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BASIN BÜLTENİ 
 
 

2004 SERMAYE PİYASASI RAPORU HAZIRLANDI 
 
 
Sermaye piyasasının ve aracılık işlemlerinin geliştirilmesine dönük çalışmalar yapmakta olan 
Birliğimizin öncelikli konularından biri araştırma faaliyetleridir. Bu suretle Birliğimiz, sermaye 
piyasasının ülke kalkınmasındaki kilit rolünü vurgulamaya, piyasanın gelişmesinin önündeki 
engelleri belirleyerek çözüm önerileri geliştirmeye çalışmaktadır. 

Bu noktadan hareketle, sermaye piyasamızın finansal sistem içindeki yeri, büyüklüğü, bu 
faaliyeti yürüten kurumlarımızın mali, örgütsel ve insangücü kaynakları, yatırımcı profili ve 
coğrafi dağılımı gibi temel bilgilere yer veren ve her yıl yayınlanan, 

“TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 2004” 

raporumuz hazırlanmış olup Birliğimizin www.tspakb.org.tr adresindeki internet sitesinde yer 
almaktadır.  

Raporumuzda yer alan bazı önemli sonuçlara yer vermek gerekirse; 

     - 2004 yılı uluslararası sermaye piyasaları için olduğu kadar ülkemiz için de olumlu 
koşullarda geçmiştir.  

     - Yatırım araçları arasında en yüksek getiriyi hisse senetleri sağlamış, döviz ve altın ise 
reel kayba yol açmıştır.  

     - Faiz oranları gerilerken, sabit getirili menkul kıymet işlem hacimleri önemli oranlarda 
artmıştır.  

     - Dolar bazında İMKB-100 endeksi %38, İMKB’de işlem gören şirketlerin toplam piyasa 
değeri %42, hisse senedi işlem hacmi %48 oranında artmıştır.  

     - En önemli gelişme, halka açılan 12 yeni şirketle birincil halka arz piyasasında 
görülmüştür. 

     - Yatırım fonlarının toplam portföy değeri dolar bazında %28 artarak 18 milyar $’a 
ulaşmıştır. 

     - Yatırım fonu büyüklüğünün %97’si B Tipi, %3’ü A Tipidir.  

     - Bireysel emeklilik fonlarının büyüklüğü 7,5 kat, sistemdeki katılımcı sayısı ise 21 kat 
artmıştır.  

     - 2004’te aracı kuruluş sayısı gerilemeye devam etmiştir.  

     - Sabit getirili menkul kıymet işlemleri organize piyasalara yönlenmektedir.  



     - Banka kökenli aracı kurumların hisse senedi işlem hacmindeki payı artmıştır.  

     - İşlem hacminin %72’sini yerli bireysel yatırımcılar gerçekleştirmiştir.  

     - İnternet işlemlerinin hisse senedi işlem hacmindeki payı %5’e ulaşmıştır.  

     - Aracı kurumlarca yönetilen portföy büyüklüğü 2,9 milyar YTL’ye gerilerken, portföy 
yönetim şirketlerinin yönettiği tutar 23,7 milyar YTL’ye ulaşmıştır.  

     - 2004 sonunda hisse senedi kredisi tutarı 292 milyon YTL olmuştur.  

     - Aracı kurumlarda çalışan sayısı azalmaya devam etmiştir.  

     - Sektörden çıkışlarda düşük tecrübeli ve genç çalışanlar daha olumsuz etkilenmiştir.  

     - Sektör çalışanlarının %43’ü kadındır.  

     - Takasbank nezdindeki açık hesap sayısı artmış, fakat bakiyeli yatırımcı sayısı azalmaya 
devam etmiştir.  

     - Yabancı fonlar Takasbank’taki hisse senetlerinin %24’üne sahipken, yerli fonlar ancak 
%1,1’ine sahiptir.  

     - 1.000 tüzel kişi (yerli veya yabancı banka ve aracı kurum) Takasbank’taki hisse 
senetlerinin %37,5’ine sahipken, 100 fon %20’sine sahiptir.  

     - 980 bireysel yatırımcı tüm hisse senetlerinin %10’una sahiptir.  

     - Yatırımcıların yarısı 40 yaşın altındadır.  

     - Yatırımcıların dörtte üçü erkektir.  

     - Yatırımcıların %31’i İstanbul’da ikamet etmekteyken, bu yatırımcılar hisse senetlerinin 
%55’ine sahiptir.  

     - Yabancı yatırımcıların işlem hacmi, saklama bakiyeleri ve net yatırımları son 6 yılın en 
yüksek seviyesine ulaşmıştır.  

     - 2004’te yabancı yatırımcıların portföy değer artış kazançları 4,8 milyar $ olmuştur.  

     - Son altı yıl içinde sadece 2004’te yabancı yatırımcılar yerli yatırımcıların üzerinde getiri 
sağlamışlardır.  

     - Yabancı yatırımcıların ortalama yatırım vadesi 7 aya inmiştir.  

Raporumuzun, sektörümüze ve ilgili çevrelere referans teşkil edeceğine inanıyor, saygılarımı 
sunuyorum.  
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