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Öztangut: “İstanbul Finans Merkezi Projesi Kapsamında
Aracı Kuruluşlar Birliğine Önemli Görevler Düşüyor”
Aracı Kuruluşlar Birliği Başkanı Nevzat Öztangut, Birliğin aylık yayını Sermaye Piyasasında
Gündem’in Ekim 2009 sayısında yayınlanan yazısında, ay başında İstanbul’da gerçekleştirilen
IMF-Dünya Bankası toplantılarının sermaye piyasalarımızın tanıtılması için önemli sonuçları
olduğunu dile getirdi. Zirvede açıklanan İstanbul Finans Merkezi projesine değinen Öztangut,
Birlik olarak İstanbul’un küresel bir finans merkezi olması konusunda 2003 yılından bu yana
çalışmalar yürüttüklerini belirtti. İstanbul Finans Merkezi Strateji Belgesi hazırlanması
kapsamında yapılan çalışmalara Birliğin yoğun bir şekilde katıldığını vurgulayan Nevzat
Öztangut, bundan sonra da proje kapsamında Birliğe önemli görevler düştüğünü ekledi.
Başkan Öztangut, eğitimden yeni ürünlerin geliştirilmesine kadar pek çok alanda yapılacak
çalışmalara destek vereceklerini açıkladı.
Öte yandan aracı kurum sektöründeki gelişmeleri değerlendiren Nevzat Öztangut, piyasaların
ikinci çeyrekte toparlanmaya başladığını dile getirdi. Öztangut ağırlıklı olarak faaliyet dışı
gelirlerin katkısıyla, sektörün net dönem kârının geçen yıla kıyasla neredeyse iki misline
çıkarak 170 milyon TL seviyesine yükseldiğini söyledi.

Aracı Kurumların 2009/06 Dönemi Faaliyet Verileri
Sermaye Piyasasında Gündem’in Ekim sayısında, 2009’un ilk yarısına ilişkin aracı kurum
sektörü verileri ele alınıyor. İlk raporda 92 aracı kurumun faaliyetleri incelenirken, ikinci
raporda bu kurumların mali yapıları analiz ediliyor.
Hisse Senedi İşlemleri %16 Artmasına Karşın Yabancı Yatırımcıların Payı Düştü
İMKB-100 endeksi Haziran sonunda, Eylül 2008’den beri kaydedilen en yüksek seviyesine
ulaştı. İMKB’deki ilk altı aylık hisse senedi işlem hacmi, ikinci çeyrekteki hızlı toparlanmayla
toplamda %16 artarak 409 milyar TL oldu. Öte yandan, yabancı yatırımcıların 2008 yılında
%27 olan işlem hacmi payı %14’e geriledi.
VOB’un Kuruluşundan Bu Yana İlk Defa 2009’un İlk Çeyreğinde Gerileyen İşlem
Hacmi, Nisan-Haziran Döneminde Çeyrek Bazda Rekor Kırdı
VOB’un kuruluşundan bu yana ilk defa 2009’un ilk çeyreğinde gerileyen vadeli işlemler,
Nisan-Haziran döneminde çeyrek bazında rekor kırdı. Böylece yılın ilk yarısında vadeli işlem
hacmi %30 arttı. Bankaların VOB işlem hacimlerinin aracı kurumlara nazaran daha yüksek
oranda artmasına karşın, aracı kurumların işlem hacmi bankaların yaklaşık 7 katı kadar. Öte
yandan, aracı kurumlarca gerçekleştirilen vadeli işlemlerde yabancı yatırımcıların payı 2008’in
ilk yarısında %20 iken, 2009’un eş döneminde %9’a düştü.
İnternet İşlemlerinde Hızlı Yükseliş
İlk yarıda internet üzerinden yapılan hisse senedi işlem hacmi 52 milyar TL ile 2008 yılı
toplamına yaklaştı. İnternetten gerçekleşen vadeli işlemler ise hisse senedi işlemlerinin de
üzerine çıkarak 71 milyar TL oldu.
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Şube ve İrtibat Büroları Kapanıyor, Çalışan Sayısı Gerilemeye Devam Ediyor
Küresel krizin olumsuz etkileriyle, aracı kurumların doğrudan sahip olduğu şube ve irtibat
bürosu sayısı son bir yılda 56 adet azaldı. Diğer taraftan, bankaların şube ağının
genişlemesiyle, acente sayısı arttı.
Kriz, en derin etkisini çalışan sayılarında gösteriyor. 2009 Haziran sonunda çalışan sayısı
4.695 kişi ile 1999 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviyesine indi. Düşüş, özellikle
genç ve nispeten daha az deneyimli çalışanlarda yaşandı.

Aracı Kurumların 2009/06 Dönemi Finansal Verileri
Gündem’in ikinci araştırma raporunda, aracı kurumların 2009 Ocak-Haziran dönemi mali
tabloları ele alınıyor.
Güçlü Sermaye Yapısı
Aracı kurumların 2009 Haziran sonu bilançolarında varlıkları 5 milyar TL’ye ulaştı. Likit
pozisyonlarını koruyan kurumlar, portföylerini genel itibariyle repo ve mevduatta
değerlendirdi. 2 milyar TL olan özkaynakların yarısını ödenmiş sermaye oluşturdu.
Komisyon Gelirleri Geçen Yılın Altında
Toplam gelirlerin %62’sini oluşturan komisyon geliri, yılın ilk 6 ayında 251 milyon TL oldu.
Rapora göre, yılın ikinci çeyreğinde işlem hacimlerindeki toparlanma, toplam komisyon
gelirlerine yansımadı ve yılın ilk altı ayında toplam komisyon gelirleri geçen yıla göre %5
daraldı.
Hisse senedi işlemlerinde %16 artış gerçekleşirken, hisse senedi komisyon gelirleri %4 düştü.
Benzer şekilde, aracı kurumlarca kaydedilen vadeli işlemler %25 büyürken, komisyon gelirleri
önceki yılın %15 altında kaldı.
Kurum Portföyüne Yapılan İşlemlerden Kâr Edildi
2008 yılının ilk yarısında menkul kıymet alım-satımından zarar eden aracı kurumlar, 2009
yılının aynı döneminde 27 milyon TL kâr etti. Faiz oranlarındaki düşüşe paralel olarak
DİBS’lerden elde edilen kâr aracı kurumların gelirlerine önemli katkıda bulundu.
Kurum Portföyü İşlemleri Sayesinde Kâr Elde Edildi
Yarısından fazlasını personel giderlerin oluşturduğu toplam giderler hafif bir düşüşle 361
milyon TL olarak kaydedildi. Ağırlıklı olarak kurum portföyüne yapılan alım-satım işlemlerinde
geçen yıl kaydedilen zararın kâra dönüşmesiyle, aracı kurumların faaliyet kârı yılın ilk
yarısında 103 milyon TL’ye çıktı. Sonuç olarak, 2009 yılının ilk yarısında sektörün toplam net
kârı 173 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
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