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5 Temmuz 2007 

 
Yılın İlk Çeyreğinde Aracı Kurumların Gelirleri Azaldı! 

 
TSPAKB’nin aylık yayını sermaye piyasasında gündem’in Temmuz 2007 sayısında, aracı 
kurum sektörünün yılın ilk üç ayındaki sonuçları değerlendiriliyor. Aracı kurumların faaliyet 
verileri, 2007’nin ilk çeyreğinde hisse senedi işlemlerinin geçen yılın aynı dönemine göre %11 
azaldığını ortaya koyuyor. Mali verilere bakıldığında da, aracı kurumların 2006 yılının ilk üç 
ayında 95 milyon YTL olan net kârının, 2007’nin aynı döneminde üçte bir oranında 
gerileyerek 67 milyon YTL’ye indiği görülüyor. 

 
Aracı Kurumların 2007’nin İlk Üç Ayındaki Sonuçları 

 
gündem’de yer alan çalışmada, 2007’nin ilk çeyreğinde hisse senedi işlemlerinin geçen yılın 
aynı dönemine göre düştüğü, yabancıların işlem hacmi payının ise %22’ye ulaştığı belirtiliyor. 
 
VOB’da aslan payı aracı kurumların 
Şubat 2005’te faaliyete geçen VOB’un işlem hacmi katlanarak artıyor. 2007’nin ilk çeyreğinde, 
geçen seneye göre 8 kat artan VOB işlem hacminin %86’sı aracı kurumlar tarafından 
yapılıyor. Bununla beraber, yerli yatırımcıların işlem hacmindeki payı azalırken yabancı 
yatırımcıların payında artış görülüyor. 
 
Portföy yönetimine ilgi azalıyor 
Raporda, 2007’nin ilk çeyreğinde portföy yönetimine dahil olan yatırımcı sayısında %24’lük 
bir düşüş olduğu, bu düşüşün özellikle bireysel yatırımcılarda görüldüğü belirtiliyor. Aracı 
kurumların yönettiği toplam portföy büyüklüğü ise %16 gerileyerek 2.7 milyar YTL’ye inmiş 
durumda. 
 
Kredi hacmi düşüşte 
2007 Mart sonunda menkul kıymet kredisi kullanan yatırımcı sayısı 10,300 iken, kullanılan 
kredi miktarının 429 milyon YTL olduğu belirtiliyor. Bu rakam geçen sene 479 milyon YTL idi. 
 
Yatırımcı interneti tercih ediyor 
İnternetten hizmet veren aracı kurum sayısının artmasıyla beraber, internetten işlem yapan 
yatırımcı sayısı da hızla artıyor. Buna rağmen internet işlem hacmi 2006/03 dönemine göre 
%15 gerileyerek 11 milyar YTL’ye inmiş durumda. Çağrı merkezleri ise internete göre daha 
az kullanılıyor. 
 
Çalışan sayısı değişmiyor 
Raporda, sektörde çalışan sayısının 2006 başından itibaren 5,900 civarında seyrettiği, Mart 
2007 sonu itibariyle ise sektörde 5,911 kişinin çalışmakta olduğu belirtiliyor. 
 
Bilançolarda likit yapı 
Aracı kurumların, Mart 2006 sonunda 3 milyar YTL olan aktif toplamlarının, Mart 2007 
sonunda %13 artarak 3,4 milyar YTL’ye yükseldiği belirtiliyor. Yılın ilk üç ayında aracı 
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kurumların mevduata yöneldikleri, ayrıca aktif yapılarının daha da likit hale geldiği görülüyor. 
Pasif tarafında ise borsa para piyasasına olan borçlardaki artıştan dolayı kısa vadeli 
yükümlülüklerin yükseldiği, özsermayenin payının az da olsa gerilediği dikkat çekiyor. 
 
Aracı kurumların gelirleri düşüyor 
Verilere göre, aracı kurumların toplam gelirleri, 2006/03 döneminde 286 milyon YTL iken, 
2007/03 döneminde %15 oranında azalarak 244 milyon YTL’ye inmiş bulunuyor. 
 
Sektörün kârı azaldı 
Raporda, sektörün 2006 yılının ilk üç ayında 95 milyon YTL olan net kârının, 2007’nin aynı 
döneminde üçte bir oranında gerileyerek 67 milyon YTL’ye indiği belirtiliyor. Bu durum, hisse 
senedi komisyon gelirlerindeki daralmadan kaynaklanıyor. 


