deki
gelişmeleri içeren bir sunum,

hazırlanmıştır.

ilişkin

Ayrıca;
•

yönelik

Yönetim

Markets: An Application in the ISE”

•

Hindistan/Bombay’da Mumbai Borsası

Market and Financial Performance”

edilmiştir.
•

•

veritabanları

abonelikleri ile istatistiki

bilgiler içeren Dünya Bankası veritabanları
olan “Global Development Finance” ve
“World

Development

abonelikleri yenilenmiştir.
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Indicators”

Kütüphane otomasyon programına 141’i
basılı, 5’i elektronik formatta yeni kitap
girişleri yapılmış ve kullanıcı hizmetine
sunulmuştur.
Ayrıca
Borsamız
müdürlüklerince satın alınan 25 yayın da
otomasyon sistemimize girişleri yapılarak
kayıt altına alınmıştır. Aboneliği devam
eden süreli yayınların içindekiler sayfası
taranmaya devam edilerek kullanıcılara
internet ve intranet üzerinden tarama
yapabilme imkanı sunulmuştur.
Mevzuat ve içtihatlar konusunda güncel ve
kapsamlı bir veritabanı olan “Kazancı
Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası” hizmete
sunulmaya devam etmektedir. Dünya
Gazetesi sektör raporlarına elektronik
ortamda erişim sağlayan aboneliğimiz ile
kütüphanelerarası işbirliği çerçevesinde,
Koç Üniversitesi Kütüphanesi üyeliği
yenilenmiştir.
Elektronikleşme
Müdürlük çalışmalarına elektronik olarak
ulaşımı sağlamak amacıyla “Araştırma”
sayfası hazırlanarak, İMKB çalışanlarına
açılmıştır. Sözkonusu sayfada;
•

Piyasalardaki ve ekonomideki aylık
gelişmelerin yer aldığı “Aya Bakış”,

•

Piyasa göstergelerinin grafiksel olarak
yer aldığı “Aylık Bülten'’,

•

İMKB Dergisi’nde yer alan makalelerin
özeti ve tam metni,

•

İMKB ile ilgili
“Makale Havuzu”,

•

Yurtdışı borsalarla ilgili önemli
gelişmeler ve endeks, piyasa değeri,
işlem hacmi, şirket sayısı, turnover
oranı gibi istatistikler,

•

Yurtdışı
kurum
ve
kuruluşların
hazırlamış olduğu güncel raporlar,

•

Aylık makro ekonomik veriler,

•

Üye olunan online veri tabanları ve
elektronik kitap (e-book) hizmetleri,

•

Borsa personelinin yeterlilik tezlerinin
özetleri

makaleleri

içeren

yer almaktadır.
Ayrıca, İMKB
şirketlerinin finansal
yapıları ve diğer bilgilerinin elektronik bir
veri
tabanında
toplanması
ve
raporlanabilmesi çalışmalarına başlanmıştır.
Geçmişe Yönelik Veriler
2005 yılında 58 kişi/kuruma manyetik
ortamda veri sağlanmış; üniversiteler
bünyesinde araştırma projeleri için talep
edilen
veriler
ücretsiz
olarak
kullandırılmıştır.
Ayrıca, gelen taleplere bağlı olarak
elektronik posta ile 236 kişi/kuruma bilgi
verilmiştir.
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ilköğretim okulu olmak üzere toplam 86
İMKB

İMKB OKULLARI

Lisesi

yapılmış

olup,

bu

okullarımızda 42.000 öğrenci eğitimİMKB, 1997 yılında “Sekiz Yıllık Zorunlu

öğrenim görmektedir.

İlköğretim” kampanyası çerçevesinde 32
trilyon TL ana para ile başlattığı ve zaman

• 2003 tarihli III. Protokol ile, Bingöl’de

içinde nemalandırdığı eğitim fonu ile

yaşanan deprem nedeniyle öncelikle

“Ulusal

burada 13 İMKB lise ve ilköğretim

finansman

Eğitime

Katkı”

desteğini

projesindeki

dokuz

yıldır

okulu

yapılmış,

eğitim-öğretime

açılmıştır. Yine bu protokol kapsamında

sürdürmektedir.

122 İMKB ilköğretim, lise ve meslek
okullarının

da

inşaatları

bitirilerek

geçici kabulleri yapılmış ve toplam 135
İMKB

ilköğretim,

lise

ve

meslek

lisesinde 81.000 öğrenci eğitim-öğrenim
imkanına kavuşturulmuştur.

• İMKB’nin bugüne kadar eğitime verdiği
finansman desteği ile, 268 İMKB
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim
Bakanı Hüseyin Çelik, IV. Protokol’ün imzasından
sonra İMKB Okulları maketlerini İMKB Başkanı
Osman Birsen ile birlikte incelediler.

Bugün gelinen tarihte;
•

ilköğretim, lise ve meslek lisesi inşa
edilmiş ve ülke genelinde 149.000
öğrenciye

eğitim-öğretim

imkanı

sağlanmıştır.

1998 tarihli I. Protokol ile, 25’i yatılı

Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan 13

22’si gündüzlü olmak üzere toplam 47

Ağustos 2005 tarihli IV. Protokol ile

İMKB Sekiz Yıllık Zorunlu Temel

İMKB’nin yönettiği Eğitim Fonu’ndan;

Eğitim

Okulu

yapılmış

olup,

okullarımızda 26.000 öğrenci

bu

eğitim-

• Hakkari, Bingöl ve Erzurum’da değişik
zamanlarda meydana gelen depremlerde

öğrenim görmektedir.

hasar gören ve hizmet dışı kalan
•

2000 ve 2002 tarihli II.Protokol ile,

okulların yerine yenilerinin yapılması,

74’ü meslek ve normal lise ve 12’si
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• İstanbul’daki okulları depreme karşı
KÜLTÜREL, SANATSAL VE

güçlendirme çalışmaları,

• Ülke genelinde yapılacak yeni okullar
ile

yapımı

sürdürülen

eğitim

kurumlarının tamamlanması,

• İMKB 75.Yıl Okulları’nın deprem
dayanımlarının kontrolu

SOSYAL FAALİYETLER
2005 yılında, İMKB İstanbul’daki Sanat
Galerisi’nde Ümran Saray, Aysu Günay,
Hakan Dilek, Burcu Ertem, Ömer Muz,
Asım İşler, Orhan Umut, Sezai Kara ve
Nurten Sözeri’nin kişisel resim sergileri ile
Karma Resim Sergisi’ne yer verilmiştir.

amacıyla 215 milyon YTL kaynak tahsis
edilmiş, ancak proje henüz başlamamıştır.

İMKB Ankara Sergi Salonu’nda ise
Burhan Alkar, Nazife Alataş, Ercan Gülen,
Nihal Sağlam, Himmet Gümrah, Koreli
Sanatçı Sun-Ae Ann ve İtalyan Sanatçı
Tommaso Pierozzi’nin resim sergileri ile
Karma Yaz Sergisi açılmıştır.
İMKB, 2005 sonu itibariyle sanat
etkinliklerine son vermiştir. İMKB Sanat
Galerisi, 15 Mayıs 1995’de İstinye’deki
binasına taşındığı günden, 2005 yılı sonuna
kadar geçen sürede, her biri üçer haftalık
periyotlarla değişen 150’den fazla resim,
heykel, fotoğraf ve halı sergisinde,
yüzlerce esere evsahipliği yapmış, 1999
yılında hizmete giren İMKB Ankara Sergi
Salonu ise
sanatçıların
sergilemesine ortam sağlamıştı.

eserlerini

İMKB Sanat Galerisi, 2006 yılından
itibaren Borsa’nın kendi koleksiyonunu
sergilediği bir mekan olarak haftasonu ve
resmi tatiller hariç 09:30-17:00 saatleri
arasında gezilebilecek.
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