METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
01.01.2011-30.09.2011 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU
2011 yılının ilk çeyreğinde borçlu Euro Bölgesi ülkelerine yönelik gelişmelerin yoğun olarak global
piyasaları etkilediğini söyleyebiliriz. Bir yanda Yunanistan’da çözüme kavuşturulamayan borç
sorunları diğer yanda ise Portekiz’de yaşanan siyasi belirsizlik Euro Bölgesi’ne yönelik endişelerin
artmasına neden oldu. Bununla birlikte Japonya’da yaşanan deprem ile birlikte Fukushima nükleer
reaktöründe oluşan radyoaktif sızıntı neticesinde global piyasalarda yaşanan tedirginlik arttı. Öte
yandan Ortadoğu’da yaşanan gerginliklere Libya’da ki halk ayaklanmaları da eklenince özelliklede
petrol fiyatlarının hızla arttığı bir dönem yaşandı.
2011’in ikinci çeyreğinde ise küresel büyümenin hız kestiğine yönelik endişelerin etkisiyle global
piyasalarda dalgalı seyir devam etti. Yunanistan’ın borç krizine yönelik endişeler, Ortadoğu’da
yaşanan siyasi gerginlikler ile ABD’den gelen büyümenin zayıfladığına yönelik belirsizlikler
piyasalardaki risk algısını büyük oranda değiştirmiş ve olumsuz yönde etkilemiştir. Türkiye diğer
gelişmekte olan ülkelere nazaran yılın ilk yarısında hızlı bir büyüme sergilese de Avrupa ve
Ortadoğu’da yaşanan ekonomik ve siyasi belirsizliklere piyasalar kayıtsız kalamadı. Dünya genelinde
yükselen emtia fiyatları Türkiye’nin cari açığını tetiklemeye devam etti. TCMB’nin, hız kazanan kredi
genişlemesinin önünü kesmeye yönelik aldığı tedbirler özellikle de bankaların kârlılıklarını azaltıcı
önlemler olarak algılandı ve yurtiçi piyasalarda aşağı yönlü seyir izlenmesine neden oldu. TCMB’nin
bankaların munzam karşılık oranlarını artırarak piyasadaki likiditeyi azaltıcı bir politika izlemesi
ikinci çeyrekte İMKB’de önemli bir ağırlığı oluşturan banka hisselerinde satışlara yol açtı ve Bileşik
Endeks’te önemli kayıplara neden oldu.
Temmuz ayı genelinde borç krizi yaşayan Euro Bölgesi ülkelerine İtalya ve İspanya gibi ülkelerin de
eklenmesi küresel büyümenin yavaşladığına dair endişelere ivme kazandırdı. Temmuz ayı sonlarına
doğru Yunanistan’a yapılacak yardım paketine dair olumlu gelişmeler, piyasaları kısa süreli rahatlatsa
da ABD’de Temmuz ayı boyunca zayıf gelen makroekonomik verilere, borçlanma tavanının
artırılması konusunda uzlaşmaya varılamaması da eklenince küresel piyasalardaki risk iştahında düşüş
görüldü. Küresel riskin hızla arttığı bu dönemde artan cari açığı önlemeye yönelik çalışmalara hız
kazandıran TCMB bir yandan da Türk Lirası’ndaki değer kayıplarının önünü geçmeye yönelik olarak
döviz alım ihalelerini durdurdu ve bir yıldan uzun vadeli döviz yükümlülükleri üzerindeki munzam
karşılıkları azalttı. Merkez Bankası tarafından yapılan müdahale sonucunda Türk Lirası kayıplarını az
da olsa geri aldı.
Ağustos ayı genelinde ise Euro Bölgesinde devam eden borç krizi belirsizliği ve ABD’de beklentilerin
altında gelen makroekonomik verilere, uluslar arası kredi derecelendirme kuruluşlarından S&P’ nin
ABD’nin kredi notunu indirmesi eklenince küresel piyasalarda satış baskısının arttığı bir ay izledik.
Yurtiçi piyasalar da yurtdışı piyasalara kayıtsız kalmadı ve aşağı yönlü dalgalı bir seyir izledi.
TCMB’nin politika faizini 50 baz puan düşürüp, döviz satış ihaleleri açmaya başlaması yurtiçi
piyasaları rahatlatmaya yetmedi.
Eylül ayına baktığımızda ise TCMB’nin bankaların Türk Lirası rezerv yükümlülüklerinin %10’a kadar
olan kısmını döviz cinsinden tutabileceklerine karar vermesi ve uluslar arası kredi derecelendirme
kuruluşlarından Standard&Poor’s’un Türkiye’nin yerel para cinsinden kredi notunu iki basamak
birden yükselterek ‘BB+’ dan ‘BBB-’ ye yükseltmesi Bileşik Endeks’in Eylül ayını hafif yükselişle
kapatmasını sağladı. Özetle Temmuz-Eylül dönemini kapsayan 3.Çeyrek, belirsizlilerin devam ettiği
ve borsaların yön arayışında olduğu bir dönem oldu.

Yönetim Kurulu
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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 – 30.09.2011

3- Dönem içinde Şirketimizin Yönetim ve Denetleme Kurullarında görev
alan Başkan ve Üyelerin ad soyad ve ünvanları ile görev süreleri;
Adı Soyadı
Tarık CENGİZ
Yahya Kemal
HACIOĞLU
Yahya Kemal
HACIOĞLU
Fatma ÖZTÜRK
GÜMÜŞSU
Uğur DAĞISTANLI
Güray GÜNAY
Murat ARAZ
Emin ÖZTÜRK
Yalçın BAKIR
Uğur ÖZTÜRK
Yalçın BAKIR
Uğur DAĞISTANLI
Volkan ŞİRANUN

Görevi
Yönetim Kurulu Başkanı

Görev Süresi
17.09.2004 – 29.04.2011

Yönetim Kurulu Başkanı

29.04.2011 - Devam Ediyor

Yönetim Kurulu Üyesi

24.05.2010 – 29.04.2011

Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Kurulu Üyesi
Denetim Kurulu Üyesi
Denetim Kurulu Üyesi
Denetim Kurulu Üyesi

17.09.2009 – 29.04.2011
17.09.2004 – 29.04.2011
29.04.2011 - Devam Ediyor
29.04.2011 - Devam Ediyor
29.04.2011 - Devam Ediyor
29.04.2011 - Devam Ediyor
13.08.2008 – 29.04.2011
27.05.2008 – 29.04.2011
29.04.2011 - Devam Ediyor
29.04.2011 - Devam Ediyor
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4- Dönem içinde Ortaklık ve Sermaye yapısında meydana gelen

değişiklikler;
Dönem içinde ortaklık yapımızda aşağıdaki gibi değişiklik olmuştur.

SERMAYE ARTIRIM ÖNCESİ
ORTAKLIK YAPISI
ORTAĞIN ADI
SOYADI ÜNVANI
Ankara Metro
Seyahat Tur. Taş.
A.Ş.
Fatma ÖZTÜRK
GÜMÜŞSU
Ekrem ÖZTÜRK
Uğur DAĞISTANLI
Tarık CENGİZ
Yahya Kemal
HACIOĞLU
Murat ARAZ
Güray GÜNAY
Yalçın BAKIR
Emin ÖZTÜRK
Ayla TOPRAK

Pay Tutarı
(TL)

Pay Oranı
(%)

SERMAYE ARTIRIM
SONRASI ORTAKLIK
YAPISI
Pay Tutarı
Pay Oranı
(YTL)
(%)

9.924.900,00

99.249

10.048.961,25

99.249

71.463,70
714,29
714,29
714,29

0.715
0.007
0.007
0.007

72.357,00
0
0
0

0.715
0
0
0

714,29
714,29
0
0
0
64,85

0.007
0.007
0
0
0
0.001

723,22
723,22
723,22
723,22
723,22
65,65

0.007
0.007
0.007
0.007
0.007
0.001

10.000.000,00

100,00

10.125.000,00

100,00

Ortak sayımız 8 (Sekiz) olup. sermayemizin %10’undan fazla payına sahip ortağımız
Ankara Metro Seyahat Tur. Taş. A.Ş. sermayedeki payı 10.048.961,25 TL’dir. Bu
payın sermayeye oranı % 99,2490’dur.
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:
2011 Haziran ayını 63.269 puandan tamamlayan İMKB 100 Endeks’i; 30.09.2011
tarihinde 59.693 puandan kapandı. Buna bağlı olarak da İMKB 100 Endeks’inin
Temmuz-Eylül dönemindeki değer kaybı -% 5,65 seviyesinde gerçekleşti. Bu
dönemde özellikle Yunanistan’ın borç krizine yönelik belirsizliklerin çözüme
kavuşturulamaması yurtdışı piyasalara paralel Bileşik Endeks’te de satışlara neden
oldu.
Halka arzlar tarafında, Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(MEPET) ve Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (EUKYO) halka arzı Temmuz ayı
içerisinde, Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin halka arzı ise Ağustos ayı
içerisinde tamamlanmıştır.
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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.
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.
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3- Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:
2011- 9 aylık Faaliyet dönemi Bilanço ve Gelir Tablosu karşılaştırmalı olarak TL
bazında Ek/2’de verilmiştir.

TL Bazında Bilanço ve Gelir Tablosu:
2010 12 aylıkta 19.941.474,-TL olan aktif büyüklüğümüz 2011 yılı 9 aylık % 0,13‘lük artışla 22.571.224,-TL’ye yükselmiştir. Faaliyet sonucunda
kar edilmesi sonucu özkaynaklar 13.489.286.- TL’sından % 24’lük artışla
16.756.158,- TL.’ye yükselmiştir . 2011 yılı 9 aylık brüt satış karımız 7.790.698,- TL
ve Faaliyet giderlerimiz 3.873.482,-TL dir. 3.674.500,-TL tutarındaki Genel Yönetim
Giderleri Faaliyet giderlerimizin % 95 ’ini oluşturmaktadır.
01 Ocak – 30 Eylül 2011 hesap dönemine ait Denetçi Raporu ve Finansal
Raporlar ilişikte sunulmuştur.

123456-

Mali Oranlar
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vdl.Borçlar)
Toplam Borçlar / Aktif Toplamı
Özsermaye / Toplam Borçlar
Net Dönem Karı(Zararı) / Toplam Aktifler
Net Dönem Karı(Zararı) / Öz Kaynaklar
Hisse Başına Kar

2011/09
3,89
0,26
2,88
0,14
0,19
0,38

2010/12
3,09
0,32
2,09
0,12
0,18
0,34

4- İdari Faaliyetler:
Şirkette 2011 09 aylık hesap dönemi itibari ile 39 personel istihdam edilmiştir

C ) Kar Dağıtm Önerisi ve Sonuç:
2011 Yılı 9 aylık Faaliyetlerimiz vergi öncesi 4.087.130,- TL kar ile
sonuçlanmıştır.

Güray GÜNAY
Genel Müdür

Yahya Kemal HACIOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı
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DENETÇİLER RAPORU
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Kurulu'na
—

—

Ortaklığın Unvanı
Merkezi

: METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
: Büyükdere Cad. No:171 Metro City A Blok
Kat 7 1.Levent Şişli İSTANBUL

Sermayesi
Faaliyet Konusu

:10.125.000.-YTL(Onmilyonyüzyirmibeşbin TL.)
: Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde
sermaye piyasası aracılık faaliyetlerinde
bulunmak.

Denetçi veya Denetçilerin adı
ve görev süreleri. ortak veya
şirketin personeli olup olmadıkları:

Uğur DAĞISTANLI-29.04.2011-Devam
Ediyor. Görev Süresi 3 yıldır.
Şirket ortağı ya da personeli değildir.
Volkan ŞİRANUN-29.04.2011-Devam
Ediyor. Görev Süresi 3 yıldır.
Şirket ortağı ya da personeli değildir.

—

—

—

Katılınan Yönetim Kurulu ve
yapılan Denetleme Kurulu
toplantıları sayısı

: Yönetim Kurulu Toplantılarına katılınmamış.
ancak toplantılar hakkında Yönetim Kurulu
Üyelerinden bilgi alınmıştır.

Ortaklık hesapları. defter ve
belgeleri üzerinde yapılan
incelemenin kapsamı. hangi
tarihlerde inceleme yapıldığı
ve varılan sonuç

: Dönem içinde; üçer aylık dönemler itibariyle
olmak üzere 2 kez kanuni defter ve
kayıtları incelenmiş ve tutulan kayıtların
mevzuata. şirket ana sözleşmesine uygun
olduğu görülmüştür.

Türk Ticaret Kanunu'nun
353'üncü maddesinin 1'inci
fıkrasının 3 numaralı bendi
gereğince ortaklık veznesinde
yapılan sayımların sayısı
ve sonuçları

: Ortaklık veznesinde 2 kez sayım yapılmış.
sayım sonuçlarının defterlere uygun olduğu
görülmüştür.
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—

—

Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü
maddesinin 1'inci fıkrasının
4 numaralı bendi gereğince
yapılan inceleme
tarihleri ve sonuçları
: Yapılan incelemeler sonucunda her nevi
kıymetli evrakın kayıtlı ve mevcut olduğu
tespit edilmiştir.
İntikal eden şikâyet ve
Yolsuzluklar ve bunlar
hakkında yapılan işlemler
: Herhangibir şikayet ve yolsuzluk intikal
etmemiştir.

Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 01.01.2011 – 30.09.2011 dönemi hesap ve işlemlerini
Türk Ticaret Kanunu. ortaklığın esas sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe
ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.
Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 30.09.2011 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilânço,
ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu; 01.01.2011 30.09.2011 dönemine ait gelir tablosu, anılan
döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta; kârın dağıtımı önerisi
yasalara ve ortaklık esas sözleşmesine uygun bulunmaktadır.
Bilânçonun ve gelir tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu'nun aklanmasını oylarınıza
arz ederiz.

Saygılarımızla.

DENETÇİ
Uğur DAĞISTANLI

DENETÇİ
Volkan ŞİRANUN
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