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Köksal: Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Yatırımcıyı
Koruma Odaklı
Aracı Kuruluşlar Birliği Başkanı Attila Köksal, Sermaye Piyasasında Gündem’in Aralık sayısındaki
yazısında finansal piyasalarda son dönemde tüm dünyada düzenleme değişiklikleri yaşandığına
değindi. Geçtiğimiz ay Birliğin ev sahipliğini yaptığı toplantılarda dünyanın önde gelen sermaye
piyasası düzenleyicileri ile borsalarının bir araya geldiğini belirten Köksal, ülkemizde yürütülen
benzer çalışmaların da kritik bir aşama kaydettiğini belirtti.
Finansal piyasaları temelden etkileyecek yeni Sermaye Piyasası Kanunuyla beraber, Sermaye
Piyasası Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermesinin tüm sektör için sürpriz olduğuna
dikkat çeken Köksal, piyasaya emeği geçen başta Vedat Akgiray olmak üzere tüm Kurul
üyelerine hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.
Yeni kanunun yatırımcının korunmasına yönelik bir bakış açısıyla hazırlanmış olduğuna değinen
Attila Köksal, Birlik Yönetim Kurulunun birinci önceliğinin yatırımcı eğitimi olduğunu vurguladı.
Köksal, bu kapsamda Birlik bünyesinde oluşturulan çalışma grubunun çabalarıyla, vatandaşlara
tasarruf ve yatırım bilinci aşılamak üzere Aralık ayı başında www.paramveben.org internet
adresinde bir blog ve Facebook’ta Param ve Ben isimli sayfanın açıldığını bildirdi.

Aracı Kurumların 2012/09 Dönemi Faaliyet Verileri
Sermaye Piyasasında Gündem’in Aralık sayısında aracı kurumların 2012 yılının ilk dokuz ayındaki
faaliyetleri ve finansal yapıları inceleniyor.
Hisse Senedi Hacmi Geriledi, Yabancı Payı Arttı
2012 yılının ilk dokuz ayında hisse senedi işlem hacmi, 2011’in aynı dönemine göre %22
azalarak 881 milyar TL’ye geriledi. Bu dönemde, yabancı yatırımcıların payı %15’ten %17’ye
çıktı. 2012’nin ilk dokuz ayında ilk on aracı kurum, hisse senedi işlemlerinin %47’sini yaptı. Aracı
kurumlarca yapılan vadeli işlemlerde ise ilk on kurumun payı %62 oldu.
Foreks Hacmi Hisse Senedi Hacminin 2 Katına, VOB Hacminin 3 Katına Ulaştı
Foreks işlem hacmi yılın ilk dokuz ayında 1,7 trilyon TL oldu. Bu tutar, aracı kurumların yaptığı
592 milyar TL’lik VOB ve 881 milyar TL’lik hisse senedi hacmini katladı.
Halka Arz ve Tahvil İhraçları Önemli Ölçüde Arttı
2012 yılının ilk dokuz ayında, aracı kurumlar 26 adet şirket halka arzına ve 112 adet borçlanma
aracı ihracına aracılık etti. Diğer taraftan, geçen sene aracı kurumlarca 16 şirket satın alma ve
birleşme işlemi yapılmışken, bu senenin ilk dokuz ayında bu rakam 11’e geriledi.
Yeni Faaliyete Geçen Kurumlarla Beraber Çalışan Sayısı Arttı
Aracı kurumlarda çalışan sayısı Eylül 2012 sonunda, geçen senenin aynı dönemine göre 101 kişi
artarak 5.092’den 5.193’e yükseldi. Ancak ulaşılan bu sayı ile aracı kurumlar yine de 2008 yılı
öncesindeki ortalama 5.900 olan çalışan sayısına ulaşamadı.
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Aracı Kurumların 2012/09 Dönemi Finansal Verileri
Aktifler 10 milyar TL, Özkaynaklar 3 Milyar TL’ye Ulaştı
Likit yapısını koruyan aracı kurum sektörünün toplam varlıkları 2011/09 dönemine göre %5
artarak 10 milyar TL’ye ulaştı. Özkaynaklar ise 3 milyar TL seviyesine çıktı.
Toplam Gelirler %8 Düştü
2012 yılının ilk dokuz ayında sektörün toplam gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %8
gerileyerek 825 milyon TL oldu. Bu düşüşte sektörün hisse senedi komisyon gelirlerindeki
azalma etkili oldu. Karşılaştırılan dönemler arasında, hisse senedi işlem hacmi %22 gerilerken
bu işlemlerden elde edilen komisyon gelirleri %30 düşerek 329 milyon TL’ye indi. VOB işlemleri
%8 gerilerken, bu işlemlerden elde edilen komisyon gelirleri %12 düşerek 81 milyon TL oldu.
Hizmet Gelirleri %16 Daraldı
Sektörün varlık yönetimi, kurumsal finansman ve yatırım danışmanlığı gibi faaliyetlerinden elde
ettiği hizmet gelirleri, yıllık %16 gerileyerek 150 milyon TL oldu. Yılın ilk dokuz ayında kurumsal
finansman faaliyetlerindeki hareketliliğe rağmen, bu faaliyetlerden elde edilen gelirler %4
azaldı. Benzer şekilde, ilgili dönemde yönetilen portföy büyüklüğü sadece %6 gerilemişken,
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından portföy yönetim ücretlerine getirilen sınırlamanın etkisiyle
aracı kurumların varlık yönetim gelirleri %40 azaldı.
Alım-Satım ve Türev İşlem Kârları 7 Kat Arttı
Aracı kurumların menkul kıymet alım-satım, kaldıraçlı işlem ve türev işlem kârlarından oluşan
gelirleri, karşılaştırılan dönemler arasında 30 milyon TL’den 207 milyon TL’ye yükseldi. Kaldıraçlı
işlem yapan 17 kurum bu faaliyetlerinden 81 milyon TL gelir elde etti. Bir aracı kurumun elde
ettiği yüksek kâr ile türev işlemlerden gelirler 102 milyon TL’ye ulaştı.
Personel Giderleri % 9 Arttı
Sektörün toplam giderlerinin yarısını oluşturan personel giderleri yıllık %9 artarak 403 milyon
TL oldu. Bir çalışanın aylık ortalama maliyeti ise son bir yılda %7 artarak 2012 Eylül ayı itibariyle
8.684 TL’ye yükseldi.
Sektör Kârı %35 Gerileyerek 240 milyon TL Oldu
Aracı kurumlar 2011’in ilk dokuz ayında 367 milyon kâr elde ederken, 2012’nin aynı döneminde
net kâr %35 düşüşle 240 milyon TL olarak gerçekleşti. Karşılaştırılan dönemler arasında zarar
eden kurum sayısı 29’dan 45’e çıktı.

Diğer Haber Başlıklarından Seçmeler
Yatırımcı Eğitimi için “Param ve Ben” Blog ve Facebook Sayfası Açıldı
Birliğimizin yatırımcı eğitimi çalışmaları kapsamında sosyal medya üzerinden bir kampanya
başlatılmıştır. Tasarruf ve yatırım konularında yayın yapan www.paramveben.org adresinde bir
blog ve Facebook sitesinde “Param ve Ben” isimli sayfa Aralık ayı başında yayına açılmıştır.
Halka Arz Çalışma Grubu Kuruldu
Halka arzlar konusunda sektör prensiplerini belirlemek amacı ile oluşturulan Çalışma Grubu, ilk
toplantısını sekiz üye temsilcisinin katılımıyla 7 Aralık 2012 Cuma günü gerçekleştirmiştir.
Bilgi İçin: Cennet Türker Tel: 212-280 85 67 Dahili:119 e-posta: cturker@tspakb.org.tr
Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
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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.
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