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A. GENEL BİLGİLER
Aracı Kurumun Ticaret Unvanı
Kuruluş Tarihi
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer

: AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
: 11.12.1996

Ticaret Sicil No

: İstanbul
: 358178-305760

Merkez Adresi

: Sabancı Center Kule 2 4. Levent 34330 /İSTANBUL

İletişim Bilgileri
Telefon No
Faks No
İnternet Adresi

: 212 334 94 94
: 212 249 12 87

E-posta Adresi

: www.akyatirim.com.tr
: akmen1@akyatirim.com.tr

Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi

: Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi

Rapor Dönemi : 01.01.2013 - 30.06.2013
1. Şirketin tarihsel gelişimi:
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., (“Şirket”) Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine
uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere 11 Aralık 1996 tarihinde kurulmuştur.
Şirket 2009 yılında yurtiçi bireysel müşteri hesaplarını Akbank’a devretmiştir. Devir tarihinden itibaren yurtiçi
bireysel müşteriler faaliyetlerini Sermaye Piyasası İşlemleri Bölümü ve sayıları 900’ün üzerinde olan Akbank
T.A.Ş. şubelerinden sürdürmektedir. Ayrıca internet aracılığıyla da sermaye piyasaları işlemlerine 24 saat uzaktan
erişim mümkün olmaktadır.
Kurulduğu günden bu yana hızlı ve istikrarlı bir gelişme gösteren Ak Yatırım bundan böyle en üst kalitede hizmet
anlayışıyla kurumsal müşterilere odaklanmıştır.
Ak Yatırım, Yurtdışı Satış Bölümleri aracılığıyla, yurtdışındaki kurumsal müşterilere Türk sermaye piyasası
ürünlerinin alış-satış hizmetini vermektedir.
Araştırma Bölümü’nün hazırlayıp periyodik olarak yabancı yatırımcılara ulaştırdığı İngilizce şirket raporları ve
bültenler müşterilerin karar alma süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Araştırma Bölümü ayrıca, Akbank
T.A.Ş.’ın yurtiçi yatırımcılara sunduğu araştırma raporlarına da içerik desteği vermektedir.
Kurumsal Finansman Bölümü, uzman personeliyle yerli ve yabancı firmalara halka arz, şirket birleşme ve satın
almaları, finansal ortak bulunması konularında danışmanlık yapmakta, kamu özelleştirme projelerinde alıcı ya da
satıcı tarafta etkin danışmanlık hizmeti vermektedir.
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2. Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapısı ile bunlara ilişkin hesap dönemi içindeki
değişiklikler:
a) Organizasyon şeması:

b) Sermaye ve ortaklık yapısı:
Ortaklar
Akbank T.A.Ş.

Pay Tutarı
30.000.000 TL.

Oranı
%100

c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapısı ile ilgili hesap dönemi içersindeki değişiklikler
Sermaye ve ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Haziran ayı içerisinde Yönetim
Kurulu’na bağlı olarak Risk Yönetimi bölümü oluşturulmuştur.
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3. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetçiler:
Görev Süresi
Başlangıç Bitiş
Tarihi
Tarihi

Ünvanı

İsmi

Görevi

Yönetim Kurulu Başkanı:

Sabri Hakan
BİNBAŞGİL

Başkan

Mart 2012

Mart 2015

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Kerim ROTA
Alper Hakan YÜKSEL
Eyüp ENGİN
Kemal Atıl ÖZUS
Cenk Kaan GÜR
Şahin Alp KELER

Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Üye
Üye
Üye
Üye

Mart 2012
Mart 2012
Mart 2012
Mart 2012
Mart 2012
Mart 2012

Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart

Ünvanı

İsmi

Görevi

Görev Süresi
Başlangıç
Bitiş
Tarihi
Tarihi

Denetçi:

Güney Bağımsız
Denetim ve S.M.M.M.
A.Ş.

Denetçi

Mart 2013

2015
2015
2015
2015
2015
2015

Mart 2014

4. Ak Yatırım üst yönetimi:
Ünvanı

İsmi

Görevi

Genel Müdür:

Attila PENPECİ

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcıları:

Haluk TÜRKÖLMEZ
Mehmet TAMAN

Mali İşler ve Operasyon
Trading

5. Ak Yatırım çalışan sayısı:
Haziran 2013 itibariyle çalışan sayısı 65’dir.
6. Dönem içinde Akyatırım üst yönetiminde meydana gelen değişiklikler:
Bulunmamaktadır.
B. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ
HAKLAR
Üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar:
22 Mart 2012 tarihli Genel Kurul’da alınan karar gereği, yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerine herhangi
bir ücret ve menfaat ödenmemektedir. 2013 ilk yarı yıl Şirket üst yönetimine ücret, prim, ikramiye vb. mali
menfaatlerin toplamı 1.138.349 TL’dir.
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C C. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Müşteri kazanımı sağlamak için araştırma ve pazarlama faaliyetinde bulunulmaktadır.
Ç. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
1. 2013 yılı ilk yarı genel ekonomi/yurtiçi sermaye piyasaları değerlendirme:
Piyasalarda Mayıs ortalarına kadar süren olumlu hava mayıs sonundan itibaren gelen önemli FED
açıklamasıyla yerini satış eğilimine bırakmış, kur ve faizde görülen yükseliş hisse senedi piyasasına satış
olarak yansımıştır.
Mayıs ortasında Merkez Bankası’nın (MB) politika faizini 50 baz puan indirerek %5’den %4.5’a
düşürmesinin ardından Moody’s den gelen Türkiye’yi yatırım yapılabilir notuna yükseltimi piyasalarda da
zirve seviyelerin görülmesini sağlamıştır. MB’nin faizi indirebilecek yerinin çok sınırlanmış olması ve iki
kredi derecelendirme kuruluşundan yatırım yapılabilir seviyeye çıkış beklentisinin Moody’s not artırımıyla
gerçekleşmiş olması piyasada bir miktar kar satışına neden olmuştur. Bu kar satışıyla endeks 93 bin’lerden
86 bin’e gerilemiş, faizler %4.7’lerden %5.5’lara çıkmış, sepet kur 2.07’den 2.11’e yükselmiştir.
Haziran ortasında FED’in tahvil alım programını 2013 yılı içinde kademeli olarak azaltmaya başlayacağını
ve 2014 yılı ortasında da tamamen sonlandırmayı planladığını açıklaması Türkiye’nin de içinde bulunduğu
gelişmekte olan ülke piyasalarını derinden etkilemiştir. Bu başta Amerikan tahvilleri olmak üzere tüm ülke
tahvillerinin faizlerinde önümüzdeki dönemde yukarı yönlü bir seyrin başlayacağı algısını oluşturmuş, ve
özellikle gelişmekte olan ülke varlıklarından çıkışı tetiklemiştir. Bu da özellikle kurlarda değer kaybı,
faizlerde yükseliş ve borsalarda satış olarak göze çarpmıştır.
2. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetlerine ilişkin değerlendirme:
SPK, “Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar” hakkındaki tebliğinde, iki ayrı
birimden bahsetmektedir. Bir tarafta, aracı kurumların merkez dışı örgütleri de dahil tüm iş ve işlemlerinin,
yönetim stratejilerine ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli, etkin bir şekilde ve yasal kurallar
çerçevesinde yürütülmesi, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ile aktiflerinin korunması amacıyla
bünyelerinde bir Teftiş Birimi oluşturmalarını zorunlu kılmış, diğer taraftan, kurum işlevlerinin ve operasyonun
güvenli bir şekilde icra edilmesi amacıyla hazırlanan iç kontrol prosedürlerinin gözetim ve kontrol faaliyetini de
İç Kontrol Birimi’nin görevleri arasında göstermiştir. Bu nedenle, iç kontrol sistemi ile teftiş sisteminden oluşan
bütünleşmiş süreç, Ak Yatırım’da Denetim Grubu çatısı altında işletilmektedir. Teftiş Birimi, Denetim Grubu
çatısı altındaki faaliyetlerini; Periyodik Denetimler, Olay Bazında Denetimler, Danışmanlık ve Uyum Faaliyetleri
olmak üzere dört bölümde yürütmektedir. İç Kontrol Birimi ise İş Akış Prosedürleri Tetkikatı ve Raporlama
İşlemleri faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
Ayrıca şirket mali yapısı ve sermaye yeterliliği tabloları ile rasyoları yılda 2 kere bağımsız denetim
firmasınca denetimden geçirilmektedir. Bu raporlara göre şirket Sermaye Yeterliliği Tebliği gereği en üst
dilim iyileştirme hükümlerinden yararlanmaktadır.
3. Kamu denetimine ilişkin bilgiler:
Şirket nezdinde ilk yarı herhangi bir denetim gerçekleştirilmemiştir.
4. Dönem içinde ana sözleşmede yapılan değişiklikler:
Bulunmamaktadır.
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5.Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu etkileyecek davalar hakkında bilgiler:
Şirket aleyhine müşteri ve işten ayrılan personel tarafından açılan davalar için %100 karşılık ayrılmaktadır.
Şirketin mali durumunu etkileyecek boyutta bir dava bulunmamaktadır.
6. Bütçe hedefleri:
Şirket 2013 yılı ilk yarı bütçesinde belirlenen bütçe hedeflerine ulaşmış, genel kurul kararlarını yerine
getirmiştir.
7. Şirketin yıl içinde yapmış olduğı bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde
yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
2013 yılı ilk yarı hesap dönemi içerisinde yapılan herhangi bir bağış ve yardım ile sosyal sorumluluk
projesi çerçevesinde yapılan bir harcama bulunmamaktadır.
8. Şirketler Topluluğuna bağlı bir şirketse; hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim
şirketin yönlendirilmesiyle onun veya ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve
geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından
kaçınılan tüm diğer önlemler:
Şirketin, hakim şirket Akbank T.A.Ş. ve Sabancı Grubu Şirketleri ile yapmış olduğu hukuki işlemlerde,
şirketler topluluğuna dahil olması nedeniyle uğradığı herhangi bir kayıp bulunmamaktadır. Yapılan tüm
işlemler piyasa rayiçlerinde, olağan müşteri ilişkisi çerçevesinde neticelendirilmiştir.
D. FİNANSAL DURUM
1. Başlıca Finansal Büyüklükler (Bin TL) :
12345-

Toplam Aktifler
Nakit Değerler
Menkul Kıymetler
Özsermaye
Net Kar

30 Haziran 2013
583.628
345.892
26.339
128.185
11.816

31 Aralık 2012
731.188
520.451
14.967
130.696
16.543

30 Haziran 2013
18,5
3,6
0,4

31 Aralık 2012
13,0
4,1
0,6

Başlıca Finansal Oranlar (%) :
123-

Özsermaye Karlılığı
Aktif Karlılığı
Hisse Başına Kar (Krş)

Dağıtılan Temettü:
Ak Yatırım’ın 22 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 2012 yılı
faaliyetlerinden sağlanan kardan 14,3 milyon TL’sinin ortaklara temettü olarak dağıtılması kararlaştırılmış
ve söz konusu tutar 29 Mart 2013 tarihinde ödenmiştir.
2. Ak Yatırım’ın 2013 yılı ilk yarı değerlendirmesi:
Ak Yatırım Aralık 2013 yılı ilk yarı döneminde BIST Hisse Senedi piyasasında aktif olarak işlem yapan 87
aracı kurum arasında % 3,76 pazar payı ile yedinci olmuştur.
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E. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Üstün kalitede hizmet anlayışıyla kurumsal müşterilere odaklanan şirket, sektörün maruz kalabileceği kredi
riski, teknolojik riskler, operasyon riski, karşı taraf riski ve piyasa risklerine karşı gerekli tüm önlemleri
almıştır.
F. DİĞER HUSUSLAR
1. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar:
Bulunmamaktadır.
2. Aracı kurumların ücretlendirme esaslarına ilişkin ilkeler:
Şirket tarafından, SPK’nın “Aracı Kurumların Ücretlendirme Esaslarına İlişkin İlkeleri” tam olarak
uygulanmamakla birlikte şirketin ücretlendirme sisteminde, SPK’ca belirlenen ilkelerde belirtilen temel
prensiplere uyulmaktadır. Ayrıca, şirketin ücretlendirme sistemi, bağlı bulunulan grup içinde, ana
prensipler ve uygulamalar baz alınarak belirlenmiştir. Mevcut ücretlendirme uygulamalarında, ilkelerde
belirtilen diğer uygulamalar konusunda bir değişiklik yapmaya yönelik alınmış bir karar bulunmamaktadır.
Ücretlendirme Rejimi:
Ücretlendirmeyle ilgili tüm uygulamalar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan, Personel
Yönetmeliği, Performans Sistemi Yönetmeliği ve Prim Sistemi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yazılı
hale getirilmiş ve personele duyurulmuştur.
Yapılan işin büyüklüğüne bağlı olarak oluşturulan iş ailelerine dayanan ve büyüklüklerin kademe yapısı
içinde numaralandırıldığı bir ücretlendirme sistemi mevcuttur. Her kademenin asgari, azami ve medyan
değerleri baz alınarak oluşturulan bant içinde her çalışanın ücreti belirlenmiştir.
Yılda bir kez yapılan sabit ücret artışları, performans puanları baz alınarak belirlenmektedir. Yıllık
enflasyon verisi, içinde bulunulan piyasanın ücret seviyelerini gösteren, piyasa araştırmalarından çıkan
raporlar da ücret artışında dikkate alınmaktadır.
Performans Sistemi, Teknik, Yönetsel ve Temel Yetkinliklere bağlı bir başarı ölçüm metodolijisine
dayanmaktadır.
Değişken ücretler, şirketin yıllık mali performansı ve rasyoları, hedef gerçekleştirmelerine bağlı olarak
belirlenen bir matrise göre oluşturulan azami havuz tutarı baz alınarak belirlenmektedir. Çalışanlar için
sabit ücretin belli bir yüzdesi şeklinde ifade edilen değişken ücretler çalışanlara, o yılki performans
puanlarına göre, belirlenen havuzdan dağıtılır. Yılda birkez ödenen değişken ücretlerin, yıllık sabit
ücretlerin belli bir yüzdesi ile belirlenen azami sınırı bulunmaktadır.
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Ücret politikaları, sabit ücret artışları ve değişken ücretlere ait hesaplamalar, Yönetim Kurulu
Başkanlığı’nca onaylanarak uygulanmaktadır.

Saygılarımızla,
AK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Attila PENPECİ
Genel Müdür

Haluk TÜRKÖLMEZ
Genel Müdür Yrd.

