
“eBA’NIN ESNEK YAPISI SAYESİNDE 
TÜM VERİLER TEK BİR ANA EKRANDAN İZLENİYOR.” 

Entegrasyon gereken yerlerde 
hızlı çözüm sunmayı ve süreçleri 

tanımlamamızı sağladı. 

Hızlı değişime ayak uydurabilmek 
adına yerel kurum içi çözümlerle 

devam etmek yerine entegrasyon 
kabiliyeti yüksek bir uygulama

 ihtiyacı ortaya çıktı.

Hızlı dönüşüme ayak uydurabilmek 
ve mevcut uygulamaları değiştirip, 

esnek ve kolay yönetilebilir.
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TÜM VERİLER TEK BİR 
ANA EKRANDA

Kurumsal Bilgiler

Borsa İstanbul’un başlıca amacı ve faaliyet 
konusu; “Kanun hükümleri ve ilgili mevzuat çerçe-
vesinde, sermaye piyasası araçlarının, kambiyo ve 
kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Sermaye 
Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer sözleş-
melerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet 
şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde, şeffaf, 
etkin rekabetçi, dürüst ve istikrarlı bir ortamda 
alınıp satılabilmesini sağlamak, bunlara ilişkin alım 
satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya 
getirmek veya bu emirlerin bir araya gelmesini 
kolaylaştırmak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan 
etmek üzere piyasalar, pazarlar, platformlar ve 
sistemler ile teşkilatlanmış diğer pazar yerleri 
oluşturmak, kurmak ve geliştirmek, bunları ve 
başka borsaları veyahut borsaların piyasalarını 
yönetmek ve/veya işletmek ve ana sözleşmesinde 
yazılı olan diğer işlerdir.”

Problem

Bimser Çözüm’den önce, Borsa İstanbul’da kulla-
nılan herhangi bir muadil ürün ailesi mevcut 
değildi. Kurum içerisindeki ihtiyaçlarımızı yine 
kurum içinde geliştirdiğimiz çözümlerimiz ile 
yürütmekteydik. Bu çözümler o anki ihtiyacı karşı-
layan yerel ürünlerdi. 2013 yılı itibarıyla -o 
dönemdeki adıyla- İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası (İMKB) çok büyük bir dönüşüm sürecine 
girdi. Türkiye’nin diğer iki borsası olan Vadeli 
İşlem ve Opsiyon Borsası ile İstanbul Altın Borsa-
sı, Borsa İstanbul çatısı altında birleşti. Bunun 
yanı sıra, organizasyon yapısında da köklü bir 
değişim ve gelişim yaşandı. Bu hızlı değişime 
ayak uydurabilmek adına yerel kurum içi çözüm-
lerle devam etmek yerine entegrasyon kabiliyeti 
yüksek bir uygulama ihtiyacı ortaya çıktı.

Çözüm eBA

eBA’nın esnek yapısı sayesinde tüm veriler tek bir ana ekrandan izleniyor. Hızlı dönüşüme ayak uydurabil-
mek ve mevcut uygulamaları değiştirip, esnek ve kolay yönetilebilir olmasını sağlamak amacıyla, organizas-
yon kararı ile eBA ürünü satın alındı. Şu an Borsa İstanbul’daki tüm bilgisayar kullanıcısı personel aynı 
zamanda birer eBA kullanıcısı. Genel Müdür seviyesinden HR, Satın Alma ve Destek Hizmetlerine kadar pek 
çok süreç eBA üzerinden işletilmeye başlandı. eBA, kurumumuzda merkezi bir uygulama olarak yerini aldı 
ve iş akış/entegrasyon çözümü olarak kurumun merkezinde konumlandırıldı. Entegrasyon kabiliyetinin 
yüksek oluşu sayesinde, departmanlar arasında kullanılan uygulamaların farklılığı herhangi bir sorun yarat-
madı, esnek yapısı sayesinde de tüm verilerin tek bir ekranda izlenmesi sağlandı.
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