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Aracı Kurumların Mali Verileri 
 
Aracı kurumların aktifleri 2007 Eylül döneminde, 2006 Eylül’üne göre %33 artarak, 3,9 milyar 
YTL’ye ulaşmıştır. Aracı kurumların, bu dönemde borsa para piyasasından borçlanıp banka 
mevduatına yöneldikleri gözlenmiştir.  
 
Aracı kurumların toplam özsermayeleri, 2006/09’da 1,6 milyar YTL iken %22’lik bir artışla 
2007/09’da 1,9 milyar YTL olmuştur.  
 
2007 yılının ilk 9 ayıyla 2006 yılının aynı dönemi karşılaştırıldığında, hisse senedi işlem hacmi 
514 milyar YTL’den 575 milyar YTL’ye yükselmiş ve %12’lik bir artış kaydetmiştir. Hacimde 
yaşanan bu yükselişe rağmen, kurumların hisse senedi komisyonlardan elde ettikleri gelirler 
sadece %3 artmıştır. Öte yandan, vadeli işlem hacminde yaşanan yaklaşık %600’lük artış, 
vadeli işlem komisyon gelirlerine de aynı oranda yansımıştır. Bu gelişmelerle birlikte aracı 
kurumlar toplam komisyon gelirlerini %11 artırmıştır. 
 
Aracı kurumların toplam gelirleri kurumsal finansman ve varlık yönetimi gibi diğer ana faaliyet 
gelirlerinde ile, temelde hazine bonosu-devlet tahvili alım-satımını yansıtan menkul kıymet 
alım-satım kârlarıyla beraber önceki yıla kıyasla %17 oranında artarak 796 milyon YTL 
olmuştur.  
 
Aracı kurumların net kârları ise, Eylül 2006 itibariyle 187 milyon YTL iken 2007/09’da %36 
artarak 255 milyon YTL’ye çıkmıştır. 
 

Aracı Kurumlarda Yabancı Sermaye 
Yabancı yatırımcıların son dönemde Türkiye’ye olan ilgilerinin temel dayanağının istikrar 
olduğu kanaatindeyiz. Uluslararası yatırımcıların güvenini kazanmış bir hükümet ile uygulanan 
ekonomik program sonucunda artık eskisi kadar kırılgan bir yapımız bulunmuyor. Olumlu 
ekonomik adımlar siyasi istikrarla birleşince, ülkemizin sunduğu gelişme potansiyeli yabancı 
sermaye akımını sağladı. 
 
Yabancı ilgisinin önemli sebeplerinden biri, Türkiye’nin önemli bir iç pazara sahip olması. 
2007 sonu itibariyle dünyanın 17. büyük ekonomisi olduğumuz tahmin ediliyor. Önümüzdeki 
dönem için kalabalık ve genç nüfusumuzla, gelişmiş ülkelerin sunmadığı bir büyüme 
potansiyeli barındırmaktayız.  
 
Yabancıların, sermaye yatırımlarını finans sektörünün bütününe yaptığını görüyoruz. 
Bankacılık sektörüyle başlayan ilgileri, özellikle bu yıl aracı kurumlarımıza da yöneldi. Yabancı 
kurumlar, aracı kurum sektörünün sunduğu potansiyele yatırım yapıyorlar.  
 
Ülkemizde borsada işlem gören şirket sayısı 320 civarında. Benzer ülkelerle karşılaştırıldığında 
düşük kalan bu rakam, halka açık şirket sayısında önemli artış potansiyeli olduğuna dikkat 
çekiyor. Öte yandan, ürün çeşitliliğimiz sınırlı. Ancak, yeni açılan vadeli işlemler borsası 
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işlemlerinin hızla büyümesi, yeni ürünlerin barındırdığı potansiyele dikkat çekiyor. Bireysel 
yatırımcı sayılarımız da son yıllarda yerinde sayıyor. Kurumsal yatırımcı tabanımız da henüz 
yeterince gelişmiş değil. Yatırımcı tabanı konusunda da ilerleme potansiyelimiz bulunduğuna 
inanıyorum. Benzer ülkelerle karşılaştırıldığında tüm bu alanlar, aynı zamanda sermaye 
piyasamızın gelişme potansiyelinin bulunduğu alanlar. 
 
Birliğimiz aracı kurumların sermayelerinin %50’sinden fazlası yabancı ortağa ait ise, bu 
kurumları “yabancı” olarak sınıflandırıyor. Bu tanıma göre halihazırda yabancı sermayeli 
kurumların sayısı 26.  
 
 


