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I. GİRİŞ
1. Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011 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, 2011 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında bir yıl için seçilmişlerdir ve 2012
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.
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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.
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 2011 tarihi itibariyle şirkette çalışan sayısı 21’dir.
Şirketimiz Ocak –Aralık
2011 döneminde İMKB hisse senedi piyasasında yapılan
1.390.675.103.270 TL işlem hacminin 761.077.109 TL lik kısmını gerçekleştirmiştir.
12. Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde
gerçekleştirildiği:
Yoktur.
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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.
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

31.12.2011
1,684
1,684
0,104
0,551
0,449
0,129
0,093
0,011

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

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:
2011 yılı içinde değişiklik yoktur.
2012 yılı Ocak ayında Muhasebe Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır.
Yöneticiler
Kazım HAYDAROĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

25 yıl

Niso ADATO

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Genel Müdür 22 yıl
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Erkan HAYDAROĞLU

Yönetim Kurulu üyesi

22 yıl

Papatya BİLGİ

Genel Müdür Yardımcısı

16 yıl

Hatice SALAR

Mali ve İdari İşler Müdürü

30 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.
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.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu:
Kurumumuz halka açık olmaması sebebiyle uyum raporu hazırlama zorunluluğumuz yoktur.
22. Ücretlendirme Esaslarına İlişkin İlkeler:
Ücretlendirme politikamız
belirlenmektedir.

kurumun

ve

ülkenin

ekonomik

şartları

gözönüne

alınarak

Kurumumuz halka açık şirket statüsünde olmadığından ve ücret politikamız teşvik sistemlerini
içermediğinden ücretlendirmeye ilişkin prosedürlere ihtiyaç duyulmamıştır.
23. 2011 Yılı Ekonomik Durum ve Sermaye Piyasaları Beklentileri:
2011 yılının ikinci yarısında gerçekleşen genel seçimler sonucunda, Türkiye, tarihinde ilk kez,
üçüncü kere aynı hükümetten oluşan tek partili yeni bir döneme girmiştir. İlk iki döneminde
ekonomik olarak başarılı icraatler gerçekleştiren bir hükümetin, üçüncü kere tek parti olarak
iktidara gelmiş olması, özellikle gelişmiş ülke ekonomilerinin sıkıntı yaşadığı bir dönemde,
Türkiye’nin politik ve ekonomik istikrarının sürdürülebileceğini göstermesi açısından olumlu bir
tablo sergilemektedir.
2008 senesinde özellkle Amerika’da başlayan ve kısa sürede ve Avrupa’nın gelişmiş ülkelerine de
yayılan ekonomik krizin, durulmaya başlasa da 2011 senesine gelindiğinde hala tamamen kontrol
altına alınamadığı görülmektedir. Amerika’da başlayan ılımlı ekonomik toparlamanın yeterli
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olmaması, Avrupa da ise 2012 için henüz bir büyüme ön görülememesi, Amerika ve Avrupa
merkez bankalarının faizleri bir süre daha çok düşük tutacaklarını açıklamalarına sebep olmuştur.
Gelişmiş ekonomilerde devam eden düşük faiz ortamının Türkiye ve benzeri gelişmekte olan
ekonomilere daha fazla sermaye akışına sebep olacağını düşünmekteyiz. Türkiye’nin son on yılda
göstermiş olduğu başarılı performans, Türkiye’nin kredi derecelendirme kuruluşlarınca notunun
önümüzdeki yıllarda spekülatif ülke seviyesinden, yatırım yapılabilir ülke notu seviyesine
yükseltileceği beklentilerini ön plana çıkartmaktadır. Bu durumun gerçekleşmesi Türkiye’nin
gelişmekte olan ülkelere giren sermaye akışından daha yüksek pay almasına sebep olacaktır.
Amerika’daki ılımlı büyümenin gidişatı, Avrupa ekonomisinin bir toparlanmadan önce daha
kötüye gidebileceği, Kuzey Afrika’daki ‘arap baharı’ ile ilgili yaşanabilecek olumsuzluklar, İran’ın
nükleer silah üretimi ile ilgili yaşanabilecek sürtüşmeler sermaye piyasalarını ve global risk
iştahını olumsuz etkileyebilecek gelişmeler olduğunda yakından izlenmelidir.
Normal şartlar altında, Türkiye’nin politik istikrara bağlı başarılı ekonomik büyümesini 2012
senesinde de devam ettireceğini, düşük faiz ortamından dolayı Türkiye’ye giren sermaye akışının
artarak sürecegini, Türk sermaye piyasalarının 2012’de de son senelerde göstermiş olduğu olumlu
gidişatı devam ettireceğini ön görmekteyiz.
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, 07 Şubat 2012
PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Yönetim Kurulu adına
Niso ADATO

Kazım HAYDAROĞLU

Genel Müdür

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi

