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Öztangut: “Gündem dergisi 100. sayısıyla sizlerle
buluşuyor”
Sermaye Piyasasında Gündem’in Aralık sayısındaki yazısında Aracı Kuruluşlar Birliği Başkanı
Nevzat Öztangut, ilk kez Eylül 2002’de çıkarılmaya başlanan derginin 100. sayısıyla, 8 yılı aşkın
süredir kesintisiz olarak okuyucularıyla buluştuğunu dile getirdi. Başkan Öztangut bu süre
zarfında dergide aracı kurumların verilerinin analiz edildiği, yabancı sermaye piyasalarının
incelendiği, dünyada uygulama alanı bulan yatırım araçlarının tanıtıldığı 170 makalenin yer
aldığının altını çizdi. Nevzat Öztangut etkin bir iletişim aracı olması ümit edilerek yayın hayatına
başlayan Gündem’in, sektörün bilgi kaynağı haline dönüştüğünü vurguladı.
Derginin 100. sayısıyla birlikte Nisan 2001’da kurulan Birliğin geçtiğimiz 9 yıllık performansını da
değerlendiren Başkan Öztangut, aracılık sektörünün ve sermaye piyasalarının geliştirilmesi
amacıyla yapılan faaliyetlerde önemli yol kat edildiğini belirtti. Başkan, her geçen yıl fiziki
altyapının geliştirildiği lisanslama ve sicil tutma sistemine 40.000’den fazla kişinin kayıtlı
olduğunu, daha fazla noktadan daha fazla kişiye ulaşma hedefiyle çeşitlendirilen eğitim
faaliyetlerine ise yalnızca 2010 yılında 6.700 kişinin katıldığını söyledi. Bunların yanı sıra,
sermaye piyasası ve ilgili mevzuatta yapılması planlanan değişiklere ilişkin önerilerin ilgili
otoritelerle paylaşıldığını ve piyasanın geliştirilmesi için çeşitli projeler yürütüldüğünü de ekledi.

Aracı Kurumların 2010/09 Dönemi Faaliyet Verileri
Sermaye Piyasasında Gündem’in Aralık sayısında, 2010’un ilk dokuz ayına ait aracı kurum
verileri ele alınıyor. İlk raporda 92 aracı kurum ile bir vadeli işlem aracılık şirketinin faaliyetleri,
ikinci raporda ise mali yapıları inceleniyor.
Yabancı Yatırımcıların Payında Hafif Artış
Üçüncü çeyrekte kaydedilen düşüşe rağmen, İMKB’de yapılan hisse senedi işlemleri, yılın ilk
dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %33 artarak 906 milyar TL’ye ulaştı. Diğer
taraftan, bu işlemlerde yabancı yatırımcıların payı hafif bir artışla %15’e çıkarken, sektörde
likiditeyi sağlayan ana yatırımcı grubu olan yerli bireysel yatırımcıların payı %66 oldu.
Vadeli işlem hacmi ise, bir önceki yıla kıyasla %31 artarak 627 milyar TL’ye yükseldi. Bu
işlemlerde aracı kurumlar ile vadeli işlemler aracılık şirketinin payı %87 olarak gerçekleşti. Bu
kurumların vadeli işlemlerinde de yabancıların payı 2009/09’a kıyasla 2 puan artarak %10’a
yükselirken, ağırlık %77 ile yerli bireysel yatırımcılarda olmaya devam etti.
“Halka Arz Seferberliği”nin Olumlu Etkisi
Halka Arz Seferberliği’nin de katkısıyla özellikle birincil halka arzlar arttı. İlk dokuz ayda 15
şirket, 2 borsa yatırım fonu, 10 şirket tahvilinin ihracı yapıldı. Öte yandan, başta şirket satınalma birleşme faaliyetleri olmak üzere diğer kurumsal finansman faaliyetleri de 2010 yılında
canlandı.
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İnternet İşlemlerinde Hızlı Yükseliş
2010’un ilk dokuz ayında internet üzerinden yapılan hisse senedi işlemleri %79 artarak tüm
işlemlerin %18’ine ulaşırken; bu oran VOB işlemlerinde %33 oldu.
Yatırımcılara Hizmet Verilen Noktalar Artıyor
Aracı kurumların yatırımcılara ulaşmakta kullandıkları erişim noktaları olan acente, irtibat bürosu
ve şube sayıları 2009/09’a kıyasla artarak 6.349’a çıktı. Banka şubelerini ifade eden acentelerin
yanı sıra aracı kurumların doğrudan sahip oldukları şube ve irtibat bürosu sayısındaki artış
dikkat çekti.
İstihdamda Kısıtlı Artış
2007’nin son çeyreğinden itibaren süregelen çalışan sayısındaki düşüş, 2009 Eylül itibariyle
durmuştu. Eylül 2010 sonunda sektördeki çalışan sayısı bir önceki yılın eş dönemine kıyasla %4
gibi ufak bir artışla 4.907’ye ulaştı.
Bilgi İçin: Özcan Çikot: Tel: 212-280 85 67 Dahili:146 e-posta: ocikot@tspakb.org.tr

Aracı Kurumların 2010/09 Dönemi Finansal Verileri
Aktifler 8 Milyar TL’ye Ulaştı
Aracı kurumlar, likit ve güçlü mali yapılarını devam ettirirken, artan kısa vadeli borçlanmayla
aktiflerini bir önceki döneme göre %52 artırarak Eylül 2010 itibariyle 8 milyar TL’ye yükseltti.
Toplam yükümlülüklerdeki payı 10 puan düşen özkaynaklar 2,3 milyar TL.
Gelirler %21 Yükseldi
Aracı kurumlar toplam gelirlerini 2009/09 dönemine göre %21 artırarak 769 milyon TL’ye
yükseltti. Aracılık komisyonları %66 pay ile sektörün en önemli gelir kaynağı. Buna karşın
raporda, 2009 yılının ilk çeyreğinden itibaren sektörün hem hisse senedi, hem de VOB
işlemlerinde efektif komisyon oranının düşmeye devam ettiği ifade edildi.
Hizmet Gelirlerinin Payı Arttı
Varlık yönetimi, kurumsal finansman ve diğer komisyon gelirlerinin sınıflandırıldığı hizmet
gelirleri 1,5 kat artarak 144 milyon TL’ye ulaştı ve toplam gelirlerin %19’unu oluşturdu. Çıkışta
halka arz ve şirket satın alma birleşme işlemlerindeki canlanmanın etkisi önemli oldu.
Alım Satım İşlemlerindeki Kazanç Azaldı
Aracı kurumların kendi portföylerine yaptıkları işlemlerden elde ettikleri kazanç bir önceki yıla
göre %32 azalarak 30 milyon TL oldu.
Giderlerin Yarısını Personel Giderleri Oluşturdu
Aracı kurumların toplam giderleri, işlem payları ve personel giderlerindeki artışa paralel olarak
%12 çıkışla 605 milyon TL’ye yükseldi. Giderlerin yarısını personel giderleri oluşturdu.
Sektörün Kârı 277 Milyon TL
Sektörün net dönem kârı 2010 yılının ilk 9 ayında %12 artarak 277 milyon TL oldu. Bu
dönemde, 62 aracı kurum kâr, 31 aracı kurum zarar etti.
Bilgi İçin: Gökben Altaş: Tel: 212-280 85 67 Dahili:147 e-posta: galtas@tspakb.org.tr
Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
TSPAKB hakkında:
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB), 103 aracı kurum, 1 vadeli işlemler aracılık şirketi ve 41
bankanın üye olduğu özdüzenleyici bir meslek kuruluşudur. 11 Şubat 2001 tarihinde kurulan Birlik, meslek kurallarını
oluşturmakta ve sektörü denetlemektedir.
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