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DÖNEMİNE AİT 
 

FAALİYET RAPORU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I -   GENEL BİLGİLER : 
 
      a) Raporun Dönemi  
          Bu rapor 01.01.2013 – 31.03.2013 çalışma dönemini kapsamaktadır. 
 

b) Şirketin Ticaret Ünvanı 
MetroYatırım Menkul Değerler A.Ş.  

       
c) Ticaret Sicil Numarası 

358936 - 306518 
 
d) Şirketin İletişim Bilgileri 

Büyükdere Caddesi, Metro City A Blok No.171 K.17 
34330 1.Levent-İSTANBUL 
Tel. : 0212 344 0900 Fax. 0212 344 09 13 
İnternet Adresi : www.metroyatirim.com.tr 
 

e) Şirketimizin Yönetim Kurulu  Üyeleri aşağıda gösterilmiştir. 
 

Adı Soyadı Görevi Görev Süresi 
Yahya Kemal HACIOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı 29.04.2011 – 15.03.2013 
Güray GÜNAY Yönetim Kurulu Üyesi 29.04.2011 – 15.03.2013 
Tarık CENGİZ Yönetim Kurulu Üyesi 18.01.2013 – 15.03.2013 
Tarık CENGİZ Yönetim Kurulu Başkanı 15.03.2013 - Devam Ediyor. 
Ali Ertan ÇAKIR Yönetim Kurulu Üyesi 20.04.2012 - Devam Ediyor 
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Yönetim Kurulu Üyesi 15.03.2013 - Devam Ediyor. 
Ayten ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi 15.03.2013 - Devam Ediyor. 
Emin ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi 29.04.2011 - Devam Ediyor 

 
 

f) Şirketimizin 31.03.2013 tarihi itibriyle Ortaklık Yapısı aşağıdaki gibidir. 
 

ORTAĞIN ADI-SOYADI / ÜNVANI 
 PAY TUTARI 
(TL)   PAY ORANI(%) 

ANKARA METRO SEY.TUR.VE TAŞ.TİC.A.Ş. 10.048.961,25 99,249 
FATMA  ÖZTÜRK GÜMÜŞSU 72.357,00 0,715 
MURAT ARAZ 723,22 0,007 
YAHYA KEMAL HACIOĞLU 723,22 0,007 
GÜRAY GÜNAY 723,22 0,007 
ALİ ERTAN ÇAKIR 723,22 0,007 
EMİN ÖZTÜRK 723,22 0,007 

AYLA TOPRAK 65,65 0,001 

  10.125.000,00 100,00 

 
Şirketimizin son üç yılda dağıttığı temettü ve kar payı yoktur. 
 
 
 
 
 



g) İdari Faaliyetler 
 

Üst  Düzey Yöneticilerimiz; 
 

Adı Soyadı Görevi Görev Süresi 
Yahya Kemal HACIOĞLU Koordinatör 02.04.2010 – 01.02.2013 
Güray GÜNAY Genel Müdür 09.04.2010 – 01.02.2013 
Onur KAVGACI Genel Müdür Yrd. 15.04.2010 – 31.03.2012 
Abdullah AKSOY Genel Müdür  Yrd. 05.02.2013 – 14.02.2013 
Abdullah AKSOY Genel Müdür Vekili 14.02.2013 – 15.03.2013 
Abdullah AKSOY Genel Müdür 15.03.2013 - Devam Ediyor 
Erdoğan UĞURLU Genel Müdür Yrd. 08.04.2010 - Devam Ediyor 

 
 

31.03.2013  tarihi itibari ile  Şirketimizin personel sayısı 19 kişidir. 
  

           Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Aracı Kurumların Ücretlendirme esaslarına 
ilişkin ilkeler” çerçevesinde Kurumumuz çalışanlarına ücretlendirmeye ilişkin 
belirlenmiş yazılı Şirket politikası ve prosedür ilkeleri bulunmamaktadır. Ancak, şirket 
çalışanları yapmakta oldukları göreve göre belirlenen şirket içi dengeler ve adil 
personel politikası göz önünde bulundurularak belirlenen ücretleri almaktadırlar. 
Ayrıca, çalışanlara sosyal hak olarak yemek ücreti ödemesi yapılmaktadır. Şirketin 
finansal durumu ve ileriye yönelik projeksiyonları doğrultusunda çalışanlara 
performansa göre ücret artışı yapılmaktadır ve yıl içerisinde çalışana/çalışanlara 
performansa dayalı nakdi ve değişken prim tahakkuk edilmiştir. 
 
II – YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN          
       MALİ HAKLAR : 
 
       Şirketimizin mevcut üst yönetiminin görevleri aşağıdaki gibidir. 
 
       Tarık CENGİZ            Yönetim Kurulu Başkanı 
       Abdullah AKSOY       Genel Müdür  
       Erdoğan UĞURLU     Genel Müdür Yrd. 
 
 Koordinatör olarak görev yapan Yahya Kemal Hacıoğlu ve Genel Müdür olarak 
görev yapan Güray GÜNAY,  01.02.2013 tarihi itibariyle görevlerinden  ayrılmışlardır. 
 
      01.01.2013-31.03.2013 döneminde üst düzey yöneticilerine ödenen ücret toplamı 
226.718,-TL.dir. Yönetim kurulu üyelerine 3.363,-TL. huzur hakkı, Denetçilere 442,-
TL. denetçi  ücreti ödenmiştir. 
 
      01.01.2013-31.03.2013 döneminde 3.766,-TL. temsil ağırlama gideri ve 1.529,-
TL. seyahat ve konaklama giderimiz olmuştur. 
 
 
 
 
 
 



III  -  ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 
 
2013’ün ilk çeyreğinde yurtdışında ağırlıklı gündem maddesini Merkez Bankaları’nın 
açıklamaları oluşturdu. Yurtiçinde de benzer bir şekilde TCMB’nin açıklamaları yakından 
takip edilirken, önceki dönemlerde olduğu gibi Rating kuruluşlarının not artırımına ilişkin 
açıklamaları da piyasalar üzerinde etkili oldu. Ayrıca yurtiçinde Borsa İstanbul (BIST) 
içerisinde önemli ağırlığa sahip olan Bankacılık Sektörüne ilişkin gelişmeler piyasalarda 
dalgalanmaları beraberinde getirdi. 
 
Yurtdışında hiç şüphesiz piyasaları etkileyen en önemli gelişme FED’den gelen 
açıklamalardı. Bu açıklamalar dünya genelinde sadece borsaları değil, başta altın olmak 
üzere tüm emtiada satışları da beraberinde getirdi. Buna göre 2008 yılında başlayan 
ekonomik kriz sonrasında FED ekonomiyi desteklemek amacıyla piyasalara bol likidite 
sunmuş, en son olarak da 3.Parasal Genişleme programını (Quantitative Easing 3, QE3)  
devam ettirmekteydi. FED’in piyasalara sunmuş olduğu bu bol likidite her ne kadar ABD 
ekonomisinde büyümeye ilişkin beklentileri yeterince karşılayamasa da, sağlanan bol likidite 
bir tarafta borsalarda yükselişleri desteklerken diğer tarafta başta altın olmak üzere 
emtialarda yükselişleri beraberinde getirdi. 2012 yılının ikinci yarısından itibaren ise bazı 
FOMC (The Federal Open Market Committee, ABD Para Politikası Kurulu) üyeleri FED’in 
piyasalara sunmuş olduğu bol likiditenin gelecek dönemlerde ekonomiye zarar verebileceği 
beklentilerini gündeme getirdi. Bu beklentilere rağmen QE3’ün sonlandırılmasına ilişkin 
herhangi bir ifade Şubat ayındaki toplantıya kadar FOMC tutanaklarında yer almadı. Şubat 
ayında gerçekleştirilen FOMC toplantısı tutanaklarında ekonomideki iyileşmeye bağlı olarak 
QE3 kapsamında piyasalara verilen likiditenin azaltılabileceği yada tamamen 
durdurulabileceğinin yer alması piyasalarda şok etkisi yaptı. Buna bağlı olarak da başta altın 
olmak üzere tüm emtialarda sert satışları beraberinde getirdi. Bu durum gelecek dönemler 
için emtia fiyatlarını daha kırılgan bir şekil almasına neden olurken, son yılların birincil yatırım 
aracı olan altında yükselişin sonuna yaklaşıldığı beklentilerini kuvvetlendirdi. 
 
Euro bölgesinde ise ECB’nin adımları da en az FED kadar önemli arz etmektedir. Buna göre 
Euro bölgesinde ABD bezeri bir birlik yapısının bulunmaması nedeniyle yaşanan ekonomik 
krize merkezi bir hükümet yerine üye ülkeleri bazında palyatif önlemler alınması, ECB’nin 
yükünü daha fazla artırmaktadır. Buna göre kriz karşısında yeterince mali politika önlemleri 
alınamaması nedeniyle ECB almış para politikası önlemleri ile krizi aşmaya çalışmaktadır. 
Bunun yanında bir tarafta Almanya gibi ekonomisi görece güçlü dominant bir ülke ile diğer 
tarafta Fransa, İtalya, İspanya gibi ekonomileri görece zayıf ülkelerin birlik içinde yer alması 
ECB’nin karar alma sürecini de zorlaştırmaktadır. Tüm bu dengeler arasında ECB diğer 
Merkez Bankalarında olduğu gibi genişlemeci Para Politikası uygulamayı sürdürmektedir. 
  
Yurtiçinde de yurtdışına paralel TCMB’nin açıklamaları yakından takip edilmektedir. Buna 
göre bir tarafta 2012 yılının büyüme rakamlarının hayal kırıklığı oluşturması, diğer tarafta 
büyümedeki yavaşlamanın da etkisi ile cari açıkta yaşanan görece olumlu düzelme 
sonrasında TCMB de modaya uyarak sıkı duruşunu gevşetme sinyali vermektedir. Özellikle 
enflasyon tarafında düşüş yaşanması durumunda yılın ikinci yarısında TCMB’den büyüme 
yanlısı açıklamalar görebiliriz. Yurtiçinde takip edilen bir diğer önemli gelişme ise, Moody’s 
den gelebilecek olan not artırımına ilişkin açıklamadır. S&P ve Fitch’ten gelen not artırımları 
sonrasında gözler Moody’s e çevrilmiş olup, bu yıl içerisinde Moody’s den bir not artışı 
gelebilir.  
Bu gelişmeler ışığında bir tarafta dünya genelinde ekonomilerdeki kırılganlık devam etmekle 
birlikte, Merkez Bankalarının piyasalara sunmuş olduğu ucuz para - bol likidite sayesinde 
borsalarda görece yükselişler devam etmektedir.  
 
 
 
 



Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri: 
2013 yılı Ocak ayına 78.208 puandan başlayan Bileşik Endeks, gözlenen dalgalı 
seyir sonrasında 2013 yılı Mart ayını 85.899 puandan tamamlarken, Bileşik Endeks’in 
2013 yılı Ocak-Mart dönemi getirisi %9,83 olarak gerçekleşti. 
 
Sektöre ilişkin önemli gelişmelerden bir tanesi ise İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası’nın (İMKB) isminin Borsa İstanbul (BIST) olarak değiştirilmesidir. 
 
Şirket’imiz mevcut durumda aracılık hizmetlerinin yanında, piyasa danışmanlığı ve 
piyasa yapıcılığı hizmetlerini vermeye devam etmektedir.  
 

 
 Yatırımlar: 
   

2013 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.  

 
        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.  
 
 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. 
 
 



 
 
 
IV -  ŞİRKET FALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 
 
 
Şirketimizin sahip olduğu yetki belgeleri ve izin yazısı : 
 
 YETKİ BELGESİNİN 

  TARİHİ NUMARASI 

MENKUL KIYMETLERİN GERİ ALMA(REPO) VEYA SATMA(TERS 
REPO) TAAHHÜDÜ İLE ALIM SATIMI YETKİ BELGESİ 02.03.2005 ARK/RP-251 

ALIM SATIM ARACILIĞI YETKİ BELGESİ 02.03.2005 ARK/ASA-344 

HALKA ARZA ARACILIK YETKİ BELGESİ 02.03.2005 ARK/HAA-270 

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ YETKİ BELGESİ 02.03.2005 ARK/PY-232 

YATIRIM DANIŞMANLIĞI YETKİ BELGESİ 02.03.2005 ARK/YD-206 

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK YETKİ BELGESİ  14.12.2009 ARK/TAASA-161 

KREDİLİ MENKUL KIYMET, AÇIĞA SATIŞ VE MENKUL KIYMETLERİN 
ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİ İZİN BELGESİ 02.03.2005 ARK/KRD-228 

 
 
 
 
 
V – FİNANSAL DURUM 
 
      Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak bağımsız denetimden 
geçmemiş 31.03.2013 dönemine ait tablolarına göre; 
 
     2012  12 aylıkta 19.157.107,-TL olan aktif büyüklüğümüz 2013 yılı 3 aylıkta % 
11,95‘lik artışla 21.446.314,-TL olmuştur.  Faaliyet sonucunda  özkaynaklar 
13.572.322.- TL’sından % 3,42’lik azalışla 13.108.408,- TL.’ye    düşmüştür. 2013 yılı  
3 aylık brüt satış karımız 559.087-TL  ve faaliyet  giderlerimiz 1.137.273,-TL dir. 
1.097.040,-TL tutarındaki Genel Yönetim Giderleri  Faaliyet  giderlerimizin % 96,46’ini 
oluşturmaktadır. 
 
       

  Mali Oranlar 2013/03 2012/12 
1- Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vdl.Borçlar) 2,59 3,45 
2- Toplam Borçlar / Aktif Toplamı 0,39 0,29 
3- Özsermaye / Toplam Borçlar 1,57 2,43 
4- Net Dönem Karı(Zararı) / Toplam Aktifler -0,02 -0,12 
5- Net Dönem Karı(Zararı) / Öz Kaynaklar -0,035 -0,17 
6- Hisse Başına Kar -0,046 -0,23 

 
 
 



 
 
VI –  RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ  : 
 
Şirketimiz sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler yönetim kurulu 
ve üst yönetim tarafından değerlendirir.  
 
Şirketimiz, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer 
yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. 

Şirket yönetimi, mevcut borçların yönetilebilmesi için daha yüksek tutarda karlılık ve özkaynak 
düzeyine ulaşmayı hedeflemektedir. 
 
 
 
 
 
VII  -  DİĞER HUSUSLAR    : 
 
Yoktur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tarık CENGİZ                                          Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU 
Yönetim Kurulu Başkanı     Yönetim Kurulu Üyesi 
 


