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2014 Yılında Aracı Kurumların Kârı %30 Düştü 
 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayınlanan Gösterge’nin 
yeni sayısında yer alan aracı kurum analizine göre, 2014 sonu 

itibariyle sektörün toplam varlıkları 15 milyar TL’ye, özkaynağı da 3,7 
milyar TL’ye ulaştı. Aracı kurumların toplam gelirleri, hem türev alım-

satım işlemlerinden hem de kaldıraçlı işlemlerden elde edilen 

kazançların katkısıyla %27 artarak 1,8 milyar TL’ye çıktı. Öte yandan, 
yüksek finansman giderlerinin etkisiyle sektörün kârı önceki yıla göre 

%30 düşerek 372 milyon TL’ye geriledi. 
 
2014 yılında pay piyasası işlemleri %6 artarken, kaldıraçlı işlemler %55 artışla 7,7 

trilyon TL’ye ulaştı 

 2014 yılında aracı kurumların pay piyasası işlemleri %6 artarak 1,7 trilyon TL oldu. Bu 

işlemlerin yarısını işlem hacmi en yüksek on aracı kurum gerçekleştirdi. İşlemlerin yaklaşık 

dörtte biri internet kanalıyla gerçekleşti.  

 Yatırım kuruluşlarının tahvil-bono alım-satım işlem hacmi %35 düşerken, repo hacmi %15 

arttı.  

 2014 yılında aracı kurumların vadeli işlem hacmi 865 milyar TL oldu. Yabancı yatırımcıların 

payı 2 puan artışla %25’e yükseldi.  

 Nispeten yeni olan opsiyon piyasası işlem hacmi, hızlı artışına devam etti ve 2014 yılında 2 

milyar TL’ye ulaştı. Bu işlemlerin %78’ini 3 aracı kurum yaptı. 

 Kaldıraçlı işlem (foreks) hacminde de hızlı artış devam ederken, toplam hacim 7,7 trilyon 

TL’ye ulaştı. Bu işlemlerin üçte birinden fazlası internet üzerinden yapıldı. 

 2014 yılında 714 milyon TL büyüklüğünde 13 adet şirket ilk defa halka arz edilirken, aracı 

kurumlar toplam 465 adet tahvil ihracı tamamladı. 

 Sektörün genel eğitim seviyesi, daha az tecrübeli ve genç çalışanların iş gücüne dahil 

olmasıyla artış gösterirken, yaratılan yeni istihdam kaldıraçlı işlemlerde uzmanlaşan 

kurumların yurtiçi satış departmanlarında yoğunlaştı.  

 

2014 yılında aracı kurumların kârı %30 düştü 

 2014 sonu itibariyle aracı kurum sektörünün toplam varlıkları 15 milyar TL’ye, özkaynakları 

da 3,7 milyar TL’ye çıktı.  

 Sektörün en önemli gelir kaynağı olan aracılık gelirleri, kaldıraçlı işlemlerden elde edilen 

gelirlerin etkisiyle (374 milyon TL) %13 artarak 1 milyar TL’yi aştı. Pay piyasası 

işlemlerinde %6 artışa rağmen, bu işlemlerden elde edilen komisyonlar %3 azalarak 495 

milyon TL oldu. 



 Kurum portföyüne yapılan işlemlerden elde edilen gelirler, türev işlemlerin katkısıyla beş 

misline (260 milyon TL) ulaştı. 

 Giderler ise %13 artışla 1,4 TL oldu. Bu tutarın yarısı personel giderine ayrıldı.  

 Gelirlerdeki daha yüksek artışa rağmen, dövize bağlı türev işlem yapan bir aracı kurumun 

yüksek kur farkı giderlerinin etkisiyle sektörün net dönem kârı %30 azalarak 372 milyon 

TL’ye indi. Analize dâhil edilen 85 kurumdan 57’si kâr, 28’i zarar etti.  

 

Fon dağıtım platformlarında pek çok fon bir arada satılıyor 

Gösterge’nin son sayısında bu yılın başında faaliyete geçen Türkiye Elektronik Fon Dağıtım 

Platformu’na (TEFAS) benzer yurtdışı uygulamalar ele alınıyor. Genellikle büyük finansal 

kurumların sahip olduğu fon dağıtım platformlarda pek yerli ve yabancı fon işlem görebiliyor. 

Bağımsız finansal danışmanların yaygın olduğu ABD ve İngiltere’de yoğun olarak kullanılan 

elektronik fon dağıtım platformları İtalya, İspanya ve Fransa gibi Avrupa’nın diğer ülkelerinde 

de görülmeye başladı. 

 

Rapora göre, genellikle yurtdışındaki bu platformlardan yatırım fonu almak isteyen 

yatırımcılardan komisyon alınırken, TEFAS’ta yatırımcılardan herhangi bir ücret talep edilmiyor. 

9 Ocak’ta hizmet vermeye başlayan TEFAS, yatırımcılara tek bir yatırım hesabıyla sermaye 

piyasasında faaliyette olan tüm yatırım fonlarına erişim imkânı sağlıyor. 

 

Asya’da 2015 sonuna dek sermaye piyasalarının entegrasyonu hedefleniyor 

Gösterge’de yer alan bir diğer rapor, 2015 sonuna kadar sermaye piyasalarını da içeren köklü 

değişimler yapmayı planlayan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’ni (ASEAN) ele alıyor. Makalede, 

bölgedeki pay ve tahvil piyasalarının geliştirilmesi ve entegrasyonu ile yatırım fonlarının sınır 

ötesi işlem görmesi konusunda bir kısmı başarıyla tamamlanmış ve bir kısmı halen 

sürdürülmekte olan girişimler inceleniyor. 

 

Kitlesel Fonlama’da (Crowdfunding) yeni düzenlemeler 

Bir önceki Gösterge sayısında alternatif ve yenilikçi finansman çözümü olan kitlesel fonlama ele 

tanıtılmıştı. Gösterge’nin yeni sayısında bu sisteme yönelik gelişmiş ülkelerde paydaşların 

güvenilir şekilde işlem yapabilmesi için getirilen denetim ve düzenlemeler inceleniyor.  
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TSPB hakkında: 
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım 

ortaklıklarının üye olduğu özdüzenleyici bir meslek kuruluşudur. Birlik, meslek kurallarını oluşturmakta ve 
sektörü denetlemektedir. 
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