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Öztangut: “Aracı kurumlarımız sağlam mali
yapıları ile faaliyetlerini sürdürüyor”
TSPAKB’nin aylık yayını Sermaye Piyasasında Gündem’in Ekim 2008 sayısında yer alan
yazısında Başkan Nevzat Öztangut, krizin etkisiyle ABD’deki büyük yatırım bankalarının
tamamının yapı değiştirdiğini, ancak Türkiye’deki banka ve aracı kurumların, sağlam mali
yapıları ile, iyi bir gözetim ve denetim sistemi altında faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiğini
vurguladı.
Yılın ilk yarısında aracı kurumların likit bir bilanço yapısına ve güçlü özsermayeye sahip
olduklarını belirten Öztangut, bu sağlam ve güçlü yapıyı koruyabilmek için ticari faaliyetlerin
de güçlü olması gerektiğine işaret etti.
Uluslararası finans sisteminin yeniden yapılanmaya başladığını dile getiren Öztangut, sermaye
piyasamızda da bir planlama yapılmakta olduğunu ifade etti. Öztangut, sermaye piyasasında
AB mevzuatına uyum çalışmalarıyla başlamış olan dönüşüm sürecinin, İstanbul Finans
Merkezi projesi ve SPK’nın koordine ettiği strateji belgesi oluşturma çalışmaları ile devam
ettiğini söyledi. Öztangut, Birlik olarak bu çalışmanın içinde yer aldıklarını ve sektörün gelişimi
için ilgili kurumlarla işbirliği yaptıklarını ekledi.

İlk 6 Ayda Aracı Kurumların Kârı %50 Azaldı
Sermaye Piyasasında Gündem’in Ekim ayı sayısında, 2008 yılının ilk yarısına ait aracı kurum
sektörünün faaliyet ve mali verileri inceleniyor.
Hisse Senedi İşlemleri Sınırlı Kaldı
2008’in ilk çeyreğinde hisse senedi işlem hacminde 2007’nin aynı dönemine göre artış
yaşanırken, global krizin etkisiyle ikinci çeyrekte işlem hacmi önceki yılın altında kaldı.
Böylece, yılın ilk 6 ayında hisse senedi işlem hacmi sadece %2 artarak 352 milyar YTL oldu.
Yabancı Yatırımcıların Payı Arttı
Yabancı yatırımcıların hisse senedi işlem payı 6 puan artarak %29’a yükseldi. Yabancı
işlemlerinin dörtte üçünü yabancı aracı kurumlar gerçekleştirdi.
VOB İşlemleri Hızla Artmaya Devam Ediyor
Hisse senedinde işlem hacmi fazla değişmezken, vadeli işlem hacmi 3 kattan fazla artarak
200 milyar YTL’ye ulaştı. Vadeli işlemler piyasasında bankalara göre daha aktif olan aracı
kurumların pazar payı %91’e yükseldi. Vadeli işlemlerin beşte birini yabancılar kaydetti.
İnternet İşlemleri Artıyor
Rapora göre, internet üzerinden yapılan hisse senedi ve VOB işlemleri yılın ilk yarısında
önemli artış gösterdi. İnternetten yapılan VOB işlemleri, hisse senedi işlemlerini geride
bırakarak 34 milyar YTL’ye ulaştı.
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Aracı Kurumlar Şube Kapatıyor
Diğer taraftan aracı kurumlar, şube ve irtibat bürosu gibi fiziki satış noktalarının sayısını
azaltırken, kullandıkları banka şubelerinin sayısı arttı. Haziran 2008 itibariyle aracı kurumların
müşterilerine ulaşmakta kullandıkları fiziki satış noktası 5.658’e ulaştı.
Çalışan Sayısında Gerileme
Haziran 2008 sonunda sektörde çalışan sayısı 5.641’e indi. Gerileme daha çok merkez dışı
örgütlerde görüldü. Yüksek lisans diplomasına sahip çalışan sayısı artarken, diğer eğitim
seviyelerindeki çalışan sayısı azaldı. Bununla birlikte, özellikle 35 yaş altı ve 10 yıldan düşük
tecrübeye sahip çalışanların sayısı azaldı.
Aracı Kurumlar Likit
Aracı kurumların aktifleri 2007 sonuna göre %3 artışla 3,9 milyar YTL oldu. Raporda,
bilançolarının %87’si kadar kısa vadeli varlık bulunduran aracı kurumların hayli likit olduğu
belirtiliyor. Sektör, hisse senedi yatırımlarını azaltırken, repo ve mevduata yöneldi. Aracı
kurumların özsermayesi ise 1,9 milyar YTL.
Komisyon Gelirlerinde Artış Yok
2008 yılının ilk yarısında hisse senedi işlem hacmi %2 artmasına rağmen, bu işlemlerden elde
edilen komisyon gelirleri 2007 yılının eş dönemine göre %10 azaldı. Buna karşın, vadeli
işlemlerden elde edilen komisyonlar, işlem hacmine paralel olarak 3 kat arttı. Toplamda
komisyon gelirleri geçen seneye göre değişmedi.
Öte yandan, aracı kurumların toplam gelirleri 2007’nin ilk yarısına göre %15 azaldı. Gelirler
azalırken, faaliyet giderleri %15 artarak 420 milyon YTL oldu.
Aracı Kurumların Kârları %50 Azaldı
Düşen gelirler ve artan giderler neticesinde, 2007’nin ilk altı ayında 154 milyon YTL olan aracı
kurumların net kârı 2008’de %50 azalarak 77 milyon YTL’ye indi.
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