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Aracı Kurum Çalışanları ve Yatırımcıları Performans Analizi 

 
TSPAKB’nin aylık yayını sermaye piyasasında gündem’in Ağustos 2006 sayısında Aracı 
Kurum Çalışanları ve Yatırımcıları Performans Analizi yer alıyor. 2005 yılı verilerine 
göre hazırlanan raporda, aracı kurumların mali verileri, çeşitli sınıflandırmalar kullanılarak 
(kurum ölçeklerine, kökenlerine ve ortaklık yapılarına göre) çalışanlar ve hesap sayıları 
çerçevesinde değerlendiriliyor.  
 
Çalışan Başına Performans Göstergeleri 
Rapora göre, kökenlerine göre aracı kurumlar incelendiğinde, banka kökenli aracı kurumlar 
banka kökenli olmayan kurumlara kıyasla çalışan başına daha yüksek faaliyet geliri ve kâr 
elde ediyor.  
 
Aracı kurumlar ortaklık yapılarına göre sınıflandırıldığında, yabancı aracı kurumlarda gerek 
aracılık komisyonu gerekse diğer hizmet gelirleri sayesinde, çalışan başına verimliliğin yüksek 
olduğu görülüyor. Kamu kurumları ise, yatırım fonu ve portföy yönetimi faaliyetleri sayesinde 
yüksek verimlilik sağlıyor.  
 
Ölçeklerine göre aracı kurumlara bakıldığında, büyük aracı kurumların, orta ve küçük 
ölçeklilere kıyasla daha verimli çalıştığı gözleniyor.  
 
Çalışanların eğitim durumu analizi ise, verimliliği yüksek kurumlarda yüksekokul ve üstü 
düzeyde eğitimli çalışanların ağırlığının diğer kategorilere göre daha yüksek olduğunu 
gösteriyor. Banka kökenli aracı kurumlar, yabancı kurumlar ve büyük aracı kurumlarda 
çalışan başına personel ücret ve giderlerinin de, diğer kategorilere kıyasla daha yüksek 
olduğu dikkat çekiyor.  
 
Özetle, çalışan başına verimliliği yüksek kurumların, eğitimli çalışanlar istihdam edip daha 
yüksek ücret ödedikleri, bunun karşılığını da daha yüksek gelir ve kâr olarak aldıkları 
belirtiliyor.  
 
Yatırım Hesabı Başına Performans Göstergeleri 
Müşteri verimliliği ile ilgili göstergeler dikkate alındığında, daha ziyade yurtdışı kurumsal 
yatırımcılara ağırlık veren kurumların hesap başına verimliliğinin daha yüksek gerçekleştiği 
görülüyor.  
 
Raporda, kökenlerine göre bakıldığında banka kökenli olmayan aracı kurumların, ortaklık 
yapılarına göre sınıflandırmada yabancı aracı kurumların, ölçeklerine göre analiz edildiğinde 
ise büyük aracı kurumların müşteri verimliliğinin daha yüksek gerçekleştiği belirtiliyor. 
 

 


