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7 Kasım 2007 

 
TSPAKB’nin aylık yayını sermaye piyasasında gündem’in Kasım 2007 sayısında, iki çalışma 
yer alıyor. Bunlardan biri 2007 yılının ilk altı yarısı itibariyle Aracı Kurumların Yoğunlaşma 
ve Performans Analizi. Diğer çalışmada ise, Avrupa Birliğinde Ocak ayında uygulamaya 
giren Şeffaflık Direktifi ele alınıyor.  

 
Aracı Kurum Yoğunlaşma ve Performans Analizi 

 
Raporda, 2007 Haziran sonu itibariyle hisse senedi işlem hacmi bulunan 96 aracı kurum 
inceleniyor. Bu kurumlar öncelikle çeşitli mali ve faaliyet verileri doğrultusunda sıralanıyor. 
Daha sonra köken, ortaklık yapısı ve kurum ölçeği kriterleri doğrultusunda yoğunlaşma, 
özsermaye verimliliği ve gelir yapısı etrafında değerlendiriliyor. 
 
Kârın %90’ını ilk 20 kurum yaratıyor 

 2007/06 dönemi itibariyle 67 kurum net kâr ederken, 29 kurum zarar ediyor. 
 Sektör aktiflerinin %76’sını elinde bulunduran ilk 20 kurum, dönem kârının %80’ini 

yaratıyor. 
 Hisse senedi işlem hacminde ilk 20 kurum, sektörün yarısını istihdam ediyor. 
 Komisyon gelirlerine göre sıralamada ilk 20 kurum komisyon gelirlerinin %73’ünü, 

dönem kârının ise %82’sini yaratıyor. 
 Sektör kârının %90’ını oluşturan ilk 20 kurum, komisyon gelirlerinin %60’ını elde 

ediyor. 
 

Banka kökenli aracı kurumlar, aktiflerin %75’ine sahip 
Sektörün aktiflerinin %75’ine sahip olan banka kökenli aracı kurumlar, sektörün dönem 
kârının da %85’ini yaratıyor. Sektör özsermayesinin %70’ini oluşturan yerli özel kurumlar, 
çalışanların %73’ünü istihdam ediyor. Hisse senedi işlem hacminin %72’sini gerçekleştiren 
büyük ölçekli kurumlar komisyon gelirlerinin %78’ini yaratıyor. Küçük ölçekli kurumların 
gelirlerinin %72’sini aracılık komisyonları oluşturuyor. 
 
Yabancıların işlemlerini yabancılar yapıyor 
Yabancı yatırımcılara ait hisse senedi işlem hacmini en çok banka kökenli, yabancı ve büyük 
aracı kurumlar gerçekleştiriyor. Yabancı aracı kurumlar, yabancı yatırımcılara ait hisse senedi 
işlem hacminin %65’ini gerçekleştiriyor. 
 

Avrupa Birliğinin Şeffaflık Direktifi 
 
sermaye piyasasında gündem’in ikinci inceleme konusu, Avrupa Birliğinde Ocak ayında 
uygulamaya giren Şeffaflık Direktifi.  
 
Avrupa Birliği, bütünleşmiş bir mali hizmetler piyasası oluşturulması amacı taşıyan mali 
hizmetler eylem planı çerçevesinde, üye ülkelerdeki farklı düzenlemeleri uyumlaştırmayı 
hedefliyor.  
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Avrupa Birliğinin şeffaflık direktifi, menkul kıymet ihraç eden şirketlerin dönemsel faaliyet ve 
mali raporları ile ortaklık yapılarındaki değişiklikler konusunda yaptıkları açıklamaları 
düzenleyerek sermaye piyasalarında şeffaflığı ve yatırımcının korunmasını sağlamayı 
hedefliyor.  
 
Direktif ile, tüm ihraççıların açıklamaları gereken yıl sonu ve yarıyıl mali raporlarının asgari 
kapsamı belirleniyor. Hisse senetleri için, ayrıca yönetim tarafından yapılan bazı açıklamaların 
yılda iki kez yayınlanması gerekiyor. Üç aylık mali rapor açıklayan ihraççılar bu açıklamadan 
muaf tutuluyor.  
 
İhraççılarda meydana gelen oy hakkı değişiklikleri hakkında bilgi yayını da düzenleniyor. Oy 
hakkı değişiklikleri belli eşiklere ulaştığı veya bu eşiklerin altına/üzerine indiği/çıktığı 
durumlarda hissedar ihraççıyı, ihraççı da kamuyu bilgilendirmekle sorumlu kılınıyor.  
 
Ayrıca ihraççı, yatırımcıların haklarını kullanmak için yeterli şartlara ve bilgiye sahip olmasını 
sağlamakla yükümlü kılınıyor. Bu kapsamda, bilgilendirme için elektronik yolların kullanılması 
imkanı getiriliyor.  
 
Direktifte güdülen bir diğer önemli amaç, açıklanan bilgilere Avrupa Birliği çapında yaygın 
erişimin sağlanması. Direktifle, ulusal düzeyde ve AB çapında bir elektronik platformun 
kurulması amaçlanıyor. Ayrıca, ulusal düzeyde bu açıklamaların tutulacağı merkezi bir 
depolama merkezi oluşturulması öngörülüyor. 
 
 


