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Köksal: Orta Vadeli Yol Haritamızı Çiziyoruz
Aracı Kuruluşlar Birliğinin yeni Başkanı Attila Köksal, Sermaye Piyasasında Gündem’in Temmuz
sayısındaki yazısında borsada manipülasyon şüphesiyle yürütülen soruşturmayı değerlendirdi.
Yatırımcıların güvenini zedeleyen ve piyasanın etkinliğini bozan işlemlerin karşısında olduklarını
vurgulayan Köksal, bu tür işlemlere bilerek aracılık eden kişi ve kurumların sistem dışı
bırakılmasını istediklerini dile getirdi.
Köksal sunuş yazısında, sektörün orta vadede nerede olmak istediği, hedefe nasıl varacağı ve
bu uğraşta kimlere ne görev düşeceğini belirlemesi gerektiğini vurguladı. Köksal ayrıca,
piyasanın kalıcı büyümesini sağlayacak orta vadeli bir yol haritasının çizilmesi gerektiğini belirtti.
Sektörün geleceğini belirleme çalışmalarında Birliğe önemli roller düştüğünü ifade eden Köksal,
ilk etapta Birlik bünyesinde çalışma grupları oluşturduklarını söyledi. Köksal bu çalışmaların
sonucunda ortaya çıkan görüş ve önerilerin, orta vadeli yol haritasının belirlenmesine katkı
sağlayacağını dile getirdi.

Aracı Kurumların 2011/03 Dönemi Faaliyet Verileri
Sermaye Piyasasında Gündem’in Temmuz sayısında aracı kurumların 2011 yılının ilk çeyreğine
ait verileri inceleniyor. İlk raporda 93 aracı kurum ile 1 vadeli işlemler aracılık şirketinin
faaliyetleri, ikinci raporda ise finansal yapıları ele alınıyor.
Aracı Kurumlar Arası Yoğunlaşma Yüksek
2011 yılının ilk çeyreğinde hisse senedi işlem hacmi, 2010 yılının aynı dönemine göre %30
artarak 456 milyar TL’ye yükseldi. Bu dönemde, aracı kurumlarda yurtiçi pazarlama üzerinden
yapılan hisse senedi işlemlerinin payı azalırken internetin payı arttı.
Aracı kuruluşların vadeli işlem hacmi, bir önceki yıla kıyasla %26 artarak 241 milyar TL’ye
yükseldi. Bu işlemlerin %84’ü aracı kurumlar ve vadeli işlemler aracılık şirketi tarafından yapıldı.
Aracı kurumlarca yapılan işlemlerde yabancıların payı 5 puan artarak %15’e yükselirken, %68
paya sahip olan yerli bireysel yatırımcılar likiditeyi sağlayan ana grup olmaya devam etti.
2011 yılının ilk çeyreğinde ilk on aracı kurum, hisse senedi işlemlerinin %42’sini yaptı. Aracı
kurumlarca gerçekleştirilen vadeli işlemlerde ise, ilk 10 kurumun payı %55.
Kurumsal Finansman İşlemleri Canlandı
Halka Arz Seferberliği ve borçlanma araçlarının ihracına ilişkin iyileştirmelerin etkisiyle, halka
arzlar ve tahvil-bono ihraçları arttı. 2011 yılının ilk çeyreğinde, aracı kurumlar 7 adet şirket
halka arzına, 6 adet borçlanma aracı ihracına aracılık etti.
İnternetin Payı Artmaya Devam Ediyor
İnternet üzerinden yapılan işlemler bu dönemde de artmaya devam etti. 2011’in ilk çeyreğinde
hisse senedi işlemlerinin %22’si, vadeli işlemlerin ise %38’i internet üzerinden yapıldı.
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Şube ve İrtibat Bürosu Sayısı Artsa da Kriz Öncesi Seviyenin Altında
Aracı kurumların doğrudan sahip olduğu şube sayısı 165’e, irtibat bürosu sayısı ise 51’e
yükseldi. Ancak, 2007 yılıyla karşılaştırıldığında, aracı kurumların daha az şube ve irtibat bürosu
ile yatırımcılara ulaştığı görüldü.
Çalışan Sayısındaki Artış Sınırlı
Aracı kurum sektöründe çalışan sayısı Mart 2011 sonunda, geçen senenin aynı dönemine göre
235 kişi artarak 5.037’ye yükseldi. Yine de, toplam çalışan sayısı 2007 yılının altında kalmaya
devam etti.
Bilgi İçin: Efsun Değertekin: Tel: 212-280 85 67 Dahili:124 e-posta: edegertekin@tspakb.org.tr

Aracı Kurumların 2011/03 Dönemi Finansal Verileri
Aktifler 9 milyar TL’ye Yaklaştı
Aracı kurum sektörü likit ve güçlü mali yapısını korurken, toplam varlıkları 2010/03 dönemine
kıyasla %38 artarak 9 milyar TL’ye yaklaştı. Para piyasasından borçlanan kurumların kısa vadeli
yükümlülükleri toplam borçların %72’sini oluşturdu. Özkaynaklar ise 2,5 milyar TL seviyesinde.
Toplam Gelirler %19 Arttı
Sektörün toplam gelirleri %19 artarak 326 milyon TL’ye çıktı. Komisyonlar toplam gelirlerin
%69’unu oluşturdu. Komisyonlarda ağırlık %84 pay ile hisse senedi işlemlerinden elde edildi.
Vadeli işlem komisyonlarının payı %14’te kaldı. Ancak, efektif komisyon oranları düşmeye
devam etti.
Kurumsal Finansman Gelirleri Arttı
2010/03’e kıyasla %85 artan kurumsal finansman gelirleri 23 milyon TL’ye ulaştı. Bu dönemde
özellikle halka arz ve satın alma-birleşme işlemlerinden elde edilen gelirlerin katkısı yüksek oldu.
Alım-Satım Kârları Azaldı
Sektör türev ürünlerin alım-satımından kâr ederken, yatırım fonları ve DİBS işlemlerinden zarar
etti. Zararlar ağırlıkla bir aracı kurumdan kaynaklandı. Sektörün alım-satım işlemlerinden elde
ettiği toplam kâr 2010/03 dönemine kıyasla %92 azalarak 777 milyon TL’ye indi.
Giderlerin Yarısını Personel Giderleri Oluşturdu
Sektör giderlerinin yarısını personel giderleri oluşturdu. Karşılaştırılan dönemler arasında toplam
giderler %15 artarak 229 milyon TL’ye yükseldi.
Sektör Kârı %13 Artışla 163 milyon TL Oldu
Sektörün net dönem kârı %13 artışla 163 milyon TL oldu. 2011’in ilk üç ayında 66 aracı kurum
kâr, 28 aracı kurum zarar etti.
Bilgi İçin: Özcan Çikot: Tel: 212-280 85 67 Dahili:146 e-posta: ocikot@tspakb.org.tr
Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
TSPAKB hakkında:
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB), 102 aracı kurum, 1 vadeli işlemler aracılık şirketi ve 40
bankanın üye olduğu özdüzenleyici bir meslek kuruluşudur. 11 Şubat 2001 tarihinde kurulan Birlik, meslek kurallarını
oluşturmakta ve sektörü denetlemektedir.
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