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3 Kasım 2011 

 

Hisse senedi işlemlerinin %66’sını  
20 aracı kurum gerçekleştiriyor 

 

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB), 85 aracı kurumun 2011 
yılının ilk yarısına ait performanslarını ele alan raporunu yayınladı. Rapora göre, 
sektör genelinde varlık büyüklüğü, işlem hacmi, net kâr ve komisyon gelirlerinde en 
büyük payı ilk 20 aracı kurum alıyor.  
 
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği’nin (TSPAKB) aylık yayını “Sermaye 
Piyasasında Gündem”in Kasım sayısında, TSPAKB üyesi 85 aracı kurum çeşitli faaliyet ve 
finansal verilerine göre incelendi. Aracı kurumlar varlık büyüklüklerine göre sıralandığında, ilk 
sıradaki aracı kurumun tek başına sektörün %31’ine, ilk 20 aracı kurumun ise %85 ‘ine sahip 
olduğu görüldü. 
 
Aracı kurumların işlem hacmi sıralamasına bakıldığında ise ilk 20 aracı kurum hisse senedinde 
%66, vadeli işlemlerde ise %77 paya sahip. Sektörün en önemli gelir kaynağı olan komisyon 
gelirlerinde de ilk 20 aracı kurum toplam komisyonların %68’ini üretirken, ilk sıradaki kurum net 
komisyon gelirlerinin %9’unu elde etti. Bu kurumun elde ettiği gelir, son 44 aracı kurumun 
toplam komisyon gelirine eşit.  
 
Yabancı yatırımcılar, yabancı kökenli aracı kurumları tercih ediyor 
 
Yatırımcı kategorilerine göre işlem hacmine bakıldığında, yabancı yatırımcıların işlemlerde 
yabancı kökenli aracı kurumları tercih ettiği gözlendi. Bu yatırımcılar hisse senedi işlemlerinin 
dörtte üçünü, VOB işlemlerinin de %80’ini yabancı aracı kurumlar aracılığıyla yaptı. 
 
Analiz edilen 85 aracı kurum 2011 yılının ilk yarısında 277 milyon TL kâr ederken, net dönem 
kârına göre ilk 20 aracı kurum, sektörün net kârının %85’ini elde etti. Banka kökenli 25 aracı 
kurum ilk 6 aydaki net dönem kârının %72’sini paylaşırken, varlıkları 25 milyon TL’nin üzerinde 
olan 41 büyük ölçekli kurum da, net dönem kârının neredeyse tamamına sahip. 
 
İlgili dönemde aracı kurum sektörünün özsermaye kârlılığı %16 oldu. Kârlılıkları, diğerlerine 
göre daha yüksek olan yabancı aracı kurumlarda ise bu oran %19 seviyesinde. 
 
Türkiye’de sermaye piyasasının, fırsatları ve büyüme potansiyelini beraberinde getiren yeni bir 
dönemden geçtiğine dikkat çeken TSPAKB Başkanı Attila Köksal, bu fırsatları 
yakalayabilmek için piyasanın güçlü ve zayıf yönlerini iyi tahlil ederek, uygun adımlar atılması 
gerektiğini vurguladı.  
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Köksal, Türkiye’de iyileşen ekonomik koşullar nedeniyle yatırımcıların getirilerini artırmak için 
yeni alanlara yönelmek isteyeceğini, dolayısıyla da sermaye piyasasının ön plana çıkmasını 
beklediklerini ifade ederek “1986’da kurulan sermaye piyasamızın şu anki durumda olması, 
geçmişte yaşanan onca olumsuzluğa rağmen azımsanacak bir başarı değil. Bununla birlikte, bizi 
önümüzde daha önce bulamadığımız önemli bir fırsat bekliyor. Piyasayı yeni dönemde, Türkiye 
ekonomisinin büyüklüğüne ve dinamizmine uygun seviyelere taşıyabilmemiz için yapacak çok 
işimiz var. TSPAKB olarak biz, üyelerimizin de katkılarıyla üzerimize düşen görevi yerine 
getireceğiz” dedi.  
 
“Sermaye Piyasasında Gündem”in Kasım sayısında ayrıca, yüksek frekanslı alım-satım işlemleri 
de mercek altına alınıyor. Rapor kapsamında, yüksek frekanslı alım-satım sistemlerinin 
kullandığı stratejiler ve bu işlemlere yönelik düzenleyici otoriteler tarafından ele alınan hususlar 
inceleniyor.  
 
 
Bilgi için: Grup 7 İletişim Danışmanlığı, Belgin Bektaş 0212 292 13 13 / 0530 969 80 59, 
bbektas@grup7.com.tr  
 
“Sermaye Piyasasında Gündem”in Kasım sayına 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. 


