CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2008 YILI FAALİYET RAPORU
1. Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2008 – 31.12.2008
2. Ortaklığın Ticaret Unvanı: Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.
Yıldırım Oğuz Göker Cad. Maya Plaza Kat:10,
34335, Akatlar, İstanbul
Tel: (212) 349–0400
Faks: (212) 349–0409
Mail adresi: list.csimd@credit-suisse.com
Web:http://credit-suisse.com/ib/en/turkey
3. Şirketimizin Yönetim Kurulu ile ilgili bilgiler şu şekildedir:
21.11.2008 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile yönetim kuruluna 1
yıllığına seçilmişlerdir. Yıl içinde şirketimizin Yönetim ve Denetleme Kurullarında
görev alan Başkan ve Üyelerin ad soyad ve unvanları ile görev süreleri aşağıda
gösterilmiştir.
Yönetim Kurulu:
Adı Soyadı
Uğur Bayar
İffet Naz Aşcıoğlu
Nicholas Hugh McCall
Guy Patrick Thomas Rigden
Mustafa Koç

Görevi
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Denetçi

Adı Soyadı

Görevi

Ian Alastair Pearson
Dalglish
İffet Naz Aşcıoğlu (*)

Yönetim Kurulu Başkanı

Nicholas Hugh McCall
(*)

İç Denetimden Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi
İç Denetimden Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Başlangıç Süresi
21.11.2008
21.11.2008
21.11.2008
21.11.2008
03.03.2008

Başlangıç
Süresi
03.03.2008

Bitiş Süresi

03.03.2008

31.03.2008

21.11.2008

31.03.2008

(*) 31.03.2008 tarihinde yapılan yönetim kurulu kararınca Sermaye Piyasası
Kurulunun Seri V, No: 68 sayılı tebliğ uyarınca Sn. İffet Naz Aşcıoğlu’nun
kendisine icracı birimler bağlı olması nedeniyle bu görevden ayrılmasına ve Sn.
Nicholas Hugh McCall’un İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Olarak
Atanmasına karar verilmiştir.

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,
Temelinde türev ürünlerdeki aşırı büyümenin yarattığı risklerin gerçekleşmesiyle
ortaya çıkan global kriz, 2008 yılı boyunca dalga dalga yayılarak tüm dünya
ekonomilerini etkisi altına aldı. Özellikle 4. çeyrekte dünyanın en büyük banka
ve sigorta şirketlerini iflas noktasına getiren finansal krizin etkileri, dünya merkez
bankalarının ve devletlerin koordineli bir şekilde uygulamaya koydukları acil
önlemlere rağmen kontrol altına alınamadı. Yılın ilk yarısında yaşanan iç politik
belirsizlikler ve özellikle 3. çeyrekten itibaren küresel piyasalarda yaşanan büyük
çalkantıların etkisiyle, Türk hisse senedi piyasaları da çok zorlu bir dönemden
geçti. Hisse senedi sahiplik oranlarında büyük ağırlığa sahip yabancı kurumsal
yatırımcılar, özellikle yurtdışında yaşanan likidite sıkışıklığı, küresel piyasalarda
keskin düşüşler ve risk iştahının azalmasına paralel olarak yıl boyunca İMKB’de
de pozisyon azaltma çabasına girdiler. Bu krize Türk bankacılık sisteminin güçlü
bir sermaye yapısı ve riskli türev ürünlerden uzak, sağlıklı bilançolarla girmiş
olması, global finansal krizin Türkiye’ye etkisini göreceli olarak hafifletmektedir.
Ancak dünya üretim ve ticaretindeki hızlı küçülmenin Türk ekonomisine de
olumsuz yansımaları özellikle son çeyrekten itibaren ciddi oranda hissedilmeye
başlandı. Finansal piyasalardaki çalkantılar ve ekonomik belirsizliklerin artarak
devam ettiği bu ortamda, kurum olarak risklerimizi minimize etmek için Londra
merkezdeki yönetim ekipleriyle koordineli olarak iç denetim mekanizmalarını
gözden geçiriyor ve günlük uygulamaları hassasiyetle takip ediyoruz.
6. İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları,
Şirketimiz tamamen özsermayesi ile çalışmakta ve genellikle herhangi bir dış
finansman kullanmamaktadır.
Sermaye piyasalarında aracılık faaliyetinde bulunan Şirketimiz, sektörün maruz
kalabileceği; kredi riski, teknolojik riskler, operasyon riski, karşı taraf riski ve
piyasa risklerine karşı her türlü önlemini almıştır.
Şirketimizin işlemleri, sermaye piyasası mevzuatı gereği tayin edilen Müfettişimiz
tarafından iç kontrol ve denetim prosedürlerimiz çerçevesinde sürekli denetim
altında tutulmakta, ayrıca iç kontrol faaliyetleri her personelimizce işlemlerin ifası
sırasında ve sonrasında yapılmaktadır.
Ayrıca Şirketimiz mali yapısı ve sermaye yeterliliği tabloları ile rasyoları yılda 2
kere bağımsız dış denetim firmasınca denetimden geçirilmektedir. Bu raporlara
göre Şirketimiz Sermaye Yeterliliği Tebliğini yerine getirmektedir.
7. Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak
diğer hususlar,
Bulunmamaktadır.

8. Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği
genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli
olaylar,
Mevcut piyasa koşulları ile orantılı olarak 3 Ekim 2008 tarihinden geçerli olmak
üzere müşterilerimize uyguladığımız 8bps (8/10,000) olan komisyon oranı 6bps
(6/10,000) olarak değiştirilmiştir.
9. İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler,
Bulunmamaktadır.
10. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu,
Yönetim Kurulu olarak, Şirket içi düzenleme ve uygulamalarının, Şirket’in tarafı
ya da muhatabı olduğu sözleşme vesair yasal metinlerin, ilgili yasa, yönetmelik,
etik kurallar ve genel kabul görmüş kurumsal yönetim ilkelerine uygunluğunu
sağlamaktadır. Hukuk ve vergi danışmanları ile iş birimleri arasında köprü görevi
yapmakta, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun amacına uygun olarak, ilgili yasa
ve mevzuat çerçevesinde, Şirket müşterilerine ve işlemlerine ilişkin gerekli
araştırma ve raporlamaları yapmaktadır. Uyum Görevlisi, ilgili mevzuatı takip
ederek Şirket’in Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetim ve İş Birimlerine
gereksinim duyulan konularda görüş ve öneriler vermektedir. Ayrıca bu bölüm,
Yasal Uyum konularında denetleyici ve düzenleyici kurumlarla ilişkileri
sağlamakta, suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele de dahil olmak üzere tüm
uyum konularında eğitim programları düzenlemekte ve yürütmektedir.
11. Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri,
Yoktur
12. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri,
15 Temmuz 2008 tarihinde 45 no’lu Yönetim Kurulu Kararına istinaden Şirket
Ana sözleşmesi aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve söz konusu değişikliklerin
Sermaye Piyasası Kuruluna ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ilgili başvuruların
yapılmasına karar verilmiş olup gerekli izinler Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınmış ve Olağanüstü Genel Kurul değişikliği
onaylamıştır.
Nedeni:
2008 yılı içinde Şirket Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesini aldıktan sonra
bünyesine 8 Yatırım danışmanı ve bir asistanı bünyesine katmış olduğundan bu
kişiler için ofis ve sabit kıymet yatırımı yapmıştır.

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü
Şirket’in sermayesi 6,761,000.- YTL (altımilyonyediyüzatmışbirbin Yeni Türk
Lirası)dır. Bu sermaye her biri 5.00.- YTL’sı kıymetinde 1,352,200 adet
hisseye ayrılmıştır.
Önceki sermayeyi teşkil eden 5,761,000.- YTL (beşmilyonyediyüzatmışbirbin
Yeni Türk Lirası) nın tamamı nakden ödenmiştir.
SPK’nın aracı kurumların sermayelerine ilişkin düzenlemelerine uygun olarak bu
defa arttırılan 1,000,000.- YTL (bir milyon Yeni Türk Lirası) nın tamamı diğer
ortakların rüçhan hakkı kısıtlanmak suretiyle Credit Suisse (International)
Holdings AG tarafından muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden taahhüt
edilmiştir. Arttırılan nakdi sermayenin tamamı ödenmiştir.
Sermaye arttırımından sonra pay adedi ve sermaye dağılımı şöyledir:
Hissedar
Hisse Adedi
Toplam Bedel

: Credit Suisse (International) Holdings AG
: 1,352,196
: 6,760,980.-

Hissedar
Hisse Adedi
Toplam Bedel

: Credit Suisse International
:1
:5

Hissedar
Hisse Adedi
Toplam Bedel

: Credit Suisse Client Nominees (UK) Limited
:1
:5

Hissedar
Hisse Adedi
Toplam Bedel

: Credit Suisse Investment Holdings (UK)
:1
:5

Hissedar
Hisse Adedi
Toplam Bedel

: Credit Suisse Investments (UK)
:1
:5

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 5.00 YTL’lık kupürler halinde
bastırılabilir. Hisse senetlerinin devri veya sermaye arttırımı suretiyle şirkete ortak
olan pay sahipleri hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kurula
başvuru yapılır.

Nedeni;
Şirketin büyüyen iş hacmi ve buna bağlı olarak almış olduğu yetki belgelerine
istinaden, Yönetim Kurulunda diğer iş kollarında da birer temsilci olması
gerekliliği düşünüldüğünden 3 olan Yönetim Kurulu üyesi en az 3 olarak
değiştirilmiştir. Bu amaçla planlanan Olağanüstü Genel Kurul ile birlikte Yönetim
Kurulu üye sayısı 5’e çıkarılacaktır.
Yönetim Kurulu ve Süresi
Şirket’in işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri
dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 3 (üç) üyeden oluşan yönetim
kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilir. Seçim süresi sona eren
yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.
Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
13. Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı,
Yoktur
14. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri
hakkında bilgi,
Şirketin faaliyet gösterdiği Sektör Menkul Kıymetler Piyasasıdır. Şirket İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası üyesi aracı kurum
olup, hisse senedi ve türev enstrüman alım satım aracılığı ile iştigal etmektedir.
Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak ve mevzuatın cevaz verdiği ve vereceği her türlü sermaye piyasası araçları ile
ilgili sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetler ile ilgili olarak her
türlü işlem ve sözleşmeler yapmak ve aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket,
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’ndan aşağıdaki yetki ve izin belgelerini almıştır:
Menkul Kıymet Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi,
Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi,
Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi,
Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve
Verme İşlemleri Belgesi,
• Türev Araçlarının Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi,
•
•
•
•

2007 yılındaki Kurum ortaklık yapısındaki değişiklik ile Kurum işlem hacmi hızla
artmıştır.

Şirketimiz Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. olarak fiilen alım satım
faaliyetlerine Temmuz 2007’de başlamış olup, 2008 yıl toplam İMKB Hisse
Senetleri Piyasası'nda toplam 7.837.204.872.- YTL'lik işlem hacmi ve %
1,18’lik pazar payı ile aracı kurumlar arasında 29. sırada tamamlamıştır.
Aylar İtibariyle Borsa’da Yapılan İşlemler
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15.Yatırımlardaki
gelişmeler,
teşviklerden
yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği,

E

E

K

yararlanma

A

durumu,

2008 yılında Şirket ofis alanını ikiye katlamış ve 1 Ağustos itibariyle Yatırım
Danışmanlığı bölümüne 9 yeni eleman almıştır. Yıl içerisinde SPK’nın düzenlediği
konferanslara katılınmıştır. Lisanslama kapsamına tabii olan personellerimizin, ilgili
lisans sınavlarına hazırlık amaçlı kurslara katılmaları sağlanmıştır. Aracı Kuruluşlar
Birliğinin düzenlemiş olduğu mesleki gelişime yönelik eğitimlere katılımlar
sağlanarak, sektörel gelişmeler yakından takip edilmeye çalışılmıştır. Türev
enstrümanların alım satımı için yeni sistem altyapısı alınmış ve bu sistem üzerinde
gerekli çalışmalar yapılmıştır.
Bu gelişmeler gösteriyor ki şirketimiz piyasalardaki gerçek müşteriye ulaşarak
kalıcı bir müşteri tabanı yaratmak, ürün çeşitliliğini sağlamak ve pazar paylarını
sürekli artırarak kaliteli hizmet vermek yönünde 2008 yılı içinde pazardaki ağırlığını
muhafaza etmiştir. Önümüzdeki yıllarda Şirketimizi tüm faaliyet alanlarında daha
ileriye götürmek öncelikli hedefimizdir.

16. İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve
bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu
mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve
fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren
açıklamalar,
Şirketimiz alım-satım aracılığı faaliyeti yaptığından mal ve hizmet üretimi mevcut
değildir. Bu nedenle esas gelir unsuru bu faaliyetlerden sağladığı komisyonlar,
pazar araştırma hizmetlerinden, yatırım danışmanlığı himetlerinden ve satış
pazarlama faaliyetleri hizmet gelirlerinden oluşmaktadır.
Şirketimiz 2008 yılında, ana faaliyet konusu olan hisse senetleri piyasasında
toptan satış pazarı ve özel emirler hariç tutulduğunda işlem hacmini %256
oranında artırarak 7.837 milyon YTL’lık işlem hacmine ulaşmıştır. Bu pazarda
Şirketimiz 104 aracı kurum arasında 29’uncu sırada yer almış ve %1.18 pazar
payına sahip olmuştur. 2007 yılında Şirketimizin bu pazardaki payı %0.18, sırası
ise 75’dir.
17. 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,
Şirketimiz alım-satım aracılığı faaliyeti yaptığından mal ve hizmet üretimi mevcut
değildir. Bu nedenle esas gelir unsuru bu faaliyetlerden sağladığı komisyonlar,
pazar araştırma hizmetlerinden, yatırım danışmanlığı himetlerinden ve satış
pazarlama faaliyetleri hizmet gelirlerinden oluşmaktadır.
18. Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler
esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme
durumlarına ilişkin temel rasyolar,

Cari Oran
Toplam borçların aktif toplamına oranı
Özsermayenin aktif toplamına oranı
Özsermaye Karlılığı

31 Aralık 2008
2,30
0,32
0,68
0,36

31 Aralık 2007
2,36
0,33
0,67
(0,07)

19. İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen
önlemler,
Yeni dönem için önceliğimiz, mevcut organizasyon yapımızda ve sahip
olduğumuz yetki belgesi paralelinde faaliyetlerimizi artırmak, verdiğimiz hizmet
kalitesinden ödün vermeden faaliyetlerimizi sürdürmektir. Ayriyeten Halka Arza
Aracılık Faaliyetleri Yetki Belgelerini almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na
başvuruda bulunmaktır.

20. Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında
bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi,
Adı Soyadı
Uğur Bayar

Görevi
Yönetim Kurulu Başkanı

İffet Naz Aşcıoğlu

Yönetim Kurulu Başkanı Vekili

Nicholas Hugh McCall

Yönetim Kurulu Üyesi

Guy Patrick Thomas Rigden

Yönetim Kurulu Üyesi

Uğur Bayar

Genel Müdür

İffet Naz Aşcıoğlu

Akın Tüzün

Operasyonlardan Sorumlu
Genel Müdür Başyardımcısı
Hisse Senedi Piyasası Genel
Müdür Başyardımcısı
Vadeli İşlemlerden Sorumlu
Genel Müdür Başyardımcısı
Operasyon Genel Müdür
Yardımcısı
Mali İşler Genel Müdür
Yardımcısı
Genel Müdür Başyardımcısı

Deniz Yegül

Müfettiş

Tolga Koyuncu
Cem Öksün
Serdar Genç
Mustafa Emre Cüylan

Mesleki Tecrübesi
Finans
ve
sermaye
piyasalarında 21 yıl
Finans
ve
sermaye
piyasalarında 23 yıl
Finans
ve
sermaye
piyasalarında 30 yıl
Finans
ve
sermaye
piyasalarında 23 yıl
Finans
ve
sermaye
piyasalarında 21 yıl
Finans
ve
sermaye
piyasalarında 23 yıl
Finans
ve
sermaye
piyasalarında 12 yıl
Finans
ve
sermaye
piyasalarında 13 yıl
Finans ve sermaye
piyasalarında 18 yıl
Finans piyasalarında 9 yıl
Finans
ve
sermaye
piyasalarında 10 yıl
Bağımsız Dış Denetim,
Finans ve Sermaye
piyasalarında 9 yıl

21. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve
işçiye sağlanan hak ve menfaatler,
a - Personel ve işçi hareketleri,
31.12.2008 itibariyle personel sayımız 24’dir.
Genel Müdür
Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür
Başyardımcısı
Satış
Hisse Senedi Bölümü
Vadeli İşlem Bölümü
Yatırım Danışmanlığı
Araştırma
İç Denetim - Teftiş
Mali Kontrol / Muhasebe
Operasyon
Bilgi İşlem
Sekreter
Toplam

31 Aralık 2008
1

31 Aralık 2007
1

1
2
2
4
4
1
3
3
2
1
24

1
2
3
3
1
2
3
16

b - Toplu sözleşme uygulamaları,
Şirketimizde toplu sözleşme uygulamamız olmayıp mevcut personelimizle
ilişkilerimiz İş Kanunu çerçevesinde yürütülmektedir.
c - Kıdem tazminatları yükümlülük durumu,
Kıdem tazminatı karşılığı hesaplaması hükümet tarafından açıklanan kıdem
tazminat tavanına dayanmaktadır. 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla, tavan
miktarları 2,173.19 YTL ’dir. Rapor tarihi itibari ile, bu yükümlülük için 22,033
YTL fon tahsis edilmiştir.
22. Dönem içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler,
Yoktur
23. Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi.
Yoktur
Saygılarımızla,

CREDIT SUISSE ISTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU adına

