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Herhangi bir ekonomik faaliyetin en önemli belirleyicisi, 
geleceğe ilişkin beklentiler ve öngörülerdir. Gelecekte nasıl 
bir ekonomik ortamda faaliyet gösterileceği, hangi faaliyet 
alanlarında yoğunlaşılması gerektiği, hangi üründen ne 
kadar üretim yapılması gerektiği, hangi koşullarla yatırım 
yapılması gerektiği gibi pek çok soru ekonomik karar alma 
sürecinde ortaya çıkmaktadır. Öte yandan, ekonomideki 
aktörlerin geleceğe dair beklentilere dayanarak aldıkları 
kararlar da geleceği şekillendirmektedir. Doğal olarak 
sermaye piyasası da bu sürecin dışında değildir. Sermaye 
piyasasının beklentilerle şekillendiğine dair sayısız akademik 
çalışma mevcuttur. Hatta, sermaye piyasasının beklentilerin 
alınıp satıldığı bir platform olduğu da söylenmektedir.  

 
Ekonomik kararlarını ve stratejilerini geleceği doğru bir şekilde öngörerek belirleyenler kazançlı 
çıkmakta, doğru tahminlerde bulunup doğru adımları atamayanlar ise elenmektedir. Beklentinin 
gücü ve tutarlılığı ise doğru bir bilgi tabanına sahip olmaktan geçmektedir. Doğru ve zamanında 
edinilen bilgi, geleceği öngörmek, uygun stratejiler geliştirmek ve geleceği şekillendirmek için 
kullanıldığında hayati öneme sahip olmaktadır. 
 
2002 yılında ilk kez yayınladığımız ve her yıl geliştirerek sizlere sunduğumuz “Türkiye Sermaye 
Piyasası” raporumuz bu amaçla hazırlanmaktadır. Sektörümüzle ilgili verileri doğru bir şekilde ve 
zamanında sizlere ulaştırmak. Böylece, piyasamızda faaliyet gösteren ekonomik aktörlerin 
geleceğe ilişkin öngörülerini doğru bir şekilde oluşturmalarına zemin hazırlamak ve geleceği 
birlikte şekillendirmek... 
 
Raporumuzun bir diğer hedefi ise sektörümüzde eksikliği hissedilen verileri üretmek ve 
karşılaştırmalı analizlerle yorumlarını sunmak. Örneğin, bir yandan sermaye piyasamızın 
uluslararası karşılaştırmalar ışığında global piyasalardaki konumunu ortaya koymayı amaçlarken, 
öte yandan, aracı kurumlarımızla ilgili verileri de karşılaştırmaya imkan verecek şekilde ele 
almaktayız. Böylece, üyelerimizin sektör verilerini kullanarak kendi kurumlarını değerlendirme 
olanağına sahip olmasını amaçlamaktayız.  
 
Bilindiği üzere, 2003 yılında aracı kurumların mali tablo yayınlama yükümlülükleri yeniden 
düzenlendi. Bu nedenle, aracı kurumlarımızın mali tablolarını açıklama yükümlülüklerine ilişkin 
tanınan süreler uzatıldı. Geçen yıl sizlere daha erken sunma imkanı bulduğumuz raporumuzun 
hazırlanması, bu yıl yeni düzenlemeler sebebiyle daha uzun bir süre aldı. Verilerimizi büyük bir 
özen ve titizlikle derleyip, oluşturduk.  
 
Raporumuzu hazırlamamızda en önemli yardımcımız kuşkusuz şirket bilgilerini Birliğimize doğru 
ve zamanında ileten değerli üyelerimiz. Öte yandan, sektörümüzle ilgili değerli verilerini bizimle 
paylaşan sermaye piyasası kurumlarına da teşekkürlerimizi sunmak istiyorum.  
 
Türkiye Sermaye Piyasası-2003 raporunun, sektörümüze ve ilgili çevrelere yarar sağlamasını 
diliyorum.  
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