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METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

01.01.2011-31.03.2011 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 
 

2010 yılında, piyasalarda beklenen durumun aksine, krizin etkileri beklenildiği kadar 
hissedilmedi. Dolayısıyla olumlu gelişmeler yaşandı ve gelişmekte olan ülkeler iyi bir yıl 
geçirdi. Yılın ilk çeyreğinde de gelişmiş ülkelerin ekonomik performanslarından ziyade 
gelişmekte olan ülke ekonomilerinin beklentilerin üstünde performans sergilemeleri dikkatleri 
gelişmekte olan ülkelerin para politikalarına çevirdi. 
2011 yılının ilk çeyreğinde ele alınabilecek önemli hususlardan birisi, Yunanistan ile birlikte 
başlayan borç krizi dalgasının İrlanda, Portekiz ve son olarak İspanya’da da ortaya çıkmasıdır. 
Oluşan bu borç krizi dalgası, Avrupa Birliğini sıkı tedbirler almaya yöneltti. Ancak, 
uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının, Mart ayı içerisinde Yunanistan, Portekiz ve 
İspanya’nın kredi notunda indirime gitmesi, alınan tedbirlerin yeterli olmadığını gösterdi. Bu 
da, bölgede yaşanan borç krizinin, birliğin diğer ülkelerinde de ortaya çıkabileceğine yönelik 
endişeler oluşmasına neden oldu. 
Ayrıca Ortadoğu da, Tunus ile başlayan ve en son Libya’ ya kadar uzanan demokrasileşme 
hareketleri ve akabinde çıkan isyanlar nedeniyle, petrol fiyatlarının son 32 ayın zirvesine 
ulaşması ve beraberinde altın fiyatlarının artması yüksek enflasyona yönelik endişeler yarattı. 
Bütün bu gelişmeler ve Avrupa Merkez Bankası (ECB)’nin gelecek dönemde faizi 
arttırabileceğine yönelik açıklamalarda bulunması, Euro’nun Dolar karşısında değer 
kazanmasına yol açtı. 
Türkiye ekonomisine bakacak olursak, Mart ayında açıklanan büyüme rakamlarına göre 2010 
yılının son çeyreğinde ekonominin, beklenti olan %7,3’ün üstünde %9,2 ve yıllık bazda %8,9 
büyümesi, ekonomik güçlenmenin 2009 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde devam ettiğini 
gösterdi.  Ortadoğuda yaşanan karışıklıklar nedeniyle, ABD ham petrolünün varil fiyatında 
80$ seviyesinden başlayan ve önlenemeyen yükseliş trendi 108,24$ dolara kadar devam etti. 
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 118,91$’ a kadar arttı. Petrol fiyatında yaşanan 
bu artışların, petrole aşırı duyarlı Türkiye ekonomisine etkileri negatif yönde oldu. 
Türkiye’nin bu bölge ülkelerine olan ihracatını olumsuz yönde etkiledi. Yabancı yatırımcılar 
üzerinde yarattığı endişeler nedeniyle de İMKB Hisse senetleri piyasasında yüklü yabancı 
sermaye çıkışları meydana geldi ve 2010 yılında kapanış rekoru kırarak 71.543 puanı gören 
İMKB100 endeksi bu dönemde son 3 ayın en düşük seviyesi olan 58.068 puanı gördü. Ayrıca 
yaşanan yabancı sermaye çıkışının etkisiyle cari açık, bir önceki yılın aynı ayına göre %91 
genişleyerek 5,9 milyar $’a yükseldi. 
İlk çeyrekte önem bir diğer gelişme de, Merkez Bankası’nın munzam karşılıkları arttırması 
oldu. Piyasadaki para miktarının kontrol edilmesi, artan kredi hacminin ve piyasadaki 
paranın azaltılması sebebiyle Merkez Bankası’nın almış olduğu bu kararının ardından, 
borsadaki bankacılık sektörü hisselerinde satış baskısı arttı. Ayrıca, munzam karşılıkların 
arttırılması, bankaların kârlılıklarının azalacağı yönünde endişelere yol açsa da, uluslar arası 
kredi derecelendirme kuruluşlarının, alınan yeni politika kararlarının uygulanmasıyla 
bankacılık sisteminin güçleneceğine yönelik açıklamalarda bulunmaları TCMB’nin izlediği 
politikayı destekledi.  
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A ) ARACI KURUMU-YÖNETİM VE DENETİM KURULLARINI TANITICI BİLGİLER 

  
 1- Şirketin Ticaret Ünvanı : 
  Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  
  
 2- Raporun Dönemi :  
  01.01.2011 – 31.03.2011 
 
 3- Dönem içinde Şirketimizin Yönetim ve  Denetleme Kurullarında görev                                                           
             alan Başkan ve Üyelerin ad soyad ve ünvanları ile görev süreleri;       

 
Adı Soyadı Görevi Görev Süresi 
Tarık CENGİZ Yönetim Kurulu Başkanı 17.09.2004 - Devam Ediyor 
Fatma ÖZTÜRK 
GÜMÜŞSU Yönetim Kurulu Üyesi 17.09.2009 - Devam Ediyor 

Uğur DAĞISTANLI Yönetim Kurulu Üyesi 17.09.2004 - Devam Ediyor 

Murat ARAZ Yönetim Kurulu Üyesi 01.12.2009 - Devam Ediyor 
Yahya Kemal 
HACIOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi 24.05.2010 - Devam Ediyor 

Uğur ÖZTÜRK Denetim Kurulu Üyesi 13.08.2008 - Devam Ediyor 

Yalçın BAKIR Denetim Kurulu Üyesi 27.05.2008 - Devam Ediyor 
 
  
 4- Dönem içinde Ortaklık ve Sermaye yapısında meydana gelen            
          değişiklikler; 
   
  Dönem içinde ortaklık yapımızda herhangibir değişiklik olmamıştır. 
 

Ankara Metro Turizm Taş. Ltd. Şti. 9.924.900,00 

Fatma Öztürk Gümüşsu 71.463,70 

Ekrem Öztürk 714,29 

Tarık Cengiz 714,29 

Uğur Dağıstanlı 714,29 

Murat Araz 714,29 

Yahya Kemal Hacıoğlu 714,29 

Ayla Toprak 64,85 

   Toplam 10.000.000,00 
   Sermaye Taahhüdü 0,00 
   Net Toplam 10.000.000,00 

 
Ortak sayımız 8 (Sekiz) olup. sermayemizin %10’undan fazla payına sahip ortağımız      

 Ankara Metro Seyahat Tur. Taş. Ltd Şti. sermayedeki payı  9.924.900,00 TL’dir. Bu    
           payın sermayeye oranı %  99,2490’dur. 
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 Şirketimizin son üç yıldaki dağıttığı temettü ve kar payı olmayıp. elde edilen kar 
 SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Seri: XI No:29 sayılı Tebliğ 
 gereği “geçmiş yıllar zararı” nda izlenen tutardan mahsup edilmiştir. 
 
5- Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri: 

 
2010 yılını 66.004 puandan tamamlayan ve 2010 yılındaki getirisi %24 seviyesinde 
gerçekleşen bileşik endeks; yeni yıla 66.363 puanla başladı ve ilk 3 aylık süreçte 58.068 – 
69.795 bandında işlem gördü. TCMB’nin almış olduğu kararlar sonrasında borsalarda kayıp 
yaşanması işlem hacminde de düşüş yaşanmasına neden oldu. Düşük işlem hacmi nedeniyle 
sektörde faaliyet gösteren şirketler gelir kaybı baskısı ile karşı karşıya kaldılar. Diğer taraftan 
bu çeyrekte artan halka arzlara bağlı olarak Şirket’ler ek gelir elde etme olanağına kavuştular. 
 
TCMB kararları sonrasında borsa üzerindeki baskının gelecek dönemlerde de devam etmesini 
beklemekle birlikte, hem seçimlerin sonuçlanması hem de halka arzlara ilişkin olumlu 
beklentilere bağlı olarak sektör, gelecek dönemlerde büyümesini devam edecektir. 
 

    
        B ) FAALİYETLER 
     
 1- Yatırımlar: 
   

2011 için yapılan analizler ve öngörüler ışığında  sağlıklı büyümenin devam ettirilmesi 
maliyetlerin düşürülerek verimliliğinin arttırılması konusunda  internet şubeciliğinin 
katkısınının artırılması konusunda çalışmalar devam etmektedir. 
  
Müşteri memnuniyeti odaklı .kurumsal yönetim ilkelerine bağlı kaliteli hizmet 
anlayışından ödün vermeyen  aracı kurumumuz güçlü sermayesi ile kurumsal 
yatırımcılara erişmeyi ön planda tutmuştur. Anadolu’da ki yatırımcılara Ankara şubesi 
ile hizmet sağlamaya devam etmektedir. 

           
 2- Mal ve Hizmet Üretimine İlişkin Faaliyetler: 

  
Metro Yatırım  Hazine ve Araştırma Bölümü.  Kurumumuz müşterileri ile  çalışanlarına 
ışık    tutabilmesi amacıyla; her iş gününde içeriğinde bir önceki günün İMKB 
verileri, Hisse    Senedi ve Para Piyasaları yorumları, vadeli islem ve opsiyon borsası 
günlük yorum ve beklentileri, şirket haberleri ve gündemden başlıkların yer aldığı 
Günlük Bülten’i hazırlamakta ve bu bülteni IMKB 1. Seans başlamadan önce 
yönetime, tüm personele ve  müşterilere elektronik   ortamda ulaştırmaktadır. 
 

 Araştırma Bölümü, Yönetim ve müşterilerimizin şirketler ve sektörler ile ilgili talep 
 etmiş olduğu özel raporların hazırlanması, bir sonraki yıl beklentilerini içeren (borsa 
 ve sermaye piyasaları ile genel makro dengeler) çalışmaların yapılması, şirket   
 bilânçolarının açıklandığı dönemlerde verilerin ilgili  personele ve  müşterilere   
 iletilmesi, araştırma raporlarının internet kanalıyla müşterilere gönderilmesi, şube 
 ve müşteriler ile sabahları seans öncesi günlük beklentilerin yatırım uzmanlarına      
 konferans sistemiyle bildirilmesi gibi diğer faaliyetleri de yürütmektedir.  
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  Hazine bölümü Araştırma Bölümü ile koordineli olarak çalışarak, şirket portföyü ve 
 portföy yönetimi   sözleşmesi yapılan Yatırım ortaklıklarının  repo, ters repo işlemlerini  
 şirket müşterilerinin ve şirketin günlük nakitlerini Borsa Para Piyasasında 
 değerlendirerek çalışmalarını sürdürmüş yatırımcılarımıza en iyi hizmeti sunmaya 
 gayret   göstermiştir. Ayrıca Kurumsal  yapının ve kurum kültürünün oluşmasında  
 eğitim kazanımlarının büyük önemi  olduğunu düşünen yönetimimiz yıl içinde  
 seminerler düzenleyerek, sermaye  piyasalarındaki gelişmeleri  personeline 
 aktarmaya böylece yeni trendlerin  yakalanmasına.değişimlere uyum sağlanmasına   
 özen göstermiştir.Bazı dönemlerde  müşterilerin de katılımı ile gerçekleştirilen 
 toplantıların  motivasyonu Metro  Yatırımın ayrıcalığını yansıtmaktadır. 
 
3- Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler: 

 
   2011- 3 aylık  Faaliyet dönemi Bilanço ve Gelir Tablosu  karşılaştırmalı olarak  TL 
    bazında Ek/2’de  verilmiştir. 
 
   TL Bazında Bilanço ve Gelir Tablosu: 
  2010  12 aylıkta 19.943.771,-TL olan aktif büyüklüğümüz 2011 yılı 3 aylık  % - 
             17 ‘lik azalışla 16.569.003,-TL’ye düşmüştür.  Faaliyet sonucunda  

 kar edilmesi  sonucu özkaynaklar 13.489.286.- TL’sından % 4,47 ‘lik artışla 
14.092.357,-TL’ye yükselmiştir .  2011 yılı  3 aylık brüt satış karımız 1.025.504,- TL  
ve Faaliyet  giderlerimiz 854.153,-TL dir. 814.001,-TL tutarındaki Genel Yönetim 
Giderleri  Faaliyet giderlerimizin % 95,30 ’sini oluşturmaktadır. 

 
   01 Ocak – 31 Mart  2011 hesap dönemine ait  Denetçi Raporu Ek-4 ve Finansal                                
             Raporlar Ek-2’de sunulmuştur. 
    

  Mali Oranlar 2011/03 2010/12 

1- Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vdl.Borçlar) 5,04 3,09 

2- Toplam Borçlar / Aktif Toplamı 0,15 0,32 

3- Özsermaye / Toplam Borçlar 5,69 2,09 

4- Net Dönem Karı(Zararı) / Toplam Aktifler 0,04 0,12 

5- Net Dönem Karı(Zararı) / Öz Kaynaklar 0,04 0,18 

6- Hisse Başına Kar 0,07 0,34 
 
4- İdari Faaliyetler: 
  

Şirkette 2011 03  aylık  hesap dönemi itibari ile 42 personel istihdam edilmiştir 
 

C ) Kar Dağıtm Önerisi ve Sonuç:   
 

  2011 Yılı 3 aylık Faaliyetlerimiz vergi öncesi  570.352,- TL  kar ile 
          sonuçlanmıştır. 
  

 
Yönetim Kurulu Başkanı      Yönetim Kurulu Üyesi 
Tarık CENGİZ        Uğur DAĞISTANLI 
 


