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2.
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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
U

3.

U

Şirketimizin Yönetim Kurulu ile ilgili bilgiler şu şekildedir:
17.04.2009 tarihinde yapılan olağan 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:
U

Adı Soyadı
Fawzi Kyriakos-Saad
İffet Naz Aşcıoğlu
Uğur Bayar
Nicholas Hugh McCall
Akın Tüzün
Mustafa Koç

4.

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

Başlangıç Süresi
17.04.2009
17.04.2009
17.04.2009
17.04.2009
17.04.2009
17.04.2009

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,
Türk hisse senedi piyasalarının 2009 performansı, global politika yapıcıların
krizin daha da derinleşmesini önleme amacıyla piyasaya enjekte ettikleri mali
destek paketlerinin yarattığı olumlu hava ve ekonomimizin krizle korkulduğundan
daha iyi başa çıkması neticesinde, geçtiğimiz yılın başındaki en iyimser
tahminlerin de üzerinde gerçekleşti. Güçlü bankacılık sistemi, hane halkının
düşük borçluluk oranı, ve hükümetin açıklamış olduğu Orta Vadeli Mali Plan’ın
yarattığı güven, Türkiye’nin hem diğer gelişmekte olan piyasalara hem de
Avrupa Birliği üyesi pek çok gelişmiş ülke ekonomilerine göreceli olarak güçlü
bir risk profiline ulaşmasına sebep oldu. Böylesine derin global bir krizi döviz
krizine dönüştürmeden hızla atlatmış olan Türk ekonomisi göstermiş olduğu bu
direnç sayesinde kredi derecelendirme kuruluşlarından da ardı ardına not
artırımları ile ödüllendirildi.

Hisse senedi piyasasında yüzde yüze yakın getirilerle geride bıraktığımız
2009’un ardından, 2010 başında hem küresel ekonomilerde hem de Türkiye’de
toparlanmanın hangi boyutta olacağına dair belirsizlik sürüyor. Şubat ayı başında
Yunanistan’ın borç servisini finanse etmekte zorlanacağına yönelik endişeler ve
Avrupa Birliği’nden gelen tereddütlü açıklamalar, küresel risk iştahını bozarak
Türkiye gibi likiditesi yüksek piyasalarda satışlara yol açtı. Küresel
konjonktürdeki bozulmaya ek olarak yurtiçinde artan siyasi gerilim Türk
piyasalarında volatilitenin artmasına sebep oldu. Son dört aydır beklentilerin
üzerinde gelen ve yıllık bazda yüzde 10’un üstüne çıkan enflasyon verileri de
yatırımcı beklentilerinde bir bozulmaya sebep oldu. İç ve dış risklere bağlı olarak
yaşanan kısa süreli düzeltme hareketleri sonrası Türk hisse senedi piyasalarının
gelişmekte olan ülkeler içinde hala en cazip yatırım imkanlarından birini sunmaya
devam ettiği görüşümüzü koruyoruz. Makro tahminlerimize göre Türkiye, 2010
yılında gelişmekte olan Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde en hızlı ekonomik
büyümeyi gerçekleştirecek ülke olarak göze çarpıyor.
Merkez Bankası faiz oranlarının bu sene 4. çeyrekten itibaren artmasını
öngörüyor ancak bono fiyatlarına yansımış olan faiz arttırımı beklentilerin abartılı
olduğunu düşünüyoruz. Türk hisseleri gelişmekte olan piyasalardaki benzerlerine
göre halen ucuz gözüküyor; faiz oranları tek haneli seviyelere düşmüş ve kredi
notu arttırılmış Türkiye’de hisse senetlerinin orta vadede tarihi
karşılaştırmalardan daha yüksek değerleme çarpanlarını hak ettiği görüşündeyiz.
Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler olarak 2009 yılında doğru araştırma
öngörüleri ve pazarlama stratejisi ile yabancı işlem hacimlerinde kazanmış
olduğumuz pazar payımızı bu sene de korumayı hedefliyoruz. Her zaman olduğu
gibi global makro riskler ve buna paralel olarak yaşanan çalkantıların devam
edeceği beklentisiyle, kurum olarak risklerimizi minimize etmek amacıyla Londra
merkezdeki yönetim ekipleriyle koordineli olarak çalışmaya devam 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 Tebliğinin gereklerini 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,
Bulunmamaktadır.

9.

İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler,
Sermaye piyasalarında aracılık faaliyetinde bulunan Şirketimiz, gelişen ve
değişen piyasa koşulları doğrultusunda ve müşteri taleplerine uygun olarak türev
piyasalarındaki yeni ürünlerle ilgili Pazar araştırma çalışmalarında bulunmaktadır.
Bunun yanı sıra, pazarda daha aktif olarak yer alabilmek için, önümüzdeki
dönemlerde halka arz faaliyet lisansı alınması uzun vadeli planlarımız arasındadır.

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
Uyum Görevlisi ve Müfettiş ile 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,
Yoktur.

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 bulunmak amacıyla
kurulmuştur. 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, 2009 yılını İMKB Hisse Senetleri
Piyasası'nda 12 aylık toplam 10.863.737.325.- TL'lik işlem hacmi ve % 1,36’lik
pazar payı ile aracı kurumlar arasında 22. sırada tamamlamıştır.

Aylar İtibariyle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Şirketimizce
Yapılan İşlemler
U
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15. Yatırımlardaki
gelişmeler,
teşviklerden
yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği,

yararlanma

durumu,

Lisanslama kapsamına tabii olan personellerimizin, ilgili lisans sınavlarına hazırlık
amaçlı kurslara katılmaları sağlanmıştır. Türkiye Sermaye Piyasası Aracı
Kuruluşları Birliği’nin düzenlemiş olduğu mesleki gelişime yönelik eğitimlere
katılımlar sağlanarak, sektörel gelişmeler yakından takip edilmeye çalışılmıştır.
Bu gelişmeler gösteriyor ki şirketimiz piyasalardaki ürün çeşitliliğini sağlamak ve
pazar paylarını sürekli artırarak kaliteli hizmet vermek yönünde 2009 yılı ikinci
çeyreği 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 hizmetlerinden ve satış
pazarlama faaliyetleri hizmet gelirlerinden oluşmaktadır.
Şirketimiz, 2009 yılı sonunda 89 aracı kurum arasında 22’inci sırada yer almış ve
%1.36 pazar payına sahip olmuştur. 2008 yılında Şirketimizin bu pazardaki payı
%1.18, sırası ise 29’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 hizmetlerinden 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
2009
2,64
0,33
0,67
0,50

31 Aralık
2008
2,61
0,32
0,68
0,36

19. İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler,
Yeni dönem için önceliğimiz, mevcut organizasyon yapımızda ve sahip olduğumuz
yetki belgeleri paralelinde faaliyetlerimizi artırmak, verdiğimiz hizmet kalitesinden
ödün vermeden faaliyetlerimizi sürdürmektir. Bunun yanısıra,2010 yılı içerisinde
Halka Arza Aracılık Faaliyetleri Yetki Belgelerini almak üzere Sermaye Piyasası
Kurulu’na başvuruda bulunulması planlanmaktadır.

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

Görevi

Mesleki Tecrübesi
Finans ve sermaye
piyasalarında 24 yıl

Fawzi Kyriakos-Saad

Yönetim Kurulu Başkanı

İffet Naz Aşcıoğlu

Yönetim Kurulu Başkan Yard. ve
Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür
Başyardımcısı

Nicholas Hugh McCall

Yönetim Kurulu Üyesi

Akın Tüzün

Yönetim Kurulu Üyesi

Uğur Bayar

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Tolga Koyuncu

Hisse Senedi Piyasası
Genel Müdür Yardımcısı

Cem Öksün

Yurtdışı Satış Genel Müdür Yardımcısı

Serdar Genç
Burcu Korkut

Finans ve sermaye
piyasalarında 31 yıl
Finans ve sermaye
piyasalarında 11 yıl
Finans ve sermaye
piyasalarında 22 yıl
Finans ve sermaye
piyasalarında 13 yıl
Finans ve sermaye
piyasalarında 14 yıl
Finans ve sermaye
piyasalarında 19 yıl

Operasyon
Genel Müdür Yardımcısı
Portföy Yönetiminden Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı ve Yatırım
Danışmanlığından Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı (Vakeleten)

Mustafa Emre Cüylan

Mali İşler
Genel Müdür Yardımcısı

Deniz Yegül

Müfettiş

Finans ve sermaye
piyasalarında 24 yıl

Finans ve sermaye
piyasalarında 11 yıl
Bağımsız Dış Denetim,
Finans ve sermaye
piyasalarında 11 yıl
Bağımsız Dış Denetim,
Finans ve Sermaye
piyasalarında 11 yıl

21.
Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve
işçiye sağlanan hak ve menfaatler,
a - Personel ve işçi hareketleri,
31.12.2009 itibariyle personel sayımız 24’dür.
Genel Müdür
Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür
Başyardımcısı
Yurtdışı Satış
Hisse Senedi Bölümü
Vadeli İşlem Bölümü
Yatırım Danışmanlığı
Araştırma
İç Denetim - Teftiş
Mali Kontrol / Muhasebe
Operasyon
Bilgi İşlem
Sekreter
Toplam

31 Aralık 2009
1

31 Aralık 2008
1

1
1
2
2
3
4
1
3
3
2
1
24

1
2
2
4
4
1
3
3
2
1
24

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 Aralik 2009 tarihi itibarıyla, tavan miktarları
2,365.16 TL ’dir. Rapor tarihi itibari ile, bu yükümlülük için 52,526 TL 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

İffet Naz Aşcıoğlu
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Uğur Bayar
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

