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BAŞKAN’IN MESAJI
Türk ekonomisi, 2005 yılında kaydettiği
son 38 yılın en yüksek büyüme hızı olan
%7,6 oranındaki büyüme hızını takiben,
2006 yılında da %6’lık büyüme hızına
ulaşmıştır. 2006 yılında Gayri Safi Milli
Hasıla cari fiyatlarla %10,8’lik artışla
399,7 milyar ABD Doları’na, kişi başına
milli gelir ise %9,4’lük artışla 5.477
ABD Doları’na yükselmiştir. Kapsamlı
makroekonomik ve yapısal reformlarla,
güven ortamında gelişme sağlanmış, yerli
ve yabancı yatırımlar artırmıştır.
uygulanan
kapsamlı
2006
yılında,
ekonomik pogram sayesinde, Türkiye
makroekonomik
verilerde
önemli
ilerlemeler kaydetmiştir. Devam eden AB
üyelik süreci ve Uluslararası Para Fonu
(IMF) ile imzalanan 2005-2008 dönemi için
yeni stand-by anlaşması, Türkiye’nin
büyüme potansiyelini güçlendirmek ve daha
iyi çalışan bir piyasa ekonomisi oluşturmak
için iki önemli çapa görevi görmüştür.
2006 yılında, İMKB Ulusal-100 Endeksi,
bir önceki yıla göre YTL bazında %1,66,
ABD Doları bazında % 6,1 oranında düşüş
kaydetmiştir. 2005’teki yüksek performansı
takiben görülen bu düşüşün ana nedeni,
2006 yılı başında genel olarak gelişmekte
olan pazarlarda görülen dalgalanmanın
negatif etkileridir. Hisse Senetleri Piyasası
günlük ortalama işlem hacmi, bir önceki
yıla göre, YTL bazında %22 artışla
1.301 milyon YTL’ye, ABD Doları bazında
%15,7 oranında artışla 919 milyon ABD
Doları’na ulaşmıştır. 2006 yılında Borsa
pazarlarında, halka arz edilmiş 15 şirketin
hisse senetleri ile 4
Borsa Yatırım
Fonu’nun (BYF) katılma belgeleri işlem

İMKB Başkanı Osman BİRSEN

görmeye başlamıştır. Hisse Senetleri
Piyasası’nda 2006 yılı içerisinde; Ulusal
Pazar'da 290, İkinci Ulusal Pazar'da 15,
Yeni Ekonomi Pazarı’nda 3 ve Gözaltı
Pazarı'nda 8 olmak üzere toplam 316
şirketin hisse senetleri ile 6 adet Borsa
Yatırım Fonu katılma belgeleri işlem
görmüştür. Borsamızda işlem gören
şirketlerin
toplam
piyasa
değeri,
2005 yılındaki 163 milyar ABD Doları
seviyesini korumuştur.
Diğer yandan, her yıl önemli büyüklüklerde
işlem yapan Tahvil ve Bono Piyasası’nın
günlük ortalama işlem hacmi de
2005 yılına göre %18’lik artış kaydederek,
2006 yılında 8.130 milyon ABD Doları’na
yükselmiştir. İMKB Tahvil ve Bono
Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı 2006
yılında, işlem hacmi bakımından İspanya
Borsası, OMX ve Londra Borsası’ndan
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sonra
dünyada
yükselmiştir.

dördüncü

sıraya

İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nda özel
sektör tahvilleri işlem görmeye başlamış,
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
tarafından
ihraç
edilen
Likidite
Senetleri’nin işlem görmesi için gerekli
düzenlemeler yapılmıştır. Maksimum emir
büyüklüğü ve katları yeniden düzenlenmiş,
Döviz Ödemeli Devlet İç Borçlanma
Senetlerinde 1 milyon ABD Doları/Euro,
döviz ödemeli özel sektör tahvilleri ve
döviz ödemeli gelir ortaklığı senetlerinde
ise 100.000 ABD Doları/Euro olarak
belirlenmiştir. Minimum emir miktarı;
TCMB Likidite Senetleri için Normal
Emirler Pazarı’nda 100.000 YTL nominal
ve katları, Küçük Emirler Pazarı’nda 1.000
YTL nominal ve katları olup, maksimum
emir büyüklüğü ise 10 milyon YTL
nominal olarak belirlenmiştir. Maliye
Bakanlığı’nın düzenlemeleri doğrultusunda
Tahvil ve Bono Piyasası Repo/Ters Repo
Pazarı’nda gerçekleştirilen işlemlerin geri
dönüş tutarları üzerinden %22 olarak
hesaplanan stopaj kesintisi oranı 1 Ocak
2006 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere %15 olarak değişmiştir.
Yatırım fonları ile menkul kıymetler
yatırım ortaklıklarının kredili menkul
kıymet işlemine konu olan hisse senetleri
ile açığa satışa konu olan hisse senetleri
arasında paralellik sağlanması, likiditenin
artırılması, yatırımcılara ve üyelere
işlemlerinde esneklik sağlanması amacıyla,
“Kredili Menkul Kıymet ve Açığa Satış
İşlemlerine Konu Olan Menkul Kıymet
Listesi”, Gözaltı Pazarı hariç tutularak
İMKB Pazarları’nda işlem gören tüm hisse
senetlerini ve borsa yatırım fonlarını
kapsayacak şekilde yeniden belirlenmiştir.

Hisse Senetleri Piyasası Alım-Satım
Sistemi ile üyelerin merkezi sistemlerini
elektronik bir altyapı, iletişim protokolü ve
kullanım yöntemi aracılığıyla bağlamak,
üyelerin bu yapı vasıtasıyla emir işlemlerini
(emir giriş, emir düzeltme, emir bölme,
emir
iptal,
emir
durum
sorgusu
fonksiyonlarını)
elektronik
ortamda
yürütebilmelerini
sağlamak
için
oluşturulmuş bir mesajlaşma arayüzü olan
Ex-API kanalıyla iletilen emirler, toplam
emirler içerisinde % 88’lik paya ulaşmıştır.
Hisse Senetleri Piyasası Alım-Satım
Sistemi ve üye sistemleri üzerinde seans
başlarında gözlenen yükün hafifletilmesi,
aracı kurumların operasyon yüklerinin
azaltılması ve piyasa oluşumu ve fiyat
istikrarına katkıda bulunulması amacıyla,
geçmiş dönemde altyapısı oluşturulan ve
üyelerin de görüşleri alınarak tasarlanan
Açılış Seansı’nın hazırlık çalışmaları 2006
yılında da sürdürülmüştür. Hisse Senetleri
Piyasası Alım-Satım Sistemi’nde yapılması
gereken yazılım düzenlemeleri ve bu
yazılımların üyelerin katılımı ile test
edilmesine yönelik çalışmalar yapılmış,
uygulamaya 2007 başında geçilmesi
kararlaştırılmıştır.
Her yıl olduğu gibi, bu yıl da,
çalışmalarımıza
devamlı
desteğini
esirgemeyen, başta sayın üyelerimiz olmak
üzere, değerli personelimize ve katkıda
bulunan ilgili tüm kişi ve kuruluşlara
teşekkürlerimi sunarım.

Osman BİRSEN
Başkan
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YÖNETİM KURULU
•

Osman BİRSEN, Başkan

•

Özen GÖKSEL, Başkan Vekili

•

Attila KÖKSAL, Üye

•

Yusuf SERBEST, Üye

•

Pamir SEZENER, 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 Bahar OKÇU, Üye

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

UYUŞMAZLIK KOMİTESİ
•

Yasemin ÖNEY CANKURTARAN, Başkan

•

Ayşe TERZİ, Üye

•

Hakan DEMİRBİLEK, Üye

Soldan sağa:
Yasemin Öney Cankurtaran,
Hakan Demirbilek,
Ayşe Terzi
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ABD Doları, portföy yatırımları kalemi ise

2006 YILINDA TÜRKİYE

7,4

EKONOMİSİ VE SERMAYE

gerçekleşmiştir. Yıl sonunda T.C. Merkez

PİYASASI

Bankası toplam brüt döviz rezervleri bir

BÜYÜME

Doları artarak 101,2 milyar ABD Doları

Türkiye

milyar

ABD

Doları

olarak

önceki yıl sonuna göre 26,1 milyar ABD

ekonomisinin

2006

yılındaki

seviyesine yükselmiştir.

GSMH (sabit fiyatlarla YTL bazlı) gelişme
hızı %6 olarak gerçekleşmiştir. 2006 yılının
ilk çeyreğinde %6,4 olan GSMH’daki
büyüme

hızı,

yılın

ikinci

çeyreğinde

%9,3 oranında gerçekleşmiş, üçüncü ve
dördüncü çeyrekte ise sırasıyla %4,3 ve
%4,6 olmuştur. 2006 yılında Gayri Safi
Milli Hasıla cari fiyatlarla %10,8’lik artışla
399,7 milyar ABD Doları’na, kişi başına
milli gelir ise %9,4’lük artışla 5.477 ABD
Doları’na

yükselmiştir.

Son dört

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

yıldır

ekonomide görülen büyüme hızı 2006

PARA ARZI VE ENFLASYON

yılında da devam etmiştir.

2005

ÖDEMELER DENGESİ

Kurumu (TÜİK) tarafından sırasıyla %2,66

yılı

sonunda

Türkiye

İstatistik

ve %7,72 olarak açıklanan Üretici Fiyatları
2006 yılında ihracat bir önceki yıla göre
%16,1 artarak 85,31 milyar ABD Doları;
ithalat ise %17,7 artarak 137,45 milyar
ABD Doları olmuştur. 2005 yılı sonunda

Endeksi

(ÜFE)

ve

Tüketici

Fiyatları

Endeksi’ndeki (TÜFE) yıllık enflasyon
oranları, 2006 yılı sonunda ÜFE’de %11,58
TÜFE’de ise 9,65 olarak gerçekleşmiştir.

22,6 milyar ABD Doları açık veren cari
işlemler dengesi, 2006 yılında 31,7 milyar

Dolaşımdaki para ve vadesiz mevduat

ABD Doları açık vermiştir. Ödemeler

içeren M1 para arzı 2006 yılı sonu itibariyle

dengesinin sermaye ve finans hesapları

%13,7

dengesi kalemi 2006 yılında 34,7 milyar

47,5 milyar YTL’ye yükselmiştir. Vadeli
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artışla

41,8

milyar

YTL’den

mevduatı

da

%20,9 artışla

içeren
153,1

M2

para

gerçekleşmiştir.

2005

yılı

sonunda

YTL’den

168,8 milyar ABD Doları olan dış borç

185,1 milyar YTL’ye ulaşmıştır. Yurtiçi

stoku 2006 yılın sonunda %22,3 artarak

kaynaklı

206,5 ABD Doları’na yükselmiştir.

döviz

milyar

arzı

tevdiat

hesaplarını

(2006 sonu itibariyle 101,4 milyar YTL) da
içeren M2Y para arzındaki artış ise
% 24,8 olarak gerçekleşmiş ve 229,6 milyar
YTL’den 286,5 milyar YTL’ye çıkmıştır.

ÖZELLEŞTİRME
Geçtiğimiz

yıllardaki

siyasi

istikrar,

uygulanan enflasyon programı, AB ile
müzakerelerin

başlaması

ve

ekonomik

yatırım

ortamında

2006 yılı sonunda bankalardaki toplam

büyüme

Yeni Türk Lirası mevduat

gerçekleşen iyileşmenin özelleştirme ve

YTL

olarak

171,7 milyar
Mevduat

birleşmelerde önemli bir artışa yol açtığı ve

bankalarının 2006 yılında açtıkları yurtiçi

yıl içindeki özelleştirme uygulamalarının

kredi

toplam tutarının 8,2 milyar ABD Doları’na

hacmi

gerçekleşmiştir.

sayesinde

%40,7

artış

göstererek

170,4 milyar YTL olarak gerçekleşmiştir.

ulaştığı 2005 yılının ardından, 2006 yılında

KAMU FİNANSMANI

8,1 milyar ABD Doları tutarında uygulama

2006 yılında bütçe gelirleri geçen yıla göre

gerçekleşmiştir.

% 26,2 oranında artarak 167,4 milyar YTL
olurken, harcamalar 2005 yılına göre %19,6
oranında

artarak

172,9

milyar

YTL

seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde,
vergi gelirleri %28,6 oranında artarak
137,5 milyar YTL’ye ulaşmıştır. 2005 yılı
sonunda 244,8 milyar YTL olan iç borç
stoku 2006 yılı sonu itibariyle 241,9 milyar
YTL’si tahvil, 9,6 milyar YTL’si Hazine
bonosu olmak üzere toplam 251,5 milyar
YTL olarak gerçekleşmiştir. 2006 yılında,
iç

borç

stokunda

tahvil

ve

Hazine

bonosunun payları %96 ve %4 olarak
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SERMAYE PİYASASI
2006 yılında 20,3 milyar YTL tutarında
menkul kıymet ihracı Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından kayda alınmıştır.
2006 yılında kayda alınan menkul
kıymetlerin 10,88 milyar YTL'lik kısmı
hisse senetlerinden, 5,9 milyar YTL’lik
kısmı Emeklilik Yatırım Fonu ve
3,36 milyar YTL'lik kısmı menkul kıymet
yatırım fonu katılma belgesi ihraçlarından,
150 milyon YTL’lik kısmı özel sektör
tahvil ihraçlarından, 17,3 milyon YTL’lik
kısmı ise yabancı yatırım fonu ihraçlarından
oluşmaktadır.
2006

yılında

menkul

kıymet

stokları

nominal değer toplamı 296,3 milyar YTL
seviyesindedir. Toplam menkul kıymet
stokları içerisinde özel sektör %13,9, kamu
sektörü %86,1 paya sahiptir. Menkul
kıymet stoklarının en önemli kalemlerini
%81,6 ile Devlet tahvilleri, %13,8 ile hisse
senetleri ve %3,2 ile Hazine bonoları
oluşturmuştur. Özel sektör en çok hisse
senedi, kamu sektörü ise en çok Devlet
tahvili ile fon toplamıştır.
Menkul Kıymet Stokları (Milyon YTL)
Özel Sektör Menkul Kıymetleri
Hisse Senedi
Tahvil

2006 yılı sonunda yatırım fonlarının portföy
değerleri, “A tipi” 831,52 milyon YTL ve
“B tipi” 21,18 milyar YTL olmak üzere
yaklaşık 22,01 milyar YTL ’ye ulaşmıştır.
Portföy yapıları itibariyle; “A tipi” yatırım
fonlarının portföylerinde %64,76 ile hisse
senedi, %17,88 ile Devlet tahvili ve Hazine
bonosu, %15,53 ile ters repo işlemleri;
“B tipi” yatırım fonlarının portföylerinde
ise %59,18 ile ters repo işlemleri, %39,07
ile Devlet tahvili ve Hazine bonosu yer
almıştır. 2006 yılı sonunda menkul kıymet
yatırım ortaklıkları ve gayrimenkul yatırım
ortaklıklarının piyasa değerleri toplamı
2,5 milyar YTL olarak gerçekleşmiştir.
2006 yılında 15 şirketin hisse senetleri
halka arz edilerek, Borsada işlem görmeye
başlamıştır. Sözkonusu halka arzlardan
ihraçcı şirketler toplam 1,24 milyar YTL
halka arz hasılatı elde etmiştir. 2006 yılında
4 adet Borsa Yatırım Fonu’nun payları
İMKB Fon Pazarı’nda işlem görmeye
başlamıştır.
(Kaynak: SPK, İMKB, TCMB, HM, TÜIK, ÖİB)

2005
31.916,2
31.916,2
0

%
11,4
11,4
0

2006
41.058,6
40.925,6
120,0

%
13,9
13,8
0

0

0

13,0

0

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
0
0
Banka Bonosu/Banka Garantili Bono
0
0
Kar Zarar Ortaklığı Belgesi
0
0
Gayrimenkul Sertifikası
0
0
Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri
248.773,2
88,6
Devlet Tahvili
226.964,3
80,9
Hazine Bonosu
17.817,6
6,3
Gelir Ortaklığı Senedi
0
0
İMKB 2006 Faaliyet Raporu
Dövize Endeksli Senetler
0
0
9 3.991,3
Özelleştirme Tahvili
1,2
Toplam
280.689,4
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
86,1
81,6
3,2
0
0
1,3
100,0

Finansman Bonosu

düşüş yaşanmıştır. Endeks, 2006 yıl sonu

İMKB PİYASALARI

itibariyle, 2005 yılının son işlem günündeki
kapanış değeri olan 39.777’den, % 1,66

HİSSE SENETLERİ PİYASASI

oranında azalarak 39.177 puan seviyesinden
kapanmıştır. İMKB Ulusal-100 Endeksi

Piyasa Verileri
Hisse Senetleri Piyasası ortalama günlük
işlem hacmi 2005 yılında 1,06 milyar YTL

aynı dönemde ABD Doları bazında 1.726
puandan 1.620’ye düşmüştür.

% 22,37 artarak

Borsa'da işlem gören şirketlerin 2005 yılı

1,3 milyar YTL’ye ulaşmıştır. Önceki yıl

son işlem günü kapanış fiyatlarına göre

173 bin olan ortalama günlük sözleşme

218,31 milyar YTL (162,81 milyar ABD

sayısı, 2006 yılında 182 bine yükselmiştir.

Doları) olan toplam piyasa değeri, 2006 yılı

2005 yılında 319 milyon olan ortalama

sonunda 230 milyar YTL’ye (163,78 milyar

günlük işlem miktarı ise 2006 yılında

ABD Doları) yükselmiştir.

iken, 2006 yılında

366 milyona yükselmiştir. Günlük işlem
hacmi, 2006 yılı içindeki en yüksek

Pazarlardaki Gelişmeler

değerine 2,49 milyar YTL ve 1,89 milyar

2006 yılında Borsa pazarlarında, halka arz

ABD Doları ile 26 Ocak 2006 tarihinde

edilmiş 15 şirketin hisse senetleri ile dört

ulaşmıştır.

Borsa Yatırım Fonu’nun (BYF) katılma

Hisse Senetleri Piyasası’nda 2006 yılı
toplam işlem hacmi 325 milyar YTL,
(230 milyar

ABD

Doları)

olarak

gerçekleşmiştir. İşlem hacmi, 2005 yılında
ise 270 milyar YTL (202 milyar ABD
Doları) olarak gerçekleşmişti.

olumlu gelişmeler, endeksin 27 Şubat 2006
itibariyle

47.728

Senetleri Piyasası’nda 2006 yılı içerisinde;
Ulusal Pazar'da 290, İkinci Ulusal Pazar'da
15, Yeni Ekonomi Pazarı’nda 3 ve Gözaltı
Pazarı'nda 8 olmak üzere toplam 316
şirketin hisse senetleri ile 6 adet Borsa
Yatırım Fonu katılma belgeleri işlem

Siyasi ve ekonomik alanlarda yaşanan
tarihi

belgeleri işlem görmeye başlamıştır. Hisse

puana

kadar

yükselmesini sağlamıştır. Ancak sene sonu
değerleri esas alındığında az da olsa bir

görmüştür.
Ulusal Pazar'ın 2006 yılı toplam işlem
hacmi

314,89

milyar

YTL

olarak

gerçekleşmiştir. Bu tutar, Hisse Senetleri
Piyasası’ndaki
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toplam

işlem

hacminin

%98'ini oluşturmuştur. 2006 yılında, İkinci

görmesi için pazar açılmasında daha

Ulusal Pazar'da 4,79 milyar YTL, Yeni

önce getirilen kriterlere ilave olarak,

Ekonomi Pazarı’nda 0,70 milyar YTL,

3 Temmuz 2006 tarihinden itibaren;

Gözaltı Pazarı'nda ise 0,11 milyar YTL

“Şirketlerin, mevcut ortakların rüçhan

tutarında işlem gerçekleştirilmiştir.

haklarının

Pazarın açılmasının üzerinden çok kısa bir
süre

geçmiş

olmasına

rağmen

Borsa

Yatırım Fonları (BYF) önemli gelişmeler
kaydetmiştir. 2005 yılında 2,24 milyar YTL
(1.67 milyar ABD Doları) olan işlem
hacmi,

2006’da

4,63

milyar

YTL’ye

(3.24 milyar ABD Doları) yükselmiştir.
2005 yılında iki olan BYF sayısı 2006
yılında altıya yükselmiştir. Oluşturulan bazı
sektörel ve genel endeksleri yansıtan
BYF’nin yanısıra işlem görmeye başlayan
altın fiyatlarına dayalı B Tipi Altın BYF
yatırımcılar

için

farklı

bir

alternatif

kısıtlanması

suretiyle

yapacakları sermaye artırımlarında ihraç
edilen ve önceki yıl faaliyetlerinden
temettü

alma

hakları

bulunmayan

‘Yeni’ hisse senetlerinin tahsisli olarak
Toptan Satışlar Pazarı’nda satılması
sonucunda dolaşıma çıkan ‘Yeni’ hisse
senetleri için işlem sırası açılmayacağı”
şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

• Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: V,
No: 18 sayılı Tebliği’nin 6. maddesi
çerçevesinde, “Kredili Menkul Kıymet
ve Açığa Satış İşlemlerine Konu Olan
Menkul Kıymet Listesi”nde, kredili
menkul kıymet işlemine konu olan hisse

oluşturmuştur.

senetleri ile açığa satışa konu olan hisse
Yeni Düzenlemeler

senetleri arasında paralellik sağlanması,

• İMKB Yönetim Kurulu’nun 17 Ocak

likiditenin artırılması, yatırımcılara ve

2005 tarihli toplantısında, “Yeni” hisse

üyelere

senedi işlem sıralarında zaman zaman

sağlanması amacıyla bazı değişiklikler

karşılaşılan, gerçekçi olmayan fiyat

yapılmıştır. Bu kapsamda, 1 Mart 2006

oluşumlarına

şekilde,

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

üzerinde temettü kuponu bulunmayan

“Kredili Menkul Kıymet ve Açığa Satış

ve

hisse

İşlemlerine Konu Olan Menkul Kıymet

senetlerinden farklılık arzeden “Yeni”

Listesi”, Gözaltı Pazarı hariç tutularak

hisse senetlerinin Borsamızda işlem

İMKB Pazarları’nda işlem gören tüm

bu

engel

anlamda

olacak
“Eski”
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işlemlerinde

esneklik

hisse

senetlerini

ve

borsa

yatırım

yönelik

yapılmış,

çalışmalar

fonlarını kapsayacak şekilde yeniden

uygulamaya 2 Şubat 2007 tarihinde

belirlenmiştir.

geçilmesi kararlaştırılmıştır.

• HSP Alım-Satım Sistemi ile üyelerin
merkezi

sistemlerini

elektronik

bir

altyapı, iletişim protokolü ve kullanım

TAHVİL VE BONO PİYASASI
Piyasa Verileri

yöntemi aracılığıyla bağlamak, üyelerin

Tahvil ve Bono Piyasası işlem hacmi

bu yapı vasıtasıyla emir işlemlerini

bakımından hızlı gelişimini 2006 yılında da

(emir giriş, emir düzeltme, emir bölme,

sürdürmüştür. 2005’te 2,34 trilyon YTL

emir

iptal,

emir

fonksiyonlarını)

durum

sorgusu

olan yıllık işlem hacmi, 2006 yılı sonunda

elektronik

ortamda

%24,8

yürütebilmelerini

sağlamak

için

oluşturulmuş bir mesajlaşma arayüzü
olan Ex-API kanalıyla iletilen emirler,
toplam emirler içerisinde % 88’lik paya
ulaşmıştır.

• HSP Alım-Satım Sistemi ve üye

artarak

2,92

trilyon

YTL'ye

yükselmiş, ortalama günlük işlem hacmi ise
11,64 milyar YTL olmuştur.
Piyasa işlem hacminin % 86,93’ü RepoTers Repo Pazarı’nda, % 13,07’si Kesin
Alım-Satım Pazarı’nda gerçekleşmiştir.

sistemleri üzerinde seans başlarında

Toplam işlem hacmi 2006 yılında ABD

gözlenen yükün hafifletilmesi, aracı

Doları bazında 2005 yılına göre %16,83’lük

kurumların

bir

operasyon

yüklerinin

artışla

2,04

trilyon

ABD

Doları

azaltılması ve piyasa oluşumu ve fiyat

olmuştur. Aynı dönemde Kesin Alım-Satım

istikrarına

Pazarı’nda % 24,82 azalarak 270,18 milyar

katkıda

bulunulması

amacıyla, geçmiş dönemde altyapısı

ABD

oluşturan ve üyelerin de görüşleri

Repo/Ters Repo Pazarı’nda % 27,62 artarak

alınarak tasarlanan Açılış Seansı’nın

1,77 trilyon ABD Doları seviyesinde

hazırlık çalışmaları 2006 yılında da

gerçekleşmiştir.

sürdürülmüştür.

Alım-Satım

Tahvil ve Bono Piyasası’nın 2005 yılında

Sistemi’nde yapılması gereken yazılım

6,88 milyar ABD Doları seviyesinde olan

düzenlemeleri

ortalama günlük işlem hacmi, 2006 yılında

HSP
ve

bu

yazılımların

üyelerin katılımı ile test edilmesine

Doları’na

düşen

işlem

hacmi,

8,13 milyar ABD Doları’na yükselmiştir.
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2006 sonu itibariyle, Tahvil ve Bono

•

Piyasası’nda işlem yapmaya yetkili 93’ü

yeniden düzenlenmiştir:

aracı kurum, 40’ı banka olmak üzere
toplam

133

yetkili

aracı

Maksimum emir büyüklüğü ve katları

Maksimum emir büyüklüğü; Döviz

kuruluş

Ödemeli

bulunmaktadır. 2006 sonu itibariyle İMKB

Devlet

Senetlerinde

üyelerinde toplam 323 işlem terminali

İç

1

Borçlanma

milyon

ABD

Doları/Euro, döviz ödemeli özel

bulunmaktadır.

sektör tahvilleri ve döviz ödemeli

2006 yılında Borsa dışında gerçekleştirilen

gelir

ve İMKB’de tescil edilen tahvil, bono ve

100.000 ABD Doları/Euro olarak

repo işlemleri bir önceki yıla göre % 23,94

belirlenmiştir.

oranında artarak, 705,83 milyar YTL
ile

İMKB’de

tescil

senetlerinde

ise

Minimum emir miktarı; TCMB

olmuştur. Tahvil ve Bono Piyasası’ndaki
işlemler

ortaklığı

Likidite

edilen

Senetleri

için

Normal

Emirler Pazarı’nda 100.000 YTL

işlemlerin toplamının % 19,46’lık kısmı

nominal ve katları, Küçük Emirler

Borsa dışında, % 80,54’lük kısmı ise Tahvil

Pazarı’nda 1.000 YTL nominal ve

ve Bono Piyasası’nda gerçekleşmiştir.

katları

olup,

maksimum

emir

İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin

büyüklüğü ise 10 milyon YTL

Alım-Satım Pazarı 2006 yılında, işlem

nominal olarak belirlenmiştir.

hacmi bakımından İspanya Borsası, OMX
ve Londra Borsası’ndan sonra dünyada

•

Repo/Ters

Yeni Düzenlemeler

düzenlemeleri

Repo

Pazarı’nda

gerçekleştirilen işlemlerin geri dönüş
tutarları

İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nda

%22

olarak

2006 tarihinden itibaren geçerli olmak

başlamış, Türkiye Cumhuriyeti Merkez

üzere %15 olarak değişmiştir.

Bankası tarafından ihraç edilen Likidite
Senetleri’nin işlem görmesi için gerekli

üzerinden

hesaplanan stopaj kesintisi oranı 1 Ocak

özel sektör tahvilleri işlem görmeye

düzenlemeler yapılmıştır.

Bakanlığı’nın

doğrultusunda Tahvil ve Bono Piyasası

dördüncü sıraya yükselmiştir.

•

Maliye

•

Maliye

Bakanlığı’nın

doğrultusunda

yatırım

düzenlemeleri
fonları

ile

menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının

İMKB 2006 Faaliyet Raporu
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Tahvil ve Bono Piyasası Repo/Ters

fiyatından işlemiş faizin düşülmesiyle

Repo Pazarı’nda gerçekleştirecekleri

bulunan “temiz fiyat”larının gösterimi

ters repo işlemlerinin faiz tutarları

için

üzerinden %15 olarak hesaplanan gelir

yapılmıştır.

vergisi tevkifat oranı, 23 Temmuz 2006
tarihinden 1 Ekim 2006 tarihine kadar

•

yazılım

değişikliği

Devam Eden Çalışmalar

%10, 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren

2007 yılında;

ise % 0 olarak belirlenmiştir.

•

Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım-

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Portföy

Satım Pazarı günlük bültenine; para

Yöneticiliği

Bu

birimi, kupona kalan gün, açılış fiyatı,

Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin

kapanış fiyatı, kapanış talep fiyatı,

Esaslar

No:59)

kapanış teklif fiyatı, önceki işlem tarihi,

20. maddesi uyarınca portföy saklama

önceki ağırlıklı ortalama fiyat, önceki

kuruluşları

yapılan

kapanış fiyatı, açılış basit getirisi, en

ödeme

düşük basit getiri, en yüksek basit getiri,

ilkesinin getirilmesine paralel olarak,

kapanış basit getirisi, kapanış bileşik

Portföy Yönetim Şirketleri için yeni

getirisi, kapanış fiyatı yüzde değişimi,

saklama hesap tipi yaratılmış ve daha

ağırlıklı ortalama fiyat yüzde değişimi,

önce Tahvil ve Bono Piyasası Otomatik

kapanış bileşik getirisi yüzde değişimi,

Alım-Satım

birikimli nominal işlem tutarı, birikimli

Faaliyetlerine

Tebliği"nin

işlemlerde

(Seri:5

kullanılarak
teslim

Takasbank

karşılığı

Sistemi’nde
A.Ş.'ye

ve

(OTASS)

Mart

2006

işlem hacmi alanlarının ilave edilmesi,

gönderilmeyen

Portföy Yönetim Şirketleri kodları 6
tarihinden

•

itibaren

Tahvil ve Bono Piyasası Repo/Ters
Repo Pazarı günlük bültenine; açılış

Takasbank’a gönderilmeye başlanmıştır.
•

gerekli

oranı, kapanış oranı, kapanış oranı

OTASS emir giriş ekranlarında kuponlu

yüzde değişimi, ağırlıklı ortalama oran

menkul

yüzde değişimi alanlarının eklenmesi,

kıymetlerin; kupon faizleri

belirlenen 2 yıllık değişken faizli
tahviller, sabit faizli, kuponlu 2 yıllık
tahviller ve sabit faizli döviz ödemeli

•

İMKB DİBS Fiyat ve Performans
Endeksleri için değişim ve yüzde
değişim alanlarının eklenmesi,

tahviller için işlemiş faiz ve sözleşme

İMKB 2006 Faaliyet Raporu
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•

Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım-

Sertifikaları Piyasası ve Uluslararası Tahvil

Satım

bültenine,

ve Bono Piyasası’nın kapatılmasına ve

tutarı

Pazar’a ilişkin aracı kuruluşlara verilen

Pazarı

haftalık

birikimli

nominal

birikimli

işlem

işlem
hacmi

ve

alanlarının

yetkilerin iptaline karar verilmiştir.

eklenmesi
YABANCI

planlanmaktadır.

MENKUL

KIYMETLER

PİYASASI

ULUSLARARASI PAZAR
10 Şubat 2006 tarihinde yürürlüğe giren
Uluslararası Pazar’ın faaliyet gösterdiği

mevzuat çerçevesinde (İMKB Teşkilat

İMKB

Yönetmeliği

Uluslararası

Menkul

Kıymetler

R.G.

Tarih

10.02.2006

Serbest Bölgesi’nin (“Bölge”) Dış Ticaret

No: 26076) İMKB bünyesinde yabancı

Müsteşarlığı

kapatılma

menkul kıymet ticareti ile ilgili olarak

ve

Bölge’nin

Yabancı

Karar’ın

(“Karar”)

Müdürlüğü’nün

çalışmaları
Kurulmasına

tarafından
sonuçlanmış
Dair

Menkul

Kıymetler

Piyasası

kurulmasına

karar

yürürlükten kaldırılmasına dair Bakanlar

verilmiştir. Müdürlüğün kuruluş amacı

Kurulu Kararı 22 Aralık 2006 tarihli Resmi

Türk

Gazete’de yayınlanmıştır.

piyasalarda rekabet gücünün artırılması

Borsa Yönetim Kurulu’nun 27 Aralık 2006

çerçevesinde, gerek Türkiye’nin içinde

tarihli toplantısında, yürürlükten kaldırılan

bulunduğu

Karar’a

bölgelerdeki

dayanılarak

Uluslararası

çıkarılan

Pazar

İMKB

Yönetmeliği

ile

sermaye

piyasasının

Bölge’deki,
menkul

uluslararası

gerekse

kıymet

diğer

ticaretine

katılarak Türk ve yabancı yatırımcılara

İMKB Uluslararası Pazar Takas ve Saklama

yönelik

İşlem Esasları Yönetmeliği’ni yürürlükten

geliştirmektir. Bu amaca yönelik olarak

kaldırılmasının ilk İMKB Genel Kurulu’na

müdürlük;

sunulmasına

karar

•

toplantıda,

yukarıda

verilmiştir.

ve

hizmet

çeşitliliğini

Yabancı menkul kıymet ticaretinden

geçen

borsanın aldığı payı artırmak amacıyla,

yönetmeliklere dayanılarak çıkarılmış olan

yeni ürün ve hizmetler geliştirmek, bu

genelgeler

amaçla yatırımcılara ve üyelere yönelik

yürürlükten
bünyesinde

ile

adı

Aynı

ürün

genel

mektupların

kaldırılmasına,
faaliyet

gösteren

Pazar

çalışmalar yapmak,

Depo
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•

Yabancı menkul kıymet ticaretindeki

RİSK YÖNETİMİ

yeni eğilimleri takip etmek ve borsa
yönetimine bu eğilimlere uygun strateji
önerileri getirmek, işlem yöntemleri
üzerinde araştırma çalışmaları yaparak
hacmi,

likiditeyi

etkinliğini

ve

artırıcı

fiyat
işlem

oluşum
kuralları

Risk Yönetim Müdürlüğü, 2006 yılının ilk
çeyreğinde faaliyete geçmiştir. Müdürlüğün
kurulmasının

ardından

Hisse

Senetleri

Piyasası ile Tahvil ve Bono Piyasası’nın
risk yönetimi hususunda kendi aralarında ve
Takasbank ile eşgüdüm ve koordinasyonun

geliştirmek,

geliştirilmesi amacıyla, öncelikle Hisse
•

“Yabancı

Menkul

Kıymetler

Piyasası”nı işletmek,
•

Diğer

borsa

ve

Senetleri

Piyasası

teminatlama

olmak üzere, tüm teminatlama sisteminin

ilgili

kuruluşlarla

gözden geçirilmesinin yararlı olacağı tespit

işbirliği olanaklarını araştırmak, işbirliği

edilmiştir.

geliştirmek ve önermek

değişiklikleri

Bu
de

çerçevede
dahil

işlevlerini yerine getirecektir.

bünyesinde

yapılması

Bu çerçevede, Yabancı Menkul Kıymetler

piyasalarıyla

uyumlu

Piyasası

oluşturulması amacıyla,

Müsteşarlığı

tarafından

T.C.

Hazine

uluslararası

Müdürlüğü

mevzuat

olmak

yapılması gerekenlerin

bünyesinde

sistemi

üzere

tek bir merkez
ve
yeni

dünya
bir

yapı

Risk Yönetim

koordinasyonunda

Hisse

piyasalarda ihraç edilmek üzere çıkarılmış

Senetleri Piyasası, Tahvil ve Bono Piyasası,

bulunan Euro-tahvillerin işlem göreceği

Üye İşleri Müdürlüğü ve Takasbank uzman

“Uluslararası Tahvil Pazarı”nın 2007 yılı

personelinin yer aldığı bir proje ekibi

içerisinde

oluşturulmuştur.

planlanmaktadır.

faaliyete

geçirilmesi

teminatlama
görmüş
Hisse

sistemlerinin

risk

çerçevesinde

İMKB

piyasalarının
genel

yönetim

prensipleri

değerlendirilerek,

Senetleri

kabul

Piyasası’nda

özellikle
daha

sistematik, daha güncel yöntemlerle ve daha
kısa sürelerde teminat hesaplanmasının
sağlanması

hedeflenmektedir.

Proje

ekibinin teknik çalışmalara ilave olarak
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mevzuat çalışmalarına da hız verilmesi

Hisse Senetleri Piyasası olmak üzere,

planlanmaktadır.

menkul kıymet piyasalarında meydana

2006 yılında başlatılan diğer bir proje ile
İMKB’nin doğrudan veya dolaylı olarak
maruz kaldığı operasyonel risklerin tespit
edilmesi

ve

belirlenecek
yönetilmesi

sözkonusu

stratejilere

risklerin

paralel

planlanmaktadır.

olarak

Bu

amaç

doğrultusunda

İMKB

bünyesinde

gerçekleştirilen

tüm

faaliyetlerin

dokümantasyonuna 2006 yıl sonu itibariyle
başlanmıştır. Aynı proje kapsamında İMKB
için kritik bir süreç olan iş sürekliliğinin
sağlanması

konusunda

da

çalışmalar

sürdürülmektedir. 2007 yılında iş sürekliliği
konusunda yapılacak çalışmaların daha
koordineli ve daha hızlı olması ve İMKB
müdürlüklerinin

iş

operasyonel

riskler

sürekliliği

ve

konularında

bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

gelen

olağandışı

fiyat

ve

miktar

hareketleri, oluşturulmuş gözetim sistemi
çerçevesinde izlenerek raporlanmış, Borsa
ve

üye

kayıtları

üzerinde

yapılan

incelemelerin sonuçları Sermaye Piyasası
Kurulu’na,

Borsa

mevzuatına

aykırı

görülen durumlar ise ilgili birimlere,
komitelere vb. iletilmiştir.
Türk sermaye piyasalarında gözetimin
etkinliğini artırıcı çalışmalar çerçevesinde
yapılan

analizler

fonksiyonel
yazılım

sonucunda

çıkarılan

spesifikasyonlara
geliştirme

sürdürülmekte;

hem

uygun

çalışmaları

Borsa,

hem

de

Sermaye Piyasası Kurulu’nun amaç ve
ihtiyaçlarına yönelik, kapsamlı bir sistem
olarak tasarlanan yapı, birisi İstanbul’da
(Borsa’da),

diğeri

bünyesinde)

Ankara’da

kullanılmak

üzere

iki

DENETİM, GÖZETİM VE İZLEME

birimden

FAALİYETLERİ

sistemin ilk aşamasının 2007 yılının ilk
yarısında

Piyasa Gözetimi
Borsada işlem gören menkul kıymetlerin
güven

ve

istikrar

içinde

alınıp

oluşmaktadır.

(SPK

Sözkonusu

uygulamaya

alınması

planlanmaktadır.
Denetim ve İzleme Faaliyetleri

satılabilmesini teminen, oluşturulan pazar

Piyasa işlemleri dikkat çekici bulunan

ve piyasaların açık, düzenli ve dürüst

ve/veya

çalışmasını

şikayetleri

çıkarılmasına

engelleyen
yönelik

fiillerin
olarak

ortaya
özellikle

Borsa’ya

iletilen

çerçevesinde,

yatırımcı
üyelerin

faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu ve mali
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yapıları açısından üyeler nezdinde kısa

bir yargılama sürecini gerektiren dava

süreli

konusu

olabilecek

ihtilaflar,

piyasası

hukuku

konusunda

denetimler

incelemelerin

yapılmıştır.

sonuçları

ile

Yapılan

Borsa

ve

sermaye piyasası mevzuatına aykırı görülen

hukukçularımızın

durumlar

ilgili

ve/veya

Sermaye

ile

İMKB

komitelere

Uyuşmazlık

Piyasası

Kurulu’na

sayesinde, ortalama üç ay gibi kısa bir
sürede

faaliyetlerinin yanısıra, yatırımcıların Borsa
üyeleri ve Borsa işlemleri ile menkul
kıymetleri Borsa’da işlem gören şirketlere
da

çözüme

çalışmaları

kavuşturulmuş

olup,

duymalarında önemli katkı sağlanmıştır.

Yürütülen denetim, gözetim ve izleme

hakkında

Komitesi’nin

böylelikle yatırımcıların Borsaya güven

Yatırımcıların Borsa’ya Başvuruları

şikayetleri

uzman

birimlere,

iletilmiştir.

ilişkin

desteği

sermaye

Borsa

mevzuatı çerçevesinde gerekli incelemeler
yürütülmüştür.

Piyasaların güvenilir, dürüst ve düzenli
çalışmasına yönelik olarak mevzuatta yer
alan disiplin hükümleri çerçevesinde verilen
görevlerde, İMKB Disiplin Komitesi’nin
çalışmalarında

etkin

koordinasyon

hukuki

sağlanarak,

katkı

ve

disiplin

hükümlerinin adil ve kararlı bir şekilde

DİSİPLİN İŞLEMLERİ VE HUKUKİ
İHTİLAFLAR

uygulanması temin edilmiştir.
İhtilafların oluşmasını önleyici nitelikteki

İyi yönetişimin temel unsurlarından olan,

hukuki tedbirler sayesinde, İMKB’nin taraf

etkin, pratik ve doğru bir hukuk anlayışı

olduğu iş ve işlemlerde yaşanabilecek

çerçevesinde, İMKB’nin tüm işlem ve

ihtilafların (davaların) minimize edilmesi

kararlarının hukuka uygunluğunu sağlamak

sağlanmıştır. Buna karşın yargıya intikal

suretiyle

güvenirliğimizi

ve

eden davalarda, İMKB etkin ve doğru bir

kurumsal

gelişimimizin

önünü

açacak

şekilde temsil edilmiş olup, bu sayede 2006

oluşturmak

temel

yılı içerisinde karara bağlanan davaların

hukuki

altyapıyı

artırmak

hedeflerimiz olmuştur.
Bu

çerçevede;

yatırımcılar

tamamına
ile

aracı

yakını

sonuçlandırılmıştır.

kuruluşlar arasında “Borsa İşlemi”nden
kaynaklanan ve adli yargıda oldukça uzun
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İMKB

lehine

İŞTİRAKLER
İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

KOTASYON VE KAMUYU
AYDINLATMA FAALİYETLERİ

Borsamızın, İMKB Takas ve Saklama
Bankası

A.Ş.’nin

tutarındaki

60

sermayesine

milyon

YTL

Kotasyon İşlemleri

iştirak

payı

Uluslararası

tahviller

haricinde

Borsa

%32,63’tür.

kotunda

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

toplam nominal tutarı 2006 yılı sonu

Borsamızın,

Merkezi

Kayıt

Kuruluşu

A.Ş.’nin toplam 6 milyon YTL sermayesi
içindeki payı %30’dur.

bulunan

menkul

kıymetlerin

itibariyle bir önceki yıla göre %29,34
oranında artarak 40,48 milyar YTL’ye
ulaşmıştır.

Menkul

kıymetleri

Borsa

kotunda bulunan şirket sayısı 2005 yılı sonu

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.
Borsamızın, İzmir’de bulunan Vadeli İşlem

itibariyle 284 iken, 2006 yılı sonunda
%4,58 artarak 297’ye yükselmiştir.

ve Opsiyon Borsası A.Ş.’nin (VOBAŞ)

2006 yılı içerisinde Borsa kotuna alınan

toplam 9 milyon YTL sermayesi içindeki

ve/veya Borsa kotundan çıkarılan özel

payı %18’dir.

sektör tahvili bulunmamaktadır. Ancak, iki
özel şirketin 120 milyon YTL nominal

Kırgız Borsası ve Bakü Borsası

değerli tahvili yıl içerisinde kota alınmadan

İMKB, Orta Asya ülkelerinin sermaye

Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem görmeye

piyasalarının ve borsalarının geliştirilmesine

başlamıştır.

destek vermek amacıyla 2000 yılında
Kırgız Borsası ve Bakü Borsası’na ortak
olmuştur.

2006

yılı

sonu

itibariyle

Borsamızın Kırgız Borsası’ndaki ortaklık
payı %24,51, Bakü Borsası’ndaki payı ise
%5,26’dır.

2005 yılı içinde 9 şirketin halka arzından
toplam 2,36 milyar YTL (1,74 milyar ABD
Doları) hasılat elde edilmiş iken, 2006
yılında halka arz hasılatı 1,24 milyar YTL
(930,5 milyon ABD Doları) olmuştur. Yıl
içinde 15 şirketin hisse senetleri halka arz
edilmiştir. 12 şirketin hisse senetleri Ulusal
Pazar’da,

bir

şirketin

hisse

senetleri

2. Ulusal Pazar’da, iki şirketin hisse
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senetleri ise Yeni Ekonomi Pazarı’nda

Yönetmeliği kapsamında yapılan inceleme

işlem görmeye başlamıştır. 2005 yılında iki

ve izleme çalışmaları sonucunda;

Borsa

Yatırım

Fonu

katılma

payları

Borsamız Fon Pazarı’nda işlem görürken,
2006 yılında 4 Borsa Yatırım Fonu katılma

•

22 şirket yazılı olarak uyarılmıştır.

•

Ayrıca, 4 şirket uyarılarak konu Borsa
Günlük Bülteni’nde ilân edilmiştir.

fonu payları işlem görmeye başlamıştır.
Toptan Satışlar Pazarı’nda, 2006 yılı içinde

2006 yılında şirketler tarafından gönderilen

19 şirketin 440,41 milyon YTL nominal

6.200’ün

bedelli hisse senetleri toplam 2,86 milyar

açıklamasının “Elektronik Mesaj Geçme

YTL bedel ile satılmıştır.

Sistemi”nde, 10.000’in üzerinde özel durum

Borsa Kotunda Bulunan Menkul Kıymetlerin Nominal Tutarı
Cinsi

2005

2006

%

40.262.160.885

28,9

51.200.000

216.200.000

322,3

31.577.000.000

36.326.000.000

15,0

Hisse Senedi (YTL) 31.243.840.073
Borsa Yatırım

özel

durum

açıklamasının ise Borsa Günlük Bülteni’nde
ilan

edilmek

suretiyle

yatırımcılara

duyurulması sağlanmıştır.
Şirket İncelemeleri

Fonları (YTL)
Uluslararası

üzerindeki

Tahviller (US$)

Hisse

Halihazırda, Borsa kotunda ABD Doları
cinsinden 17 adet, Euro cinsinden 10 adet
olmak üzere toplam 27 adet uluslararası
tahvil bulunmaktadır. 31 Aralık 2006 tarihi
itibariyle Borsa kotundaki 27 uluslararası
tahvilin nominal tutarı 36,3 milyar ABD
Doları’dır (1,315 Euro / Dolar paritesi

senetleri

Borsa'da

işlem

gören

şirketlerin kamuya açıkladıkları mali tablo
ve özel durum açıklamaları çerçevesinde
ortaya çıkan gelişmeler ile ilgili olarak,
Kotasyon Yönetmeliği kapsamında ilgili
şirketler nezdinde inceleme ve denetleme
faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve Yönetmelik
hükümlerine göre gerekli işlemler yerine
getirilmiştir.

kullanılmıştır).

Kamuyu Aydınlatma Otomasyon Projesi

Kamuyu Aydınlatma
2006 yılında sermaye piyasası ve Borsa
mevzuatına uyum konusunda gerekli özeni
göstermeyen şirketlere ilişkin Kotasyon

SPK,

İMKB

ve

TÜBİTAK-UZAY

(Eski ünvanı TÜBİTAK-BİLTEN) arasında
9

Eylül

2002

tarihinde

imzalanarak

yürürlüğe giren “SPK ve İMKB Kamuyu
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Aydınlatma

Otomasyon

Projesi

Yatırım Ortaklıkları Pazarı Projesi

Sözleşmesi” kapsamında SPK ve İMKB
Proje Yürütme Grubu oluşturulmuştur.

İMKB

Kotasyon

Yönetmeliği

Geçici

1. maddesinin uygulaması ile ilgili olarak,
Kotasyon Müdürlüğü koordinatörlüğünde
Değerleme ve İstatistik Müdürlüğü, Hisse
Senetleri Piyasası Müdürlüğü ve Bilgi
Sistemleri Merkezi çalışanlarından oluşan
İMKB Proje Yürütme Grubu, SPK Proje

Sermaye Piyasası Kurulu, 14 Aralık 2006
tarihinde İMKB bünyesinde münhasıran
yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin
işlem göreceği ayrı bir Pazar açılması ve
buna yönelik hazırlıklara başlanmasına

Yürütme Grubu ve TÜBİTAK-UZAY ile

karar

birlikte proje çalışmalarını son aşamaya

kurulması için çalışmalar büyük oranda

getirmişlerdir.

tamamlanmış olup, 2007 yılı başlarında

Projenin amacı, şirketlerin kağıt dosya, faks

sonuçlanması

veya

göndermekte

faaliyete geçmesi ile ilgili olarak Sermaye

oldukları bildirimlerin (mali tablolar ve

Piyasası Kurulu’ndan görüş istenmiş olup,

dipnotları,

bu görüş doğrultusunda Yatırım Ortaklıkları

disket

ortamında

SPK

ve

İMKB

mevzuatı

vermiştir.

Sözkonusu

beklenmektedir.

uyarınca gelen özel durum açıklamaları ve

Pazarı faaliyete geçecektir.

diğer bildirimler ile özel denetime tabi mali

Mevzuat Çalışmaları

pazarın

Pazarın

tablolar), elektronik ortamda bilgi güvenliği
standartlarına uygun bir biçimde alınarak
yine

elektronik

ortamda

kamuya

duyurulmasıdır.
Projenin şirketlere kurulumu ve kullanıcı
eğitimleri
Aydınlatma

yapılmış

olup,

Platformu

adı

Kamuyu
altında

http://kap.spk.gov.tr internet adresinden test
yayını yapılmaktadır. Projenin 2007 yılı
içinde

tamamlanarak

planlanmaktadır.

devreye

alınması

İMKB Kotasyon Yönetmeliği (Yönetmelik)
Geçici 1. Maddesi’nin uygulaması ile ilgili
olarak, Sermaye Piyasası Kurulu 14 Aralık
2006 tarihinde, Yönetmeliğe şirketlerin kotta
kalma koşulları ve bunların değerlendirme
periyotlarına ilişkin hükümler konulmasına
yönelik çalışmalar yapılması ve bu
çalışmaların 2007 yılı Olağan Genel Kurul
toplantısına
kadar
tamamlanmasının
Borsamıza bildirilmesine karar vermiştir. Bu
bağlamda Yönetmeliğe eklenmek üzere kotta
kalma
koşullarına
ilişkin
çalışmalar
başlatılmıştır.
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Gözaltı Pazarı’ndakiler hariç tüm hisse
senetlerinde gerçekleştirilebilmesi için HSP

BİLGİ SİSTEMLERİ

Alım-Satım
Hisse

Senetleri

Piyasası

İle

İlgili

Sistemi

üzerinde

gerekli

uygulama değişiklikleri yapılmıştır.

Çalışmalar
Satın alımı gündemde olan yeni Hisse
Açılış Öncesi Seansı hazırlık çalışmalarına
2006 yılı içerisinde devam edilmiş ve
üyelerin de katılımı ile fonksiyonel testler

Senetleri

Piyasası

donanımı

ile

Alım-Satım

ilgili

Sistemi

çalışmalar

devam

etmiştir.

yapılmıştır. Uygulamanın 2 Şubat 2007
itibariyle devreye alınabilmesi için gerekli

Tahvil

çalışmalar tamamlanmıştır.

Çalışmalar

Aralık

2001’den

itibaren

kullanılmaya

ve

Bono

Piyasası

İle

İlgili

2006 yılında, piyasa yapıcıları borsa payı

başlanan ve üyelerin uzaktan erişimde

hesaplamasının

elektronik ortamda emir göndermelerine

bünyesinde işlem bazında hesaplanabilmesi

olanak sağlayan Ex-API uygulamasından

ve

yararlanan üye sayısı 99’a ulaşmıştır.

yapıcılarının

borsa

TTNET ve TURPAK şebekeleri arasında

görüntülemelerini

sağlayan

Ex-API terminallerinin yedeklenebilmesi ve

değişiklikleri, piyasa yapıcı firmalar için

otomatik emir iletim ortamının herhangi bir

yeni bir saklama hesap tipi yaratılmasına

şebekedeki kesintiden kaynaklanabilecek

ilişkin uygulama değişiklikleri yapılmıştır.

olumsuz

Ayrıca, emir giriş ekranlarında temiz fiyat

etkilerini

azaltmak

amacıyla

temsilci

Alım-Satım

Sistemi

ekranlarından

piyasa
paylarını
uygulama

toplam 52 üye ikinci Ex-API terminalini

bilgisinin

kullanmaktadır.

emeklilik şirketlerinin stopaj ödemelerinden

Ex-API terminallerinde saniyede iki emir

muaf tutulmasına ve özel sektör tahvilleri

olan emir iletim hızının, üyenin talep etmesi

ile

durumunda üç emire çıkarılabilmesi için

görmeye başlamasına ilişkin uygulama

gerekli düzenleme yapılmıştır.

değişiklikleri de 2006 yılında yapılan

TCMB

görüntülenmesine,

likidite

çalışmalar arasındadır.
SPK’nın 27 Ocak 2006 tarihli kararı
doğrultusunda

açığa

satış

işlemlerinin
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senetlerinin

bireysel

işlem

Yeni uygulama sunucusu üzerine Oracle

Üye Otomasyon Hizmetleri
Elektronik emir iletimi işleminde aracı
kurum

çalışanlarının

temsilcilerine

İMKB’deki

üye

emirlerin

ve

ilettiği

gerçekleşen

işlemlerin

takibinin

yapılabilmesi için sanal portföy altyapısı
hazırlanmıştır. Müşteri bilgileri izleme, ExAPI işlemleri müşteri ve kullanıcı bakiye,

Application

Server

müdürlükler
yazılımlar

10gR2

tarafından
intranet

kurulmuş,
kullanılan

ortamında

internet

tarayıcı (browser) tabanlı çalışacak şekle
dönüştürülmeye başlanmıştır. Bütün Oracle
yazılımlarının

2007

yılında

intranet

ortamına geçirilmesi planlanmaktadır.

limit kontrolleri sanal portföy altyapısına

Yeni alınan “Windows 2003 Server” tabanlı

göre yenilenmiştir.

veritabanı sunucusu üzerine “Oracle 10gR2

Hisse Senetleri Piyasası bilgisayarlı alımsatım sisteminde uygulanacak olan “Açılış
Seansı”na

ilişkin

kurallar

ve

işleyiş

esaslarına

göre

Ex-API

modülünde

64 bit” veritabanı kurulmuş olup, 2007 yılı
içerisinde

müdürlük

datalarının

bu

sunucuya taşınması planlanmaktadır.
Kotasyon Müdürlüğü’nün Ulusal Pazar’dan
İkincil Pazar’a geçmesi gereken şirketlerin

yenileme yapılmıştır.
Maliye Bakanlığı’nın aracı kurumların
müşterilerine ait alım-satım kazançlarından
gelir vergisi hesaplayarak stopaj yolu ile

belirlenmesinde

kullanacağı

yazılım

geliştirilmiş olup, 2007 Haziran ayından
itibaren kullanılması planlanmaktadır.

tahsil etmesine yönelik yaptığı kanun

Bilgi Sistemleri Merkezi tarafından verilen

değişikliklerine göre yazılım yenilemeleri

WAN/LAN teknik destek hizmetlerinin

tamamlanmıştır.

takibi

VOBAŞ

işlemleri

muhasebe

altyapısı

hazırlanarak, harici VOBAŞ paketi ile

ve

iyileştirilmesi

kullanılacak

“Help

Desk”

amacıyla
projesi

geliştirilmiştir.
İMKB Müdürlükleri ofis içi işlemleri

entegrasyonu sağlanmıştır.

(e-posta,

Birimlere Yönelik Faaliyetler

dosya

sunucusu,

vb),

internet/intranet ve ekstranet hizmetleri,

İdari İşler Müdürlüğü için “Satın Alım

UEA kimlik tanılama hizmetleri, güvenlik

Takip Sistemi” tamamlanmış ve müdürlük

duvarı altyapısı vb. için kullanılmakta olan

kullanımına açılmıştır.

“Windows” tabanlı sistemler yeni altyapıya
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taşınmıştır. Mart 2006'da tamamlanan ihale

Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (MKK) devreye

ile temin edilen toplam 36 sistemin 29’u

girmesi sonrasında üye ve müşteri bazlı

Ekim 2006 itibariyle devreye alınmıştır.

saklama verilerine MKK veritabanından

Diğer

erişmesine

sistemleri

kapsamında

Gözetim

devreye

alma

Projesi
çalışmaları

sürmektedir.

İMKB

(eski

çalışmalar

sürdürülmektedir. Denetim hedefli TeftişDEDA (SPK Denetleme Dairesi) modülü
için geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır.

Kamuyu Aydınlatma Projesi
SPK,

yönelik

ve

ünvanı

TÜBİTAK-UZAY

Web Siteleri

TÜBİTAK-BİLTEN)

2006 yılında İMKB Türkçe ve İngilizce

tarafından yürütülmekte olan “Kamuyu

web sitelerini toplam 1.279.358 kullanıcı

Aydınlatma Projesi” (KAP) kapsamında

ziyaret etmiştir. Bu kullanıcıların %89'u

kullanılmakta olan donanımlar SPK’nın

Türkçe, %11'i İngilizce web sitesine erişim

talebi üzerine İMKB’ye taşınmış olup

sağlamıştır. İMKB Türkçe ve İngilizce web

projeyle ilgili eksik donanım / yazılım /

sitelerine erişim sağlayan aylık kullanıcı

güvenlik / iletişim birimlerinin satın alım

sayısı ise sırasıyla ortalama 94.918 ve

çalışmaları devam etmektedir. Taşınma

11.694 olmuştur.

sonrası KAP sistemleri SPK internet hatları
üzerinden iç ve dış kullanıcıların erişimine
açılmış, sistem 24 Kasım itibariyle İMKB
tarafından satın alınan internet hatları
üzerinden çalışmaya başlamıştır.

olan Gözetim Sistemi Projesi’nin üzerinde
çalışacağı donanım ve yazılım altyapısının
yapılmış

tamamlanmıştır.

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

ve

tasarımını

değiştirme

Veri Yayın Kuruluşları

SPK ve İMKB tarafından yürütülmekte

alımı

yılından beri yerli ve yabancı

çalışmaları devam etmektedir.

Gözetim Sistemi Projesi

satın

1996

ve

kurulumları

Sistemin

Takasbank

2006 yılı sonu itibariyle 7 kuruluş derinlikli
veri yayını, 85 kuruluş ise alt alıcı olarak
yüzeysel veri yayını yapmaktadır.
Yüzeysel veri yayını yapan alt alıcı

şekilde

kuruluşlardan 66 firma internet ortamında

tamamlanmış olan yazılımlarının, Merkezi

yayın yapmaktadır. Aynı veriler 10 TV

saklama

verilerini

kullanacak
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kuruluşu, kendi iletişim ortamında yayın

başlanmış olup, İMKB tarafından gerekli

yapan 6 finans kuruluşu, WAP ortamında 5,

yazılım desteği verilmektedir.

GSM ortamında 5 ve telefon hatları
üzerinden ise 2 firma tarafından ilgililere
sunulmaktadır.

T+1 için yapılan çalışmaların uygulamaya
alınmasından sonra, VOBAŞ tarafından
iletilen

taleplere

yönelik

çalışmalar

85 alt alıcı firmanın 47'si İMKB üyesi aracı

gerçekleştirilmiş olup, tek hisse senedi

kuruluş olup, 10’u TV kanalı, 9’u yabancı

üzerine

finans kuruluşu, 19’u ise diğer sektörlerde

yönelik “Single Stock Futures” işlemlerinin

yer alan firmalardan (finans portalları,

başlatılabilmesine ilişkin değişiklik ve test

GSM şirketleri vb.) oluşmaktadır.

çalışmaları sürdürülmektedir.

Uzaktan Erişim Projesi

FEAS İle İlgili Çalışmalar

Uzaktan Erişim Ağı iyileştirme çalışmaları

Avrasya Borsaları Federasyonu (Federation

kapsamında

of Euro-Asian Stock Exchanges-FEAS)

satın

gerçekleştirilmiş

alım

olup,

işlemleri

2007'nin

ikinci

vadeli

işlem

yapılabilmesine

üyesi borsaların şirket, piyasa ve ekonomik

yarısında devreye alınması planlanmaktadır.

bilgilerini

Sözkonusu çalışma sonuçlandığında üye

uygulaması olan FEAS Veri Bankası'nın

tarafında şebekelerarası otomatik geçiş

(FEAS Data Center, FDC) yeni sürümü

işlemi sağlanabilecek ve üyelerin ilave

üzerinden İMKB'nin yanısıra Bulgaristan

bağlantı talepleri karşılanabilecektir.

Borsası,

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. İle
İlgili Çalışmalar

çerçevesinde,

Borsası,

Lahor

bilgileri sunulmaktadır. Belgrad ve Zagrep
devam etmektedir.

İMKB

Vadeli

İşlemler Piyasası “Futures İşlemleri” için
olan

Makedonya

veritabanı

Borsası, Karaçi Borsası ve Amman Borsası

(VOBAŞ) ile Nisan 2004’te imzalanan

geliştirilmiş

merkezi

Borsalarının FDC ile ilgili çalışmaları

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.
anlaşma

içeren

alım

satım

sistemi

yazılımı VOBAŞ tarafından kullanılmaya
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Kurulu ve Çalışma Komitelerinde temsil

ULUSLARARASI FAALİYETLER

edilmiştir.

Uluslararası Üyelikler ve Çalışmalar

Dünya Borsalar Federasyonu’nun Çalışma

İMKB;

Dünya

Borsalar

Federasyonu

(WFE-World Federation of Exchanges),
Avrasya Borsaları Federasyonu (FEASFederation

of

Euro-Asian

Stock

Exchanges), Uluslararası Menkul Kıymet
Komisyonları Örgütü (IOSCO-International
Organisation of Securities Commissions),
Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği
(ICMA-Internationl

Capital

Markets

Association), Uluslararası Menkul Kıymet
Hizmetleri

Birliği

(ISSA-International

Securities Services Association), Avrupa
Sermaye

Piyasaları

European

Capital

Enstitüsü

(ECMI-

Markets

Institute)

üyesidir.

Komitesi

toplantısı

müşterek

ve

WFE/FEAS

toplantısı

evsahipliğinde,
tarihlerinde

25-27 Haziran

İstanbul’da

Ülkemiz

Borsamız

ekonomisi

2006

düzenlenmiştir.
ve

sermaye

piyasalarımızın tanıtımı açısından büyük
önem arz eden toplantıya WFE üyesi 28
borsa katılmıştır.
Avrasya Borsaları Federasyonu (FEAS)
İMKB’nin öncülüğünde 16 Mayıs 1995
tarihinde kurulan FEAS’a üye borsaların
sayısı 2006 yılında Bahreyn, Irak ve
Montenegro

Borsalarının

29 ülkeden

33

borsaya

katılımıyla
yükselmiştir.

2005 yılından itibaren üye ülkelerdeki

Borsamız, uluslararası sermaye piyasaları

takas ve saklama kuruluşlarının FEAS’a

arasında yükselen konumunu güçlendirme

gözlemci statüsünde kabul edilmesine karar

yönünde çalışmalarına 2006 yılında da

verilmiş olup, 9 üye ülkedeki takas ve

devam etmiştir. Bu çalışmalar kapsamında;

saklama kuruluşları gözlemci statüsünde

Dünya Borsalar Federasyonu’nun (WFE)

FEAS’a üye olmuştur.

Brezilya, Sao Paulo’da düzenlenen Genel
Kurul toplantılarında temsil edilmiştir.
WFE

nezdinde

“Gelişmekte

FEAS’ın

misyonu,

federasyona

üye

borsaların ve Avrasya bölgesi sermaye
Olan

piyasalarının

gelişimine

katkıda

Piyasalar” ile “Uluslararası Düzenlemeler”

bulunmaktır. Bu amaca yönelik olarak

alt komiteleri üyeliklerini yürütmekte olan

çeşitli yayınlar hazırlayan ve dağıtımını

İMKB, 2006 yılında WFE’nin Genel

yapan
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FEAS,

üyeleri

için

eğitim

programları düzenleyerek yol gösterici
kurallar geliştirmekte ve üye borsaların
globalleşmesine

ve

uyum

içinde

çalışmalarına zemin oluşturan çalışmalar
yapmaktadır.
İMKB, FEAS’ın Kasım 2006’da, Mısır’da
yapılan Genel Kurulu’nda, Mayıs 2009
tarihine

kadar

yeniden

Dönem

Başkanlığı’na, Mısır Borsası da aynı dönem

FEAS’ın Mısır’daki 12. Genel Kurul toplantısında
Osman Birsen yeniden dönem başkanlığına seçildi.

için Başkan Yardımcılığı’na seçilmiştir.

olarak, İMKB’de farklı içeriklerde eğitim

FEAS’ın Çalışma Komitesi toplantısı 16-17

programları düzenlenmiştir.

Mayıs 2006 tarihinde, Moldova Borsası’nın

İslam Ülkeleri Borsaları Forumu

evsahipliğinde

İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) üyesi 57

Moldova-Chisinau’da

ülkenin menkul kıymet borsaları arasında

düzenlenmiştir.
FEAS’ın 2006 yılı Yönetim Kurulu ve
Genel

Kurul

ile

Komitesi

Çalışma

toplantıları ise 1-4 Kasım tarihlerinde, Mısır
Borsası’nın

evsahipliğinde

Sharm

El

Sheikh’de, Bilgi Teknolojileri Semineri de
4

Kasım’da,

yine

aynı

yerde

gerçekleştirilmiştir.

işbirliğinin artırılması amacıyla, İMKB
tarafından
toplantıda

2005
alınan

yılında

düzenlenen

karar

uyarınca

düzenlenmesi planlanan “İslam Ülkeleri
Borsaları Forumu” toplantılarına ilişkin
çalışmalara 2006 yılında devam edilmiştir.
Bu kapsamda Mısır Borsası liderliğinde
faaliyetlerini

yürütmekte

olan

Teknik

FEAS üyesi borsalar arasında 2002 yılından

Çalışma Komitesi çalışmaları için İMKB

beri bilgi ve tecrübe paylaşımına yönelik

tarafından “personel değişimi ve eğitimi”

“Karşılıklı Personel Değişim Programı”

ile “ortak bir mutabakat zaptı hazırlanması”

düzenlenmektedir.

2006

konularında işbirliğini geliştirme yönünde

Karadağ,

iki önemli öneride bulunulmuş olup “İslami

Filistin

Borsalar Forumu” çatısında borsalararası

borsalarının yetkilileri ve uzmanlarından

işbirliğini geliştirme yönünde çalışmalara

oluşan gruplara özel taleplerine uygun

devam edilmektedir.

yılında

Bakü,

Moğolistan,

Bu

kapsamda

Amman,

Saraybosna

ve
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Borsalarla

Protokol

ve

Mutabakat

ÜYELERE YÖNELİK

Zaptları
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın

FAALİYETLER

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)

2006 yılında, üyelere yönelik çalışmalar

Maliye

kapsamında; İMKB’ye üye olmak üzere

Bakanlığı

ve

KKTC

Menkul

Kıymetler Borsası’yla ve ayrıca BICEX

başvuran

(Azerbaycan) ile süresiz protokol; Taşkent

durdurulmuş

Borsası (Özbekistan) ile ise süresiz işbirliği

Sermaye

anlaşması bulunmaktadır.

müteakip yeniden faaliyete geçmek isteyen

kuruluşlar
olan

Piyasası

ve

aracı

faaliyetleri
kuruluşlardan

Kurulu’nun

kararını

üyeler ile ilgili gerekli incelemeler yapılmış
ve 2006 yılında faaliyetleri durdurulmuş
olan

iki

aracı

kuruluşun

Borsamızda

yeniden faaliyete geçmesi İMKB Yönetim
Kurulu tarafından uygun görülmüştür.
Faaliyetleri

Sermaye

Piyasası

tarafından

durdurulmuş

ve

Kurulu

Borsamıza

üyeliğin ön koşulu olan yetki belgeleri iptal
Şangay Borsası Başkanı Geng Liang ve beraberindeki
heyetin İMKB’yi ziyareti

edilmiş olan aracı kuruluşlar ise Yönetim
Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılmıştır.
2006 yılında bu şekilde Borsa üyeliğinden
çıkarılan üç aracı kuruluş bulunmakta olup,
bunlar arasında bir aracı kuruluşun Borsa
üyeliği, bir başka borsa üyesi tarafından
devir alınma suretiyle sona ermiştir.
Hisse Senetleri Piyasası teminatlarının üçer
aylık dönemler itibariyle hesaplanmasına
devam edilerek üyelere yatırmak zorunda
oldukları teminat tutarları bildirilmiştir.
Üyelikten çıkan sekiz aracı kuruluşa İMKB
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Yönetmeliği’nin 12. Maddesi’ne istinaden
teminatları iade edilmiştir.
Üyelerin ortaklık yapıları da dahil olmak
üzere, takip edilmekte olan bilgilerde
meydana
gelen
değişiklikler
güncelleştirilmiş, sözkonusu bilgiler web
sitemizde kamunun bilgisine sunulmuştur.
Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile yapılan
ortak çalışma neticesinde 31 Mart 200631 Mart 2007 dönemi için Takasbank’ta
saklamada bulunan menkul kıymetleri
çeşitli risklere karşı teminat altına alan bir
sigorta poliçesi satın alınmıştır.
1997 yılında oluşturulan “Genelgeler Seti”
üçer aylık dönemlerde güncelleştirilerek,
başta piyasa katılımcıları olmak üzere,
abonelik sistemiyle elektronik ortamda tüm
yatırımcıların hizmetine sunulmaya devam
edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilke kararı
doğrultusunda, 1 Ocak 1997’den beri aylık
olarak yayımlanmakta olan, üyelerin
yabancı banka, aracı kurum veya gerçek
kişi nam ve hesabına Hisse Senetleri
Piyasası’nda gerçekleştirdikleri alım-satım
işlemlerinin yayımı 2006 yılında da
sürdürülmüştür.
Yine
aylık
olarak
yayımlanan yabancı yatırımcıların Hisse
Senetleri Piyasası’nda gerçekleştirdikleri
alım-satım işlemleri Borsamız web
sitesinde yayımlanmaya devam edilmiştir.

Hisse Senetleri Piyasası’nda artan işlem
hacmine bağlı olarak yapılan çalışmalar
neticesinde aracı kurumlara bir yıl süreyle
ilave terminal tahsis edilmiştir. Geçici
terminallerden üyelerin gerçekleştirdiği
emir sayıları dikkate alınarak yapılan
sıralamaya göre aylık terminal kullanım
ücretlerinde 2005 yılında olduğu gibi 2006
yılında da indirime gidilmiştir.
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda
değişiklik yapan 15.12.1999 tarih ve 4487
sayılı Kanunun geçici 2’nci Maddesinin
5’inci fıkrasına göre; ilgili iflas idarelerinin
ibraz ettiği borç ödemeden aciz belgelerine
dayanarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
uygun görüşü üzerine Borsamızca müflis
aracı kuruluşların alacaklılarına ödeme
yapılmaktadır. 2006 yılı içinde müflis dört
aracı kuruluşun alacaklılarına ödeme
yapılabilmesi için 4487 sayılı Kanun
uyarınca kurulan “Özel Fon”dan ilgili iflas
idarelerine ödeme yapılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18 Mayıs
1999 tarih ve 46 sayılı toplantısında alınan
kararına ve 841 sayılı Genel Mektup ile
yapılan düzenlemeye istinaden, aracı
kuruluşların sahip oldukları ve mali
durumlarındaki güçlük nedeniyle satmak
istedikleri Takasbank hisse senetlerinin
2005 yılında olduğu gibi, 2006 yılında da
Borsamızca satın alınmasına ilişkin işlemler
yapılmış, beş aracı kuruluşun sahip olduğu
Takasbank hisse senetlerinin Borsamızca
satın alınması işlemi tamamlanmıştır.
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İMKB’nin yatırımcı ilişkileri kapsamındaki

TANITIM VE BİLGİLENDİRME
Bilgi Edinme ve Yatırımcı Danışma
Faaliyetleri
Kişilerin

bilgilendirme ve kamuyu aydınlatma ilkesi
paralelinde, Yatırımcı Danışma Merkezi
(YDM) 2006 yılında 1.049’u e-posta,
56’sı faks, 36’sı yazılı yolla ulaşan toplam

bilgi

hakkını

1.141 başvuruyu sonuçlandırmıştır. Diğer

kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri

taraftan, yatırımcıların gelerek veya telefon

düzenleyen “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu”

aracılığıyla yönelttikleri yatırımcı soruları

ile bu Kanun’un uygulanmasına ilişkin

da

ayrıntılı düzenlemelere yer veren “Bilgi

başvurular; ilgili mevzuat, borsa işlemleri,

Edinme Hakkı Kanunu’nun Uygulanmasına

aracı

İlişkin

prosedürü, şirket/aracı kurum haberleri,

Esas

ve

edinme

Usuller

Hakkında

cevaplandırılmıştır.
kuruluşlarla

ilgili

Sözkonusu
uyuşmazlık

Yönetmelik” çerçevesinde, mevzuat ile

sermaye

belirlenen görevleri yerine getirmek üzere

bilgileri, basında yayınlanan haberlerin

oluştulan İMKB “Bilgi Edinme Birimi”ne

doğruluğu üzerinde yoğunlaşmıştır.

2005 yılında 293 bilgi edinme başvurusu
yapılırken, bu sayı 2006 yılında 391’e
ulaşmıştır.

posta ve faks ile yapılabilmekte olup, yasa
ve yönetmelik ile belirlenen istisnalar
dışında, İMKB birimlerinde bulunan veya
bu birimlerin görevleri gereği ellerinde

temettü

ödemesi

YDM 2006 yılı boyunca, toplam 1.720
ziyaretçiyi içeren 32 ayrı gruba, İMKB’nin

19 Ekim 2006 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan düzenleme ile her iki birim
“Bilgi Edinme ve Yatırımcı Danışma
Birimi” adı altında birleşmiştir.

bulunması gereken bilgi veya belgelere
başvurular

ve

ve sermaye piyasasının tanıtımını yapmıştır.

Bilgi edinme başvuruları dilekçe, elektronik

ilişkin

artırımı

ilgili

birimlerce

karşılanmaktadır.
2006 yılında bilgi edinme başvuruları; sırası
kapalı şirketler, İMKB verileri ve yapısı ve
Borsa’da işlem gören şirketler gibi konular
üzerinde yoğunlaşmıştır.
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üniversitelerden akademisyenler, öğrenciler

Yurtdışı İlişkiler Faaliyetleri

ve gazeteciler yeralmıştır.
İMKB,

2006

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 evsahipliği yapmış ve
birçok

ülkeden

gelen

ziyaretçileri

çeşitli

ülkelerden

gelen

ağırlanması

ve

yanısıra

İMKB

bilgilendirilmesinin

yetkilileri de Borsamızı Washington, Pekin,
Şangay, Paris, Moğolistan, Atina, Sao
Paulo, Sharm El Sheikh, Suriye, Dubai,
Zürih,

Saraybosna

ve

Belgrad’da

düzenlenen çeşitli forumlarda, konferans ve
panellerde temsil etmişler ve İMKB’nin

ağırlamıştır.

faaliyetleri, üyeleri, pazarları, işlem gören
İMKB’nin işleyiş esasları ve piyasaları

menkul kıymetleri, alım-satımı, takas ve

hakkında bilgi edinmek amacıyla gelen

saklama

ziyaretçiler

arasında;

piyasalarına ilişkin diğer konularda detaylı

Başkanı,

ABD

Londra

Belediye

Kongre

üyeleri

bilgi vermişlerdir.

danışmanları, AB Eşleştirme Projesi İzleme
Komitesi heyeti, Çin Menkul Kıymetler
Düzenleme

ve

Saklama

Kuruluşları

yetkilileri, Şangay Borsası heyeti, Japonya
Dış Ticaret Kuruluşu heyeti, Hong Kong
Ticaret Geliştirme Konseyi yetkilileri, Kore
Borsası ve Kore Aracı Kuruluşlar Birliği
yetkilileri,

Kuveytli

işadamları

heyeti,

İslamabad Borsası heyeti, Irak Merkez
Bankası ve Irak Aracı Kuruluşlar Birliği
yetkilileri, Filistin Sermaye Piyasası Kurulu
yetkilileri, Gana Borsası heyeti, dünyaca
tanınmış

çeşitli

banka

ve

uygulamaları

finans

kuruluşlarının yetkilileri, farklı ülkelerdeki
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ile

sermaye

EĞİTİM VE STAJ
PROGRAMLARI
İMKB

bünyesinde

faaliyet

gösteren

piyasalara yönelik olarak Tahvil ve Bono
Piyasası için biri teorik, üçü uygulamalı;
Hisse Senetleri Piyasası için ise iki

İMKB’de işlem gören şirketlerin personeli için
verilen eğitime katılanlar toplu halde

Bilgisayarlı Alım-Satım Sistemi Uygulama

Dokuz

Eğitimi olmak üzere toplam altı üye

Üniversitesi,

temsilcisi eğitimi gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dumlupınar

Ayrıca Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası
A.Ş. eğitim programlarının birer günlük
simülasyon

eğitimleri

Borsamız

Hisse senetleri İMKB’de işlem gören
şirketlerin personeli için gerçekleştirilen
“Sermaye Piyasası ve Borsa”

konulu

eğitim, bu yıl Aralık ayında düzenlenmiş
olup; üç gün süren eğitimlere toplam 153
kişi katılmıştır.
İMKB, bilgi altyapısını tüm piyasa ve
kurumlarla paylaşmayı 2006 yılında da
sürdürmüştür. Bu kapsamda yurtiçinde
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları
ile

çeşitli

eğitim

Üniversitesi,

şirketlerinin

yanısıra, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Koç
Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi
Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi,

Üniversitesi,
Galatasaray
Kocaeli

Marmara

Üniversitesi,
Üniversitesi’nin

çeşitli programlarına eğitmen sağlanmıştır.
Ayrıca,
protokollere

salonlarında yapılmıştır.

Birliği

Eylül

üniversitelerle

imzalanan

istinaden

Bahçeşehir

Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi
tarafından

ve

Kültür

düzenlenen

Üniversitesi

Hisse

Senetleri

Piyasası Teorik Üye Temsilcisi eğitimlerine
de

organizasyon

ve

eğitmen

desteği

sağlanmıştır.
İMKB, her sene uygulamakta olduğu
öğrenci staj programları ile üniversite
öğrencileri ve mezunlarına iş hayatına
atılmadan önce bir vizyon sağlamaya
çalışmaktadır. Bu kapsamda 2006 yılında
397 üniversite öğrencisine İMKB’de staj
yapma olanağı tanınarak, Türk sermaye
piyasası ve İMKB piyasalarının işleyişi
konularında bilgi verilmiştir.
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•

Mongolian Stock Exchange

ARAŞTIRMA VE YAYINLAR
adlı çalışmalar hazırlanmıştır.
Araştırma Çalışmaları
İMKB

ile

sermaye

pazarlarının

İMKB Yayınları
piyasalarının

geliştirilmesine

etkinleştirilmesine

yönelik

ve
ve

çalışmalar

çerçevesinde;
•

•

2006 yılında, “Sermaye Piyasası ve Borsa
Temel Bilgiler Kılavuzu (19. Basım)” ile
yayımlanması için İMKB’ye sunulmuş olan
eserler arasından İMKB Yayın Kurulu ve

Borsaların Özel Hukuk Tüzel Kişiliğine

Hakem Heyeti tarafından yayımlanması

Geçişi

uygun

Özel Sektör Tahvil İhraçları: Dünya
Uygulamaları ve Türkiye

görülen

Türkiye

Uygulaması

yayımlanmıştır.

•

Türkiye’nin Bölgesel İş/Finans Merkezi

İMKB Dergisi

Haline Getirilmesi
BDDK Başkanlığındaki Finansal Sektör

yayınlanan İMKB Dergisi’nin 32, 33, 34

Komisyonu İMKB Raporu

sayılarında

Basel-II Uygulamalarının KOBİ’lere
Açıdan Değerlendirilmesi
Borsalarda Son Gelişmeler I ve II

ekonomi,

finans,

sermaye

piyasası ve Borsa’yı ilgilendiren konularda,
aşağıdaki başlıklarda sunulan 9 teorik ve
ampirik çalışma yer almıştır:
•

Hisse Senedi Getirilerinin Oynaklığı ile
Makroekonomik

konulu çalışmalar tamamlanmıştır.

Değişkenlerin

Oynaklığı Arasındaki İlişki

Ayrıca İngilizce olarak;
•

Feyzullah

Üç ayda bir Türkçe ve İngilizce olarak

Etkileri ve İMKB Şirketlerinin Bu

•

(Dr.

Yetgin)” isimli çalışma İMKB yayını olarak

Endekse Dayalı Ürünler

•

Yatırım

Ortaklıklarının Performans Değerlemesi ve

•

•

“Gayrimenkul

•

Enhancing Liquidity Requirements &

Türkiye’de

Ödeyememe

Ekonometrik Yaklaşım

Liquidity
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Riski:

•

G-7 Ülkelerinin Borsalarının İstanbul

endeksleri

Menkul Kıymetler Borsası Üzerindeki

Sosyal Bilimler veritabanı kapsamındadır.

Etkileri

ile

TÜBİTAK-ULAKBİM

Tebliğ ve Sunumlar

•

Kamuyu Aydınlatma Sistemleri

•

Bağımsız Denetimde Müşteri Kabul

Tobin College of Business” tarafından

Riskinin Veri Zarflama Analizi Yoluyla

düzenlenen “Finansal Hizmetler 2006”

Ölçülmesi

konulu

•

Avrupa

Birliği

•

Link

Governance,

Performance:

An

Application

to

Istanbul Stock Exchange” isimli tebliğin

Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Reel

sunumu kabul edilmiş ve ayrıca makale

Döviz Kuru: Bir Nedensellik Analizi

seçim komitesine üye olarak görev
yapılmıştır.

Binomial Model ve Trinomial Modelin
Yakınsaklık

Davranışlarının

•

Hisse

Senedi

Ekonomik

Fiyatları

Değişkenler

ve

Olarak

Makro

Yayınlanması için Borsaya sunulmuş olan
ve

Müsteşarlığı

İMKB

Dergisi

yayın

“Bölgesel

Türkiye”

tarafından
İş

konulu

Merkezi
toplantıda

İMKB’nin dünya borsaları içindeki

Arasındaki

konumu konusunda sunuş yapılmıştır.

Eşbütünleşme ve Nedensellik

çalışmaların

Hazine
düzenlenen

Karşılaştırılması
•

Corporate

“The

Independent Boards and Auditors and

vs. Aday: Türkiye

•

sempozyumda

Between

Portföyü-Risk

Çeşitlendirme İmkanları Yeni Üyeler

•

ABD’deki “St. John Univ. The Peter J.

Kütüphane Hizmetleri
2006

yılı

içerisinde

elektronik

faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde

kütüphanecilik hizmetlerinin devamı olarak

yürütülebilmesi amacıyla, Borsa içi İMKB

daha önce abonelikleri başlatılan süreli

Yayın Kurulu Hakem Heyeti listesinin

yayınlara ilişkin olarak; ABI Inform Global

kapsamı genişletilmiştir.

Full text, elektronik kitaplara ilişkin olarak

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

ise

Ebrary-Academic

Complete

ile

WB-eLibrary adlı elektronik veri tabanları
abonelikleri ile, istatistiki bilgiler içeren
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Dünya Bankası veri tabanları olan GDF
(Global Development Finance) ve WDI
(World

Development

İMKB OKULLARI

Indicators)
İMKB, 1997 yılında , “Sekiz Yıllık Zorunlu

abonelikleri yenilenmiştir.

İlköğretim”

kampanyası

çerçevesinde

Otomasyon programına 126 yeni kitap

32 trilyon TL ana para ile başlattığı ve

girişi

zaman içinde nemalandırdığı eğitim fonu

yapılmış,

sunulmuştur.
satın

kullanıcı

Borsamız

alınan

28

hizmetine

müdürlüklerince

yayın

otomasyon

sistemimize girişleri yapılarak kayıt altına

ile

“Ulusal

finansman

Eğitime
desteğini

Katkı”
2006

projesine

yılında

da

sürdürmüştür.

alınmıştır. Aboneliği devam eden süreli
yayınların içindekiler sayfası taranmaya
devam edilerek kullanıcılara internet ve
intranet üzerinden tarama yapabilme imkanı
sunulmuştur.
konusunda

Mevzuat
güncel

ve

ve

içtihatlar

kapsamlı

Bu

proje

kapsamında

Milli

Eğitim

Bakanlığı ile İMKB arasında imzalanan
protokoller çerçevesinde;
•

1998 yılında imzalanan I.Protokol ile,

bir

25’i yatılı 22’si gündüzlü olmak üzere

veritabanı olan “Kazancı Mevzuat ve İçtihat

toplam 47 Sekiz Yıllık Zorunlu Temel

Bilgi Bankası” hizmete sunulmaya devam

Eğitim Okulu yapılmış olup, bu okullar

etmektedir.

Dünya

sektör

için

raporlarına

elektronik

erişim

harcanarak, toplam 26.000 öğrenciye

Gazetesi
ortamda

sağlayan aboneliğimiz ile kütüphanelerarası

yaklaşık

45

milyon

YTL

eğitim-öğretim imkanı sağlanmıştır.

işbirliği çerçevesinde, Koç Üniversitesi
Kütüphanesi üyeliği yenilenmiştir.
•
Geçmişe Yönelik Veriler

2000 yılında imzalanan II.Protokol ile,
74’ü mesleki ve normal lise ve 12’si

2006 yılında 55 kişi/kuruma manyetik ortamda

ilköğretim okulu olmak üzere toplam

veri

bünyesinde

86 okul eğitim-öğretime açılmış, bu

araştırma projeleri için talep edilen veriler

okullar için yaklaşık 220 milyon YTL

ücretsiz olarak kullandırılmıştır. Ayrıca, gelen

harcanarak, 42.000 öğrenciye imkan

taleplere bağlı olarak elektronik posta ile 340

sağlanmıştır.

sağlanmış;

üniversiteler

kişi/kuruma bilgi verilmiştir.
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•

2003 yılında imzalanan III.Protokol ile,

ihaleleri 2006 yılında tamamlanmış

Bingöl’de yaşanan deprem nedeniyle

olup, okulların yapımına 2007 yılı

öncelikle bu ilde 13 okul eğitim-öğretime

içinde başlanacaktır.

açılmıştır. Aynı protokol kapsamında 120
ilköğretim, lise ve meslek okulu da
yaklaşık 450 milyon YTL harcanarak
tamamlanmış olup, 81.000 öğrenci eğitimöğretim imkanına kavuşturulmuştur.
•

Bu Protokolle beraber İMKB’nin, 1997
yılından beri “Ulusal Eğitime Katkı
Projesi” kapsamında eğitime yaptığı
toplam

Hakkari, Bingöl, Erzurum’da değişik
zamanlarda meydana gelen depremlerde
hasar gören ve hizmet dışı kalan
yerine

yapılabilmesi;

İstanbul’daki

depreme karşı

yenilerinin
okulları

güçlendirme projesi;

ülke genelinde yapılacak yeni okullar
ile

yapımı

devam

eden

eğitim

kurumlarının tamamlanması ve 75.Yıl
İMKB

deprem

Okulları’nın

dayanımlarının kontrolünde kullanılmak
üzere

İMKB’nin

yönettiği

Eğitim

Fon’undan toplam 215 milyon YTL
kaynak tahsis edilmiştir.
2005 yılında imzalanan IV. Protokol ile
2006 yılında ilgili müşavirlik hizmetleri
ve inşaat yapım ihaleleri tamamlanarak
çalışmalara

başlanmıştır.

yapılacak

eğitim

müşavirlik

ve

İnşaatları

tesisleri/okulların

yapım

tutarı

yaklaşık

930 milyon YTL’ye ulaşmış olmaktadır.

2005 yılında imzalanan IV.Protokol ile,

okulların

katkı

müteahhitlik
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