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5 Temmuz 2012 

 

Köksal: Birlik Üyelerinin Belirlenmesinde “Aracılık” 
Mesleği Esas Alınmalı 

 
Aracı Kuruluşlar Birliği Başkanı Attila Köksal, Sermaye Piyasasında Gündem’in Temmuz 
sayısındaki yazısında Haziran ayı içinde TBMM Başkanlığına sunulan Sermaye Piyasası Kanunu 
Tasarısını Birliğin yapısı ve yetkileri açısından değerlendirdi. Tasarı ile Kurul tarafından uygun 
görülecek tüm sermaye piyasası kurumlarının Birliğe üye olacağını ifade eden Köksal “Bu ucu 
açık yapı, bir meslek örgütü olarak Birliğin etkin bir şekilde faaliyet göstermesine engel olabilir” 
diye ekledi. Köksal ayrıca, farklı faaliyetlerde bulunan kurumların bir arada bulunduğu bir yapıda 
karar alma aşamasında da pek çok sorun yaşanabileceğini hatırlatırken, üyelerin 
belirlenmesinde aracılık mesleğinin esas alınması gerektiğini vurguladı. 
 
Köksal, tasarıda tanımlanan Birliğin mevcut görev ve yetkileri konusunu da değerlendirdi. 
Birliğin görev ve yetkilerine “Kurulca belirlenen diğer işleri yerine getirmek” ifadesinin 
eklendiğini belirten Köksal, böyle bir hükmün Birliğin özerkliğini zedeleyeceğinin altını çizdi. 
Birliğin, sektörün düzenlenmesine, denetlenmesine ilişkin aldığı kararları SPK’ya sunabileceğini 
ve Birliğin mali durumunun SPK tarafından her zaman denetlenebileceğini dile getirirken, 
“Ancak, ucu açık olan böyle bir ifadenin ileride çeşitli sorunlar doğuracağı açıktır” dedi. 
 

Aracı Kurumların 2012/03 Dönemi Faaliyet Verileri 
 
Sermaye Piyasasında Gündem’in Temmuz sayısında aracı kurumların 2012 yılının ilk çeyreğine 
ait verileri inceleniyor. Raporda 93 aracı kurum ile 1 vadeli işlemler aracılık şirketinin faaliyetleri 
ve finansal yapıları ele alınıyor. 
 
Hisse İşlem Hacmi Geriledi, Yabancı Payı Arttı 
2012 yılının ilk çeyreğinde hisse senedi işlem hacmi, 2011 yılının aynı dönemine göre %28 
azalarak 326 milyar TL’ye geriledi. Bu dönemde, yerli yatırımcıların payı %86’dan %82’ye 
gerilerken, yabancı yatırımcıların payı %14’ten %18’e çıktı.  
 
2011 yılının ilk çeyreğinde ilk on aracı kurum, hisse senedi işlemlerinin %47’sini gerçekleştirdi. 
Aracı kurumlarca yapılan vadeli işlemlerde, ilk 10 kurumun payı %60, varant işlemlerinde ise 
%89 oldu.  
 
Forex Hacmi VOB ve Hisse Senedini Geçti  
Ağustos 2011 itibariyle SPK düzenlemesine tabi olan ve kamuoyunda foreks diye bilinen 
kaldıraçlı işlem hacmi yılın ilk üç ayında 472 milyar TL ile aracı kurumlarca gerçekleştirilen VOB 
(220 milyar TL) ve hisse senedi hacminin (326 milyar TL) üzerine çıktı. 
 
Tahvil İhraçları Arttı, Şirket Satın Alma ve Birleşme Durdu 
2012 yılının ilk çeyreğinde, aracı kurumlar 6 adet şirket halka arzına ve 24 adet borçlanma aracı 
ihracına aracılık etti. Diğer taraftan, geçen sene aracı kurumlarca 5 şirket satın alma ve 
birleşme işlemi yapılmışken, bu senenin ilk üç ayında hiç işlem yapılamadı.  
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Çalışan Sayısındaki Artış Sınırlı 
Aracı kurumlarda çalışan sayısı Mart 2012 sonunda, geçen senenin aynı dönemine göre 60 kişi 
artarak 5.038’den 5.098’e yükseldi. Ancak aracı kurumlar yine de küresel kriz öncesinde 5.900 
civarında olan çalışan rakamına ulaşamadı. 
 

Aracı Kurumların 2012/03 Dönemi Finansal Verileri 
 
Aktifler 9 milyar TL, Özkaynaklar 3 Milyar TL’ye Yaklaştı 
Likit yapısını koruyan aracı kurum sektörünün toplam varlıkları 2011/03 dönemine kıyasla 
değişmeyerek 9 milyar TL civarında kalırken, yükümlülükleri %5 azaldı. Özkaynaklar ise 2,8 
milyar TL seviyesine çıktı.  
 
Toplam Gelirler %10 Geriledi 
2012 yılının ilk çeyreğinde sektörün toplam gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %10 
gerileyerek 296 milyon TL oldu. Bu gerilemede sektörün hisse senedi komisyon gelirlerindeki 
daralma etkili oldu. Karşılaştırılan dönemler arasında müşteri hisse senedi işlem hacimlerindeki 
%28 gerilemeye ilaveten efektif komisyon oranlarında da düşüş yaşandı. İlk üç ayda hisse 
senedi komisyon gelirleri 189 milyon TL’den 125 milyon TL’ye indi.  
 
Hizmet Gelirlerinde %24 Düşüş 
Sektörün varlık yönetimi, kurumsal finansman ve yatırım danışmanlığı gibi faaliyetlerinden elde 
ettiği hizmet gelirleri yıllık %24 gerileyerek 48 milyon TL oldu. Yılın ilk çeyreğinde aracı 
kurumların kurumsal finansman gelirleri %17 azaldı. Diğer taraftan, portföy büyüklüğündeki 
%19 daralma ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından portföy yönetim ücretlerine getirilen 
sınırlamanın etkisiyle aracı kurumların varlık yönetim gelirleri %18 düştü.  
 
Alım-Satım Kârlarında Önemli Artış Yaşandı  
Aracı kurumların menkul kıymet alım-satım, kaldıraçlı işlem ve türev işlem kârlarından oluşan 
gelirleri 818.000 TL’den 80 milyon TL’ye yükseldi. Kaldıraçlı işlem yapan 8 kurum bu 
faaliyetlerinden 25 milyon TL gelir elde ederken, 2011 yılının ilk çeyreğinde hisse senedi, tahvil 
ve yatırım fonu işlemlerinden zarar eden sektör, 2012 yılının ilk çeyreğinde bu işlemlerden 
toplam 16 milyon TL kâr elde etti.   
 
Personel Gideri Sektör Giderlerinin Yarısı Kadar 
Sektör giderlerinin yarısını oluşturan personel giderleri yıllık %12 artış göstererek 138 milyon TL 
oldu. Ortalama çalışan sayısındaki %2’lik artışa ilaveten, bir çalışanın aylık ortalama maliyeti 
2011/03’te 8.236 TL iken 2012/03’te %10 artarak 9.046 TL’ye yükseldi. 
 
Sektör Kârı %3 Düşüşle 158 milyon TL Oldu 
Aracı kurumlar 2011’in ilk üç ayında 163 milyon kâr elde ederken, 2012’nin ilk üç ayında net kâr 
%3 düşerek 158 milyon TL oldu. Karşılaştırılan dönemler arasında zarar eden kurum sayısı 
28’den 45’e çıktı.  
 

Diğer Haber Başlıklarından Seçmeler 
 
İşlem Saatlerinin Düzenlenmesi 
Başvurumuzun ardından İMKB, ikinci seansın sürekli müzayede yöntemi uygulanan kısmının 
bitiş saatinin 13 dakika uzatılarak 17:30’da tamamlanmasına ve 17:30’dan sonra yapılacak 
kapanış seansı ve kapanış fiyatından/tek fiyattan işlemler aşaması sonrasında 17:40’ta sona 
ermesine karar vermiştir. 
 
Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı TBMM’de 
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TBMM’ye sevk edilen Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısına ilişkin 24 Haziran 2012 tarihinde 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı’nda yapılan toplantıya Birliğimiz temsilcileri 
katılmıştır. 
 
TSPAKB-JSDA İyi Niyet Anlaşması 
TSPAKB Başkanı Attila Köksal ile Japonya Aracı Kuruluşları Birliği (Japan Securities Dealers 
Association-JSDA) Başkanı Tetsuo Mae, 12 Haziran 2012 tarihinde Kopenhag’da düzenlenen 
toplantıda bir İyi Niyet Anlaşması imzalamıştır. 
 
 
Bilgi İçin: Cennet Türker Tel: 212-280 85 67 Dahili:119  e-posta: cturker@tspakb.org.tr  
 
Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.  
 
TSPAKB hakkında: 
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB), 101 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. 


