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I. GİRİŞ
1. Raporun Dönemi

: Bu rapor 01 Ocak 2010 – 31 Aralık 2010 çalışma dönemini kapsamaktadır.

2. Ortaklığın Unvanı : Prim Menkul Değerler A.Ş.
3. Dönem İçinde Görevli Kurullar:
Yönetim Kurulu :
Kazım HAYDAROĞLU
Niso ADATO
Yaşar ADATO
Erkan HAYDAROĞLU
Mehmet Bülent BOSTANCI

Başkan
Başkan Yardımcısı
Üye
Üye
Üye

Yönetim kurulu üyeleri, 2010 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında üç yıl için seçilmişlerdir ve
2013 yılında yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görevlidirler.
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme ile özellikle genel kurula verilmiş yetkiler dışında
kalan bütün işler hakkında karar vermeye yetkilidir.
Denetçi :
Mehmet Yavuz AKDEMİR
Denetçi, 2010 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında bir yıl için seçilmişlerdir ve 2011 yılında
yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görevlidir. Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmede
yazılı görevleri yapmakla yükümlüdür.
4. İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana
gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin
performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası :
İşletme performansını etkileyen başlıca etmen global sermaye piyasalarındaki gelişme ve beklentilerinden,
piyasa koşullarından, ekonomik kararlar, faiz oranlarında meydana gelebilecek dalgalanmalardır. Şirket bu
gibi koşullarda doğru yatırım araçlarını seçmeye özen göstermektedir.
İMKB hisse senetleri piyasası işlem hacminde yaşanan daralmayla beraber bu durum şirket işlem
hacminede yansımaktadır. Bu sürecin olumsuz etkilerini minumum seviyeye indirebilmek için verimliliği
arttırmak ve maliyetleri azaltmak yönünde bir politika izlenmektedir.
5. İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:
Şirketimiz genel olarak ihtiyaç duyduğu finansman kaynaklarını öz kaynaklarından sağlamakta olup,
fazlasına ihtiyaç duyduğunda doğacak riski de göz önünde bulundurarak teminat-risk paralelliği
çerçevesinde dış kaynaklı finansmandan da faydalanmaktadır.
6. Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar:
Finansal tablolarda, dipnotlarda ve faaliyet raporunda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak
başka bir husus bulunmamaktadır.
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7. Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı
tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar:
Yoktur.
8. Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri:
Yoktur.
9. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:
Yoktur.
10. Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:
Yoktur.
11. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi:
Prim Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket ) 18 Temmuz 1988 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Şirket’in faaliyet
konusu 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak menkul kıymetler ve
menkul kıymetler dışında kalan kıymetli evrak ile mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali
yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde aracılık faaliyetinde bulunmaktır. Şirket, aşağıdaki yetki belgelerine
sahiptir.
-Alım Satıma Aracılık Yetki Belgesi
-Türev Araçların Alım-Satımına Aracılık Yetki Belgesi
İş Merkezi Levent Cad. No:3 Birinci Levent İstanbul, Türkiye adresinde bulunan Şirket’in, ayrıca şubesi
bulunmamaktadır. Haberleşme bilgileri aşağıdaki gibidir:
Telefon: +90 (212) 283 88 88

Faks:+90 (212) 283 88 90 http://www.prim.com.tr

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle şirkette çalışan sayısı 21’dir.
Şirketimiz Ocak - Aralık 2010 döneminde İMKB hisse senedi piyasasında yapılan 1.271.328.797.715 TL işlem
hacminin 688.973.865 TL lik kısmını gerçekleştirmiştir.
12. Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde
gerçekleştirildiği:
Yoktur.
13. İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler,
genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite,
sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar:
İşletme menkul kıymet borsası alanında alım satıma aracılık faaliyetinde bulunmaktadır. Hizmet sektöründe
faaliyet gösterdiği için hizmet kalitesinde yenilik ve değişikliklere açıktır.
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14. Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde
görülen gelişmeler, randıman ve prodüktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre
bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri,
İşletme menkul kıymet borsası alanında alım satıma aracılık faaliyetinde bulunmaktadır.
15. Finansal Tablo bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, karlılık ve borç ödeme
durumlarına ilişkin temel rasyolar:

Cari Oran
Asit Test
Nakit Oranı
Borçların Aktif Toplama Oranı
Özkaynakların Aktif Toplama Oranı
Faaliyet Karı/Net Satış Gelirleri
Hisse Başına Kazanç
Net Dönem Karı/Aktif Toplamı

31.12.2010
1,446
1,446
0,092
0,648
0,352
(0,319)
(0,210)
(0,020)

31.12.2009
1,556
1,556
0,027
0,591
0,409
(0,203)
0,070
0,008

16. İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
İşletme yönetim kurulunun belirlediği politikalara göre hareket etmektedir. Maliyetleri en az düzeyde tutup
maksimum gelir seviyesine ulaşmak amacı ile gerekli tedbirler alınmış olup uygulamaların devamı
düşünülmektedir.
17. Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve
mesleki tecrübesi:
Yıl içinde değişiklik yoktur.
Yöneticiler
Kazım HAYDAROĞLU
Niso ADATO
Erkan HAYDAROĞLU
Hatice SALAR
Papatya BİLGİ

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Genel Müdür
Yönetim Kurulu üyesi
Mali ve İdari İşler Müdürü
Muhasebe Müdürü

24 yıl
21 yıl
21 yıl
29 yıl
15 yıl

18. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve
menfaatler:
Toplu iş sözleşmesi yoktur. Personel belirlenmiş olan ücretlerini zamanında almaktadır.
19. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi:
Yıl içinde yapılan bağış bulunmamaktadır.
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20. Merkez dışı örgütlerin olup olmadığı hakkında bilgi:
Şirketin İSTANBUL’da irtibat bürosu vardır. İletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.
Cumhuriyet Caddesi Atman Apartmanı No: 159 Kat:3 Şişli
Telefon: +90 (212) 219 60 62 Faks:+90 (212) 247 25 81
21. 2010 Yılı Ekonomik Durum ve Sermaye Piyasaları Beklentileri:

Dünya sermaye piyasalarında 2007 yılında başlayan ekonomik durgunluktan çıkabilmek için
başlatılan faiz indirimleri ekonomilerde etkisini göstermeye başlamış, düşük faiz ortamının olumlu
etkilerinin şirket bilançolarına yansıması ile 2010 senesinin ikinci yarısında dünya sermaye
piyasaları olumlu bir dönemin içine girmiştir.
Gelişmiş piyasalarda düşük faiz ortamının bir süre daha devam edeceğinin kesinlik kazanması ile
özellikle gelişmekte olan piyasalar, performans olarak gelişen piyasalardan olumlu yönde
ayrışmış, gelişmekte olan piyasalara sermaye girişlerinin hızlanması ile hisse senedi piyasaları
2007 krizi öncesi seviyelere ulaşmıştır.
Türkiye’nin bankacılık sisteminin dünya finans krizinden en az şekilde etkilenmiş olması ve krizin
sebeplerinden kabul edilen emlağa dayalı krediler içerikli fonların, Türk finans sisteminde
bulunmaması Türk sermaye piyasalarının dünyada yaşanan krizden en az düzeyde etkilenmesinin
sebepleri arasında kabul edilmektedir.
2007 bankacılık krizi Amerika ve Avrupa ekonomilerinde 1929’dan beri yaşanan en büyük
ekonomik krizlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Amerika’da, krizden çıkış için alınan hızlı
önlemler sonucunda ekonomik toparlanma rakkamlara yansımaya başlamısna rağmen, Avrupa’da
aynı iyimserlik gözlenememekte, Portekiz, Irlanda ve Ispanya gibi ülkelerin borç sorunu hala
Avrupa ekonomisini gölgelemektedir.
2010 senesinin son çeyreğinde Avrupa’daki borç sorununun yanında, parasal genişlemenin doğal
bir sonucu olarak enflasyon korkusu ile faizlerin ekonomik toparlanmaya paralel yükselmeye
başlayacağı 2011 senesinde sık konuşulacak önemli ekonomik sorunlardan biri olacaktır.
Türk sermaye piyasalarının krizden en az etkilenmiş piyasalar olarak bu dönemden kuvvetlenerek
çıkacağını düşünmekteyiz. Bu ortamda Prim Menkul Değerler A.Ş. sermaye piyasası temel
ilkelerine dayalı, muhafazakâr prensiplerinden ödün vermeden İMKB içerisindeki konumunu
kuvvetlendirmek için çalışmalarına devam edecektir.
İstanbul, 28 Şubat 2011
PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Yönetim Kurulu adına
Niso ADATO
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Kazım HAYDAROĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

