OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2011 - 31.12.2011
DÖNEMİ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. Raporun Dönemi:

01/01/2011 - 31/12/2011

Şirketin Ünvanı:

Osmanlı Menkul Değerler Anonim Şirketi

Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, ad ve
soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri:
Ömer Zühtü TOPBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Tanju GÜNEL

Yönetim Kurulu Üyesi
M.Bahadır TEKER

Yönetim Kurulu Üyesi
M.Taylan TATLISU

Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
Veli Oruç İNAL
Denetleme Kurulu Üyesi
Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri’nin görev süreleri 2 yıl olup yapılacak ilk Genel
Kurul’da üyeliklere yeniden atama yapılacaktır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetleme
Kurulu Üyeleri Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen yetkilere haizdir.

2. İşletmenin peformansını 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,

Şirket’in 4.500.000 TL tutarındaki sermayesi 14 Aralık 2011 tarihinde yapılan Olağanüstü
Genel Kurul ile 6.100.000 TL’ye arttılmasına karar verilmiş olup, 14 Şubat 2012 tarih ve
7961 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile de tescil edilmiştir. Sermaye artışında
kullanılmak üzere taahhüt edilen 284.500 TL’lik tutar nominal değerden Şirket ortakları
tarafından tamamı 16 Şubat 2012 tarihinde ödenmiştir. Kalan 1.315.500 TL tutarındaki
payın 14 Şubat 2012 tarihinde İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası’nda Strateji Menkul
Değerler A.Ş. aracılığında tahsisli satış yöntemi ile satışına başlanmış, tamamının satışı
gerçekleşmiş, şirket bu şekilde toplam 3.573.250-TL özsermaye girdisi sağlamıştır . Birim
pay satış fiyatı 2,50 TL olarak gerçekleşen Şirket hisseleri 27 Şubat 2012 tarihinden itibaren
İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmeye başlamıştır.
2

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Portföy yönetim faaliyetine özel önem veren Şirket, varlık yönetimi konusunda önümüzdeki
dönemde de faaliyetlerini büyütürek sürdürmeyi hedeflemektedir .
Şirket Kayseri ve Ankara irtibat bürosunu 2011 yılı içerisinde faaliyete geçirmiştir. Öte
yandan Denizli ilinde irtibat bürosunu açılmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu’na
yapmış olduğu başvuru, 09/03/2012 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’nca olumlu
karşılanmıştır. Şirket önümüzdeki dönemde yeni merkezlerde irtibat büroları açmayı
hedeflemektedir.
Elektronik şube ve elektronik emir platformlarına özel önem veren Şirket, bu konuda çeşitli
stratejik işbirliklerine giderek Şirket müşterilerinin kullanımına münhasır özel emir tiplerinin
geliştirilmesini sağlamıştır. Bu konudaki çalışmaların önümüzdeki dönemde de artarak
sürdürülmesi hedeflenmekte olup, gelir kalemleri içinde elektronik alım satım sistemlerinin
payının artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca Şirkete ait olan finans portalı “BorsaDirekt”
2010 yılı başında yeniden güncellenerek faaliyete geçirilmiştir. Yapılacak stratejik işbirlikleri
ile söz konusu portal önümüzdeki dönemde daha da geliştirilecek ve Şirketin ürünlerinin ve
hizmetlerinin tanıtımı için aktif olarak kullanılmaktadır.
Ülkemiz sermaye piyasalarında özellikle son yıllarda aracılık sektöründe rekabet çok artmış
ve 2006 yılında komisyon oranlarının serbest bırakılması ile sektördeki ortalama komisyon
oranları çok düşük seviyelere inmiş, bu durumda aracılık sektörünün karlılığını olumsuz
etkilemiştir. TSPAKB’nin 2010 yılı “Türkiye Sermaye Piyasası” Raporunda sektörün
ortalama hisse senedi komisyon oranının onbinde 4.8’e indiği belirtilmiştir. Yine aynı rapora
göre VOB’da ise ortalama komisyon oranları onbinde 1.7’ye düşmüştür. Sektörde hizmet
veren birçok aracı kurumun faaliyet karlılığında yüksek işlem maliyetlerine karşılık düşük
komisyon gelirleri nedeniyle azalma olmuştur. Bu durumun önüne geçebilmek için aracı
kurumların gelir kalemlerinde çeşitlilik yaratmaları ve yeni sermaye piyasası
enstrümanlarının uygulamaya konulması gerekmektedir.
Şirket, hisse senedi ve VOB aracılık gelirleri dışında portföy yönetimi, yatırım fonu satış
gelirleri gibi yeni gelir yaratacak alanlarda faaliyet göstermekte olup aracılık hizmetlerinde
de özel emir tipleri gibi katma değer yaratacak ürünlerle önümüzdeki dönemde önemi daha
da artacak olan elektronik aracılık hizmetleri konusunda rekabet gücünü arttırmayı
planlamaktadır.
3. İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları ,
Şirket müşteri kredi finansman ihtiyacını ağırlıklı özsermaye üzerinden karşılamakta kısmen
Takasbank İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde oluşturulan Borsa Para
Piyasası’ndan karşılamaktadır.
Risk yönetim politikaları Şirket Denetim Komitesi’nin değerlendirmeleri çerçevesinde
Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulmaktadır.
Bu çerçevede Şirketin ana faaliyet konusunu oluşturan daha önce ihraç edilmiş sermaye
piyasası araçlarının alım satımına aracılık hizmetinde, sermaye piyasası araçlarının kredili
alımı, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerinde, türev araçların alım satımına aracılık
faaliyetinde ilgili mevzuat hükümleri yanında müşterilerin ödeme güçlerini, teminatlarının
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likiditesini ve piyasa riskini dikkate alan bir değerlendirme / teminatlandırma yapısı
oluşturulmuştur. Bu yapıda rapor döneminde temel bir değişiklik olmamıştır.
Öte yandan Şirket kaynaklarının yatırılacağı alanlara ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler
sonucunda Denetim Komitesi önerileri ve Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan yatırım ve
işlem limitleri ile zararı durdurma sınırında da dönem içinde bir değişiklik yapılmamıştır.

4. Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer
hususlar,
8 Ağustos 2011 tarihinde yapılan Genel Kurul’da Şirket’in geçmiş yıllara ait zararlarından
oluşan bilanço açığını kapatmak maksadıyla sermayesinin 13.750.000 TL’den 4.500.000
TL’ye düşürülmesine karar verilmiştir.
Şirket’in pay dağılımında ve ortaklık yapısında dönem içinde bunun dışında bir değişiklik
olmamıştır.
Şirket ana sözleşmesine göre, Şirket’in %1’ini oluşturan Ömer Zühtü TOPBAŞ’e ait A grubu
paylar yönetim ve denetim kurullarının seçiminde imtiyazlıdır.
Şirket’in 31/12/2011 tarihi itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
Hisse
Hissedar

Grubu

Pay Tutarı

Oran

(A)

45.000,00

1,00000%

(B)

2.379.813,30

52,88474%

MURAT BAHADIR TEKER

(B)

640.179,00

14,22620%

MURAT SALAR

(B)

45.000,00

1,00000%

MEHMET TAYLAN TATLISU

(B)

450.506,70

10,01126%

GEORG ROBERT WİEDERKEHR

(B)

401.709,60

8,92688%

VOLKAN ŞENTÜRK

(B)

45.016,20

1,00036%

TANJU GÜNEL

(B)

471.802,50

10,48450%

DİĞER

(B)

20.972,70

0,46606%

4.500.000,00

100,00000%

ÖMER ZÜHTÜ TOPBAŞ

Toplam
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Şirket’in 31/12/2011 tarihi itibariyle sahip olduğu yetki belgeleri aşağıdaki gibidir:

Belge Adı

İlgili

Kamu Belge No

Belge Tarihi

Kuruluşu
Alım

Satım

Aracılığı

Yetki

Belgesi

SPK

ARK / ASA -389

25.11.2010

Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi SPK

ARK / PY-269

25.11.2010

Türev Araçların Alım Satımına

ARK / TAASA - 25.11.2010

SPK

Aracılık Yetki Belgesi

181

Menkul Kıymetlerin Geri Alma SPK

ARK / RP-277

25.11.2010

(Repo) veya Satma (Ters Repo)
Taahhüdü ile Alım Satımı Yetki
Belgesi
Sermaye

Piyasası

Araçlarının SPK

B.02B1BSPK.0.16 25.11.2010

Kredili Alım, Açığa Satış ve
Ödünç Alma ve Verme İşlemleri
Belgesi

5. Konsolidasyona tabi işletmelerin ana ortaklık sermayesindeki payları hakkındaki
bilgi;
Yoktur
6. Hesap dönemini kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği yönetim
kurulu toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar,
Şirket’in 4.500.000 TL tutarındaki sermayesi 14 Aralık 2011 tarihinde yapılan Olağanüstü
Genel Kurul ile 6.100.000 TL’ye arttılmasına karar verilmiş olup, 14 Şubat 2012 tarih ve
7961 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile de tescil edilmiştir. Sermaye artışında
kullanılmak üzere taahhüt edilen 284.500 TL’lik tutar nominal değerden Şirket ortakları
tarafından tamamı 16 Şubat 2012 tarihinde ödenmiştir. Kalan 1.315.500 TL tutarındaki payın
14 Şubat 2012 tarihinde İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası’nda Strateji Menkul Değerler
A.Ş. aracılığında tahsisli satış yöntemi ile satışına başlanmış, tamamının satışı gerçekleşmiş,
şirket bu şekilde toplam 3.573.250-TL özsermaye girdisi sağlamıştır . Birim pay satış fiyatı
2,50 TL olarak gerçekleşen Şirket hisseleri 27 Şubat 2012 tarihinden itibaren İMKB Gelişen
İşletmeler Piyasası’nda işlem görmeye başlamıştır.
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7. İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler,
Şirketimiz, hisse senedi, vadeli işlem opsiyon borsası, varlık yönetimi, İMKB tahvil bono
piyasası aracılık hizmetlerine ilaveten irtibat bürosu ve internet işlemlerinde de etkili olmak
için girişimlerde bulunmaktadır.
Şirketimiz 2011 yılı içerisinde 4 adet serbest fon kurumuş, ayrıca Mira Menkul Değerler
A.Ş.’nin kurucusu olduğu “Mira Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu”nun,
Şirketimizce devralınmasına ve unvanının “Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Tahvil ve
Bono Fonu” olarak değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin
verilmiştir.
2012 yılında İMKB Gelişen İşletmeler Piyasasında işleme başlaması yolu ile halka arz
olması şirketimiz için önemli bir gelişme olacaktır.
8. Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri,
Yoktur.

9. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa, bunun nedenleri ve yapılan
değişikliklerin neler olduğu;
a- Şirket esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. maddesiki ödenmiş sermaye 13.745.000
adet paydan oluşan 13.745.000,00- TL iken Şirket bilançosunda geçmiş yıl zararlarından
oluşan bilanço açığını kapatmak maksadıyla Şirket sermayesi 4.500.000 (Dört milyon beş
yüz bin) adet paydan oluşan 4.500.000,00- TL’ye indirilmiş ve ortakların payları eşit oranda
azaltılmıştır.
b- İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmeye başlaması için gerekli olan, esas
sözleşmesinin 3 ve 4. maddelseinde değişiklik yapılmıştır.
10. Varsa hisse senetleri dışında çıkarılmış bulunan menkul kıyetlerin tutarı, bunların
Şirket’e getirdiği yük ve ödeme miktarları,
Yoktur.
11. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi,
Şirketimiz, 2011 yılında, hisse senedi işlem hacmi sıralamasında 89 üye arasında
7.219.266.791 TL tutarındaki işlem hacmi ve % 0,52 pazar payı ile 49. olmuştur. 2010
yılında, hisse senedi işlem hacmi sıralamasında 87 üye arasında 5.164.500.503 TL
tutarındaki işlem hacmi ve % 0,41 pazar payı ile 50. sırada yer almıştır.
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Repo-Ters Repo Pazarı’nda 2011 yılında 1.155.667.000 TL tutarındaki işlem hacmi ile aracı
kurumlar arasında 66. olmuştur. 2010 yılında 170,290,000.- TL tutarındaki işlem hacmi ile
aracı kurumlar arasında 77. sırada yer almıştık.
Kesin alım satım Pazarı’nda 2011 yılında 645.801.283 TL tutarındaki işlem hacmi ile aracı
kurumlar arasında 48. olmuştur. 2010 yılında 350,193,569.- TL tutarındaki işlem hacmi ile
aracı kurumlar arasında 53. sırada yer almıştık.
12. Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne
ölçüde gerçekleştirildiği,
Yoktur.
13. Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve
bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve prodüktive katsayılarındaki
gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri,
Yoktur.

14. Düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finasal durum,
karlılık ve borç ödemelerine ilişkin temel rasyolar,
Cari Oran
Borç-Aktifler Oranı, Finansal Kaldıraç
Karlılık Oranı *
Finansal Duran Varlıklar-Duran Varlıklar Oranı

1.24
1.26
50.91

Rasyolar, finansal tablo esas alınarak hesaplanmıştır.
* Şirket 2011 yılını dönem zararı ile kapattığından karlılık oranı hesaplanmamıştır.

15. Üst yönetimde yıl içerisinde yapılan değişiklikler ve görev tanımları,
2011 yılı içerisinde şirketimize Genel Müdür Yardımcısı ünvanı ile göreve başlayanlar dahil
üst yönetim listesi aşağıdaki gibidir;
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Adı Soyadı

Ünvanı

Mehmet Taylan
TATLISU

Genel Müdür

Pınar AKSOY
Aylin BAKAY
TERCAN

Sorumluluk Alanı

Genel Müdür
Yrd.
Genel Müdür
Yrd.

Mesleki
Tecrübesi
16

Satış ve Pazarlama

23

Varlık Yönetimi

22

16. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye
sağlanan hak ve menfaatler,
2011 yılında ortalama personel sayısı 31 kişi, 2010 yılında ortalama personel sayısı 24
kişidir. Şirketimiz personeli herhangi bir sendikaya bağlı değildir ve toplu sözleşme
görüşmeleri yapılmamaktadır. Personel ücretleri Şirket’in kârlılığı, diğer şirketlerdeki ücret
seviyeleri ve personelin performansları göz önüne alınarak tespit edilmektedir. Dönem içinde
personele sağlanan hak ve menfaatler; ücretler, maaş, prim ve ikramiyeler, çeşitli tazminatlar,
SSK işveren payı, SSK İşsizlik Sigortası işveren payı ve SSK Sosyal Güvenlik Destekleme
Primi işveren payından oluşmaktadır. Bunun yanısıra personelimize ulaşım için yol yardımı
ve yemek imkanı sağlanmakta, sağlık sigortası yapılmaktadır.
17. Merkez dışı örgütlerin olup olmadığı,
Şirketimizin Ankara ve Kayseri’de irtibat bürosu bulunmaktadır.

8

