
 

 

Portfö

2014 y
Birliği

201
şirket

 
Yönetilen
 TSPB

Eylül
 2014

iken,
yatır
eme
ve tü

 Veris
çalışa
çalışa

 
Portföy y

 Por
geç

 Yılı
önc
yön

 201
yar

 Rap
ola
21)
yön
 

 Öze

öy Yönet

yılında po
 çatısı al

15 yılında
tlerine il

Göster

n portföy b
B, portföy y
l faaliyet ve
4 Eylülünde
, bu tutar 2
rım fonları 
klilik yatırım
üzel yatırım
si derlenen
anların %
anlar, %9’u

yönetim şir
rtföy yönet
çti. Sektörü
n ilk dokuz
ceki yılın a
netiminden 
15/09 döne
ratıldı.  
pora göre 
rak hesapl
) olarak b
netim şirke

el portföy y

BA

tim Şirk

ortföy yö
ltına girm
an itibar
işkin Eyl

rge’nin K

büyüklüğü
yönetim şir
e finansal v
e portföy y
2015 Eylül 
etkili oldu

m fonlarına
mcıların port

 43 kurum
%30’unu po

unu araştır

rketleri 20
tim şirketle
ün özserma
z ayında se
aynı dönem
sektör 131

eminde em

ortalama 
anırken, em

belirlendi. A
tlerine kala

yönetiminde

SIN

ketlerini

önetim ş
mesiyle,
ren yayım
lül 2015

Kış 2016

ü Eylül 201
rketlerini m
verilerini ka
yönetim şir
sonunda %
. Bu tutar

a ait. Özel 
tföy büyükl

mda 2015 E
ortföy yön
ma ve risk 

015 yılının
erinin topla
yesi 418 m
ektörün po
mine göre 
1 milyon TL
meklilik yat

yıllık yatırı
meklilik ya
Ancak bu 
an pay olara

en de sektö

 

N BÜ
 

n Portfö
Geçti

 
şirketleri
 şirketle

mlanmay
dönemi
sayısınd

15 sonund
mercek altın
arşılaştırdı.
rketlerince
%31 artarak
rın 42 mily
portföy yö
lüğü ise 12

Eylül sonu i
neticileri, 
yönetimind

n ilk dokuz
am varlıkla

milyon TL ol
ortföy yöne

%31 arta
L gelir kayd
tırım fonlar

ım fonu yö
atırım fonu 

oranın ya
ak değerlen

ör aynı dön

ÜLTE

öy Büyü

nin Türk
erin faaliy
ya başlan

analizi B
da kamuo

da 97 milya
na alan ana

yönetilen p
k 97 milyar
yar TL’si ya
netimi kap
 milyar TL 
itibariyle 6
%13’ünü
deki çalışan

z ayında 6
arı Eylül 20
du. 
tim faaliye
rak 210 m

detti. 
rının yönet

önetim ücr
yönetim ü

atırımcılarda
ndirilmesi g

emde 18 m

ENİ 

klüğü 9

kiye Serm
yet ve fi
ndı. Port
Birliğin ü
oyuna su

ar TL’yi ge
lizinde şirk

portföy büy
r TL’yi geçt
atırım fonu
samında hi
civarında. 
62 çalışan 
yurtiçi sa

nlar oluştur

5 milyon T
015 sonun

tlerinden e
milyon TL’y

timinden 6

reti oranı 
ücreti oranı
an tahsil e
gerekiyor.  

milyon TL ge

6 O

97 Milya

maye Piy
nansal v

tföy yöne
üç aylık y
unuldu. 

eçti 
ketlerin 201

yüklüğü 74
ti. Bu artışt
u, 44 milya
izmet verile

istihdam e
atış depart
ruyor. 

TL kâr etti
nda 460 m

elde ettiği g
ye çıktı. Ya

61 milyon 

%0,46 (on
ı ise %0,2
edilen değ

elir elde ett

cak 2016

r TL’yi 

yasaları 
verileri 
etim 
yayını 

14 ve 2015

4 milyar TL
ta emeklilik
ar TL’si de
en bireysel

ediliyor. Bu
tmanındaki

i 
milyon TL’yi

gelirleri bir
atırım fonu

TL’lik gelir

nbinde 46)
1 (onbinde
ğil, portföy

ti. 

�

6 

5 

L 
k 
e 
 

 
i 

 

r 
 

r 

) 
e 
y 



 Sektörün net kârı 2015/09 döneminde artan gelirlerin etkisiyle, bir önceki yıla göre %42 
artarak 65 milyon TL’ye yükseldi. Bu dönemde 21 portföy yönetim şirketi kâr ederken, 
22’si zarar etti. 
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