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Aracı Kurumların 2005’in İlk 9 Ayındaki Faaliyet Verileri Açıklandı! 
 
TSPAKB’nin aylık yayını sermaye piyasasında gündem’in Şubat 2006 sayısında, 102 aracı kurumun 
2005 yılının ilk dokuz ayına ilişkin faaliyet verilerini değerlendiren kapsamlı bir rapor yer alıyor. 
Raporda, aracı kurumların hisse senetleri piyasası, yatırım bankacılığı ve portföy yönetimi 
faaliyetlerinin yanı sıra, kredili işlemleri, internet ve çağrı merkezleri üzerinden yaptıkları işlemler 
inceleniyor. Çalışmada ayrıca, aracı kurumların şube ağları ve çalışan profiline ilişkin veriler yer alıyor. 
 
Yabancı yatırımcılardan İMKB’ye yoğun ilgi 
Raporda, yabancı yatırımcıların İMKB’ye yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor. Verilere göre, 2004’ün ilk 
dokuz ayında yabancı yatırımcılar toplam işlem hacminin %8’ini gerçekleştirirken, 2005’in ilk dokuz 
ayında bu rakam %19’a yükselmiş durumda.  
 
İnternet işlemlerinde artış 
Yabancı yatırımcıların İMKB’ye olan bu yoğun ilgisiyle yurt dışı pazarlama departmanı kullanılarak 
yapılan işlem hacmi artarken, yurtiçi departmanlar aracılığıyla yapılan işlem hacmi payları geriliyor. 
Payı gerilemeyen departmanlar ise alternatif dağıtım kanalları. Çağrı merkezleri kullanılarak yapılan 
işlemlerin payı değişmezken, internet işlemleri toplam hacmin %5,5’ine yükselmiş durumda. İnternet 
üzerinden hizmet veren kurum sayısı da 2004 sonundan itibaren her çeyrekte artış göstererek Eylül 
2005 sonunda 58’e ulaşmış bulunuyor.  
 
Şube ağı genişliyor 
Yatırımcıya hizmet verilen şube sayısı da önceki yıla oranla önemli ölçüde artış gösteriyor. Bu artışın 
asıl nedeni ise, aracı kurumlarla acentelik sözleşmesi olan bankaların şube sayılarındaki artış.  
 
21 halka arz projesi beklemede 
Halka arzlara da değinilen raporda, Eylül 2005 sonu itibariyle aracı kurumların elinde 21 halka arz 
projesi bulunduğu ortaya çıkıyor. 
 
Çalışan sayısında düşüş durdu 
Raporda, sektörde çalışan sayısındaki düşüşün 2001 yılından bu yana ilk kez 2005 Haziran ayı 
sonunda durduğu ve sonrasında çalışan sayısında az da olsa bir artış görüldüğü de belirtiliyor. 
 
 

 


