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3 Ekim 2012 

 

Köksal: Yatırımcılar Yeni Ürünleri Hızla Benimsiyor  
 
Aracı Kuruluşlar Birliği Başkanı Attila Köksal, Sermaye Piyasasında Gündem’in Ekim sayısındaki 
yazısında sermaye piyasasında son dönemde yaşanan hızlı dönüşümü değerlendirdi. Vadeli 
işlem ve bireysel emeklilik fonları gibi, henüz 10 yılını doldurmamış ürünlerin hızlı büyüme 
süreçlerini tamamladığına dikkat çeken Köksal, varant, kaldıraçlı alım-satım işlemleri, kira 
sertifikaları ile turbo sertifikaların peş peşe piyasaya sürüldüğünü ve yatırımcılar tarafından hızla 
benimsendiğini söyledi. Köksal, Ağustos 2011’de SPK düzenlemesine alınan foreks işlem 
hacminin yılın ilk sekiz ayında 1,5 trilyon TL’ye çıkarak hisse senedi ve vadeli işlemleri aştığını 
ekledi. 
 
Attila Köksal, ürün yelpazesi genişledikçe aracı kurumların faaliyet alanlarının ve gelirlerinin 
çeşitlendiğine dikkat çekti. Yeni ürünlerde uzmanlaşan yeni kurumların faaliyete geçmesinin, 
sektörde çalışan sayısının artmasına da katkıda bulunduğunu belirten Köksal “Yakın zamanda 
faaliyete geçmesi beklenen opsiyon piyasasının da, vadeli işlemler gibi hızla gelişeceğine 
inanıyoruz” dedi.  
 

Aracı Kurumların 2012/06 Dönemi Faaliyet Verileri 
 
Sermaye Piyasasında Gündem’in Ekim sayısında aracı kurumların 2012 yılının ilk yarısına ait 
verileri inceleniyor. Raporda 96 aracı kurum ile 1 vadeli işlemler aracılık şirketinin faaliyetleri ve 
finansal yapıları ele alınıyor. 
 
Hisse Senedi İşlem Hacmi Geriledi, Yabancı Payı Arttı 
2012 yılının ilk yarısında hisse senedi işlem hacmi, 2011’in aynı dönemine göre %24 azalarak 
631 milyar TL’ye geriledi. Bu dönemde, yerli yatırımcıların payı %85’ten %83’e inerken, yabancı 
yatırımcıların payı %15’ten %17’ye çıktı.  
 
2012’nin ilk yarısında ilk on aracı kurum, hisse senedi işlemlerinin %46’sını yaptı. Aracı 
kurumlarca yapılan vadeli işlemlerde ilk on kurumun payı %57, varant işlemlerinde ise %89 
oldu.  
 
Forex Hacmi Hisse Senedi Hacminin 2 Katına, VOB Hacminin 3 Katına Ulaştı 
Foreks işlem hacmi yılın ilk altı ayında 1,2 trilyon TL oldu. Bu tutar, aracı kurumların yaptığı 422 
milyar TL’lik VOB ve 631 milyar TL’lik hisse senedi hacminin üzerinde gerçekleşti.  
 
Tahvil İhraçları Arttı, Şirket Satın Alma ve Birleşme Yarıya İndi 
2012 yılının ilk yarısında, aracı kurumlar 16 adet şirket halka arzına ve 68 adet borçlanma aracı 
ihracına aracılık etti. Diğer taraftan, geçen sene aracı kurumlarca 12 şirket satın alma ve 
birleşme işlemi yapılmışken, bu senenin ilk altı ayında bu rakam 7 oldu.  
 
Yeni Faaliyete Geçen Kurumlarla Çalışan Sayısı Arttı 
Aracı kurumlarda çalışan sayısı Haziran 2012 sonunda, geçen senenin aynı dönemine göre 129 
kişi artarak 5.085’ten 5.214’e yükseldi. Bu artışın yarısı, dönem içerisinde faaliyete başlayan iki 
aracı kurumdan kaynaklanıyor. 
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Aracı Kurumların 2012/06 Dönemi Finansal Verileri 
 
Aktifler 9 milyar TL, Özkaynaklar 3 Milyar TL’ye Yaklaştı 
Likit yapısını koruyan aracı kurum sektörünün toplam varlıkları 2011/06 dönemine göre %7 
artarak 9 milyar TL’ye ulaştı. Özkaynaklar ise 2,9 milyar TL seviyesine çıktı.  
 
Toplam Gelirler %7 Düştü  
2012 yılının ilk yarısında sektörün toplam gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %7 
gerileyerek 594 milyon TL oldu. Bu düşüşte sektörün hisse senedi komisyon gelirlerindeki 
azalma etkili oldu. Karşılaştırılan dönemler arasında, müşteri hisse senedi işlem hacimlerindeki 
%24’lük gerilemeye ilaveten efektif komisyon oranlarında da düşüş yaşandı. İlk altı ayda hisse 
senedi komisyon gelirleri 345 milyon TL’den 241 milyon TL’ye indi.  
 
Hizmet Gelirleri %17 Daraldı 
Sektörün varlık yönetimi, kurumsal finansman ve yatırım danışmanlığı gibi faaliyetlerinden elde 
ettiği hizmet gelirleri, yıllık %17 gerileyerek 106 milyon TL oldu. Yılın ilk altı ayında aracı 
kurumların kurumsal finansman gelirleri %7 azaldı. Diğer taraftan, yönetilen portföy 
büyüklüğündeki %20 daralma ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından portföy yönetim 
ücretlerine getirilen sınırlamanın etkisiyle aracı kurumların varlık yönetim gelirleri yarı yarıya 
azaldı.  
 
Alım-Satım Kârları 11 Kat Arttı  
Aracı kurumların menkul kıymet alım-satım, kaldıraçlı işlem ve türev işlem kârlarından oluşan 
gelirleri, karşılaştırılan dönemler arasında 14 milyon TL’den 159 milyon TL’ye yükseldi. Kaldıraçlı 
işlem yapan 13 kurum bu faaliyetlerinden 55 milyon TL gelir elde etti. Bir aracı kurumun elde 
ettiği yüksek kâr ile türev işlemlerden gelirler 83 milyon TL’ye ulaştı.  
 
Personel Giderleri %8 Arttı  
Sektör giderlerinin yarısını oluşturan personel giderleri yıllık %8 artış göstererek 270 milyon TL 
oldu. Bir çalışanın aylık ortalama maliyeti 2011/06’da 8.270 TL iken 2012/06’da 8.761 TL’ye 
yükseldi. 
 
Sektör Kârı %18 Gerileyerek 226 milyon TL Oldu 
Aracı kurumlar 2011’in ilk altı ayında 276 milyon kâr elde ederken, 2012’nin aynı döneminde 
net kâr %18 düşerek 226 milyon TL oldu. Karşılaştırılan dönemler arasında zarar eden kurum 
sayısı 28’den 40’a çıktı.  
 

Diğer Haber Başlıklarından Seçmeler 
 
Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ile Görüştük 
Birlik heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonlarında görüşülmekte olan Sermaye 
Piyasası Kanunu Taslağı hakkında görüşmek üzere, Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ile 
26 Eylül 2012 tarihinde bir araya geldi.  
 
 
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 41 
bankanın üye olduğu özdüzenleyici bir meslek kuruluşudur. 11 Şubat 2001 tarihinde kurulan Birlik, meslek kurallarını 
oluşturmakta ve sektörü denetlemektedir. 


