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6 Temmuz 2006 

 
 
TSPAKB’nin aylık yayını sermaye piyasasında gündem’in Temmuz 2006 sayısında iki 
önemli konu inceleniyor: Aracı Kurumların 2006/03 Dönemi Faaliyet Verileri ve 
2006/03 Dönemi Mali Verileri.  

 

Aracı Kurumların 2006/ 03 Dönemi  
Faaliyet Verileri  

 
sermaye piyasasında gündem’in Temmuz sayısında yer alan ilk raporda, aracı 
kurumların, 2006 yılının ilk üç ayına ilişkin faaliyet verileri değerlendiriliyor. Raporda aracı 
kurumların işlem hacmi dağılımı, 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 ilgi sürdü 
Verilere göre, 2006’nın ilk üç ayında yabancı yatırımcılar toplam işlem hacminin %18’ini 
gerçekleştirdi.  
 
DİBS ve VOB işlem hacmi dağılımı yayınlanmaya başlandı 
TSPAKB, 2006/03 döneminden itibaren aracı kurumların DİBS ve vadeli işlemleriyle ilgili 
istatistikleri de yayınlamaya başladı. Veriler, aracı kurumların bu işlemlerinde ağırlıkla yerli 
yatırımcılara hizmet sunduğuna işaret ediyor.   
 
İnternet işlemlerinde artış 
Şube ve acenteler üzerinden gerçekleşen hisse senedi işlem hacmi, 2005 yılının ilk üç ayına 
kıyasla gerilerken, internet işlemleri toplam hacmin %7’sine yaklaşmış durumda. İnternet 
üzerinden hizmet veren kurum sayısı Mart 2006 sonunda 60’a ulaşmış bulunuyor.  
 
Kredili işlemlerde artış 
Mart 2006 sonu itibariyle sektörün açtığı toplam kredi bakiyesinin 479 milyon YTL’ye 
yükselerek, 2005 yılının aynı dönemine göre %58 oranında arttığı görülüyor.  
 
Şube ağı genişledi 
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.  
 
Çalışan sayısındaki artış sürdü  
Raporda, sektörde çalışan sayısındaki düşüşün 2001 yılından bu yana ilk kez 2005 ikinci 
yarısında durduğu ve çalışan sayısında az da olsa bir artış görüldüğü de belirtiliyor. 
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Aracı Kurumların 2006/03 Dönemi 
Mali Verileri 

 
 
sermaye piyasasında gündem’de yer alan ikinci çalışmada, aracı kurumların 2006 yılının ilk 
üç ayına ilişkin UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) formatındaki mali verileri 
değerlendiriliyor. Aracı kurum sektörünün mali analizi, 2005 ve 2006 yıllarının ilk üç aylık 
dönemleri karşılaştırılarak yapılıyor. Rapordaki veri ve analizler, 2005/03 dönemi için 101, 
2006/03 dönemi için ise 100 aracı kurumun finansal tabloları toplulaştırılarak elde ediliyor. 
 
Bilançolarda likit yapı 
Raporda, aracı kurumların aktif toplamlarının Mart 2005 sonunda 2,1 milyar YTL (1,6 milyar $) 
iken Mart 2006 sonunda %42 oranında artarak 3 milyar YTL’ye (2,2 milyar $) yükseldiği 
belirtiliyor. Söz konusu dönemde toplam varlıklar içerisinde cari varlıkların payının %82’den 
%84’e yükselirken, duran varlıkların payının %18’den %16’ya gerilediği ve aracı kurumların 
bilançolarının daha likit bir yapıya doğru ilerlediği vurgulanıyor.  
 
Diğer faaliyet gelirlerinde artış 
Sektörün 2005/03 döneminde 223 milyon YTL olan toplam gelirlerinin 2006/03 döneminde 
%28 artarak 287 milyon YTL’ye yükseldiği belirtiliyor. Çalışmaya göre, gelir kompozisyonu 
içerisinde 2006/03 döneminde diğer faaliyet gelirleri payının arttığı, buna bağlı olarak komisyon 
gelirleri ve alım-satım kârı paylarının azaldığı görülüyor. 

 
Uzun süredir görülmeyen kârlılık seviyesi 
Aracı kurumların 2005’in ilk üç ayında 70 milyon YTL (53 milyon $) olan net kârları 2006/03 
döneminde %89 artış göstererek 133 milyon YTL’ye (100 milyon $) çıkmış durumda. Raporda 
ayrıca sektörün, 2006 yılının ilk çeyreğini olumlu mali sonuçlarla tamamladığı ve uzun süredir 
görülemeyen kârlılık seviyelerine ulaştığı da belirtiliyor. 


